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Od začátku okupace uplynulo 50 let
Dne 21. srpna jsme si připomněli 50. výročí od srpnové invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Pro mladou generaci je to něco dávného a mlhavého. Pro mnohé pamětníky však stále živá záležitost. Právě těm, kdo srpnové
události osobně neprožili, je určen tento článek.

V

noci z úterý 20. na středu 21. srpna
1968 začala bez vědomí politické reprezentace našeho státu (odmyslíme-li
si od ní 5 členů ÚV KSČ – autorů tzv. zvacího dopisu) vojenská agrese. V průběhu
invaze bylo plošně nasazeno na území
naší republiky asi 6 300 tanků a obrněných vozidel. Počty vojáků v pozemních
jednotkách se odhadují mezi 200 až
500 tisíci muži. Proti invazi protestovaly
západní státy, ze socialistických Rumunsko a tehdejší Jugoslávie. Rumunsko
odmítlo vyslat své vojenské jednotky,
Jugoslávie vyjádřila vedení KSČ podporu a nabídla i materiální pomoc.
Ještě tentýž den, 21. srpna, se sešla
Rada bezpečnosti OSN. Schválenou rezoluci však zástupce Sovětského svazu Jakov Malik vetoval. Invaze přinesla
i oběti na životech z řad našich občanů.
Podle výsledků zkoumání Ústavu pro
studium totalitních režimů a aktualizovaných známých údajů zemřelo v období od 21. srpna do konce roku 1968
108 osob, zhruba 500 utrpělo těžká zranění a další stovky občanů byly zraněny
lehce.
Dne 4. listopadu 1968 opustily Československo vojáci armády Polska,
Německé demokratické republiky,

Maďarska a Bulharska. Sovětská armáda zůstala na území Československa až
do roku 1991 v odhadovaném počtu
asi 150 tisíc osob ve 33 lokalitách. Do
užívání jí byly předány celé vojenské
prostory (Milovice, Libavá, Ralsko), jednotlivá kasárna ve vybraných lokalitách
i některé civilní objekty, např. nemocnice Kostelec nad Černými lesy nebo
vojenská nemocnice v Josefově. V Milovicích bylo zřízeno velitelství sovětské
skupiny vojsk.
Velmi záhy po pádu komunistického režimu v naší vlasti, dne 3. prosince
1989, vydala československá vláda stanovisko, ve kterém označila srpnovou
invazi v roce 1968 za protiprávní, nesoucí všechny znaky porušení mezinárodního práva suverénního státu. Dne
6. prosince 1989 vznikla expertní skupina pro zahájení jednání o odchodu
sovětských vojsk z Československa, která na základě dohody začala postupně
opouštět naše území.
Invazi odsoudilo i vedení sovětského
vůdce Michaila Gorbačova a následně

i nové Rusko ústy prezidenta Borise Jelcina. Také ruský prezident Vladimír Putin v roce 2006 prohlásil, že respektuje
a sdílí tehdejší Jelcinova slova a morální
odpovědnost Ruska za invazi.
Přesto i dnes se najdou tací, kteří srpnovou invazi považují za oprávněnou.
A nejsou to pouze jedinci. V roce 2015
natočila ruská státní televize Rossija
1 film „Varšavská smlouva. Odtajněné
stránky“.
Natočený „dokument“ kritizoval mj.
i český prezident Miloš Zeman, který
označil invazi za zločin a řekl: „Ruská
televize lže a žádný jiný komentář, než
že je to novinářská lež, se k tomu říci
nedá. Srpnové události roku 1968 je
třeba proto mít neustále v živé paměti, zejména z piety k obětem agrese,
které v době míru ztratily zbytečně
svůj život. O ztrátě svobody národa na
21 let nemluvě!“
S použitím odborné literatury
a internetových stránek zpracoval
Jan Fismol
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Na fasádě obecního úřadu
jsou nové hodiny

P

o Věřňovicích se i centrum obce
dočkalo instalace veřejných hodin.
Umístěny jsou nikoli na průčelí budovy
obecního úřadu, jak bývá zvykem, ale
na její západní štítové stěně. To proto,
aby bylo možno sledovat čas z prostoru nejrušnějšího místa centra obce
směrem k nové autobusové zastávce
u obecního úřadu. Hodiny jsou elektrické, řízené rádiovým signálem z vysílače
v německém Meinflingenu u Frankfurtu
nad Mohanem.

Bližší údaje k hodinám jsou následující:
»» rádiový signál je vysílán na frekvenci DCF 77,5 kHz
»» zdrojem časového signálu jsou
cesiové atomové hodiny umístěné
v technickém institutu v Braunschweigu
»» počet kmitů za týden je 4,69 x 1010
»» časová odchylka je 1 vteřina za 100
tisíc let, resp. 1 kmit za 2 roky.
Po dobu přerušení dodávky elektric-

kého proudu však hodiny čas neukazují. Hodiny jsou sice opatřeny záložní baterií, která však nenapájí hodinový stroj,
ale paměťová média, která registrují
přesný čas „zastavení“ hodin a po dobu
až dvou měsíců přesně evidují dobu,
po kterou hodiny čas neukazovaly. Po
obnovení dodávky elektřiny se hodiny
automaticky vrátí do aktuálního času.
Není to však bezprostřední návrat, ale
trvá cca 10 minut. Ukazatele hodin a ručičky jsou opatřeny LED diodami, které
se po setmění automaticky rozsvítí.
Tak ať nám slouží.
Jan Fismol

Informujeme o změnách v příměstské dopravě

P

ři integraci MHD Orlová do krajského systému ODIS dne
10. června došlo ke zrušení ranního autobusového spoje
č. 5 na lince 870564 z Věřňovic do Orlové. Vedení obce okamžitě vstoupilo do jednání se zástupci koordinátora ODIS,
s.r.o. (KODIS). Dne 24. července bylo koordinátorem sděleno, že má zájem o opětovné zřízení tohoto spoje k začátku

letošního školního roku. Dále bylo obci sděleno, že v současné době probíhají jednání mezi společností KODIS a dopravcem. Souběžně se, dle sdělení, řeší i všechny související
otázky spojené s obnovou spoje ke dni 2. srpna 2018. Nové
zprávy sdělíme občanům na webových stránkách obce.
Jan Fismol

Opravy kulturního domu Opravy vstupního
Během prázdnin jsme v kulbalkonu do knihovny
turním domě rekonstruovali
sociální zařízení. Bylo nutné
zhotovit nové napojení na
kanalizaci a vyměnit sociální
zařízení, které již postupně
dosluhovalo. Děkujeme za
pochopení nutných omezení při opravách.

V září bude pokračovat rekonstrukce balkonu, sloužící jako
vstup ke kanceláři Osvětové besedy a knihovny. Balkon je
v tuto chvíli v nevyhovujícím stavu a je nutné balkon opravit. Omlouváme se za možné komplikace, kdy po nezbytně
nutnou dobu bude knihovna a kancelář Osvětové besedy
uzavřena. Sledujte prosím aktuální informace o uzavření na
webových stránkách knihovny a obecního úřadu.
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Jak se tvoří obecní kronika?
Jak byste charakterizoval obecní kroniku?
Jako dokument trvalé hodnoty, jehož tvorba se opírá
o právní předpisy. Vedení kroniky patří k povinné úřední agendě orgánů samosprávy. Kronika je majetkem
obce a její obsah má stejnou míru závaznosti jako kupř.
usnesení zastupitelstva či rady obce.
Jak dlouho jste kronikářem obce?
Devět let. První kronika je za rok 2010.
Které údaje kronika obsahuje?
Obsah kroniky není pevně stanoven. Určuje si ho kronikář. Kronikářský zápis naší obce rozděluji do 9 kapitol, které obsahují údaje o složení obyvatel obce
a jeho změnách v průběhu roku, životním prostředí,
samosprávě, školách, osvětové besedě i činnosti spolků
apod. Vždy za daný kalendářní rok.

tálního záznamu. Následně je předán knihařské firmě,
která provede svázání listů kroniky, opatří ji deskami,
nápisem a je hotovo.

Je pravda, že záznamy píšete ručně?

Kde je kronika uložena? Je možné do ní nahlížet?

V podstatě ano, ale pouze mnou zapisované záznamy
a texty. Originální přílohy, kupř. usnesení orgánů samosprávy, výroční zprávy spolků, pozvánky apod. ponechávám v původní podobě. V plném rozsahu jsou ručně psány denní záznamy o událostech v obci. K psaní
používám kaligrafická pera a dokumentní inkoust. Kronikářský záznam je zapisován jednostranně na jednotlivé listy formátu A4. Po kompletaci je celý soubor ve
vázacích deskách zaslán odborné firmě k pořízení digi-

Několik let je kronika obvykle uložena na obecním
úřadě, následně ve Státním okresním archivu Karviná.
Do originálu kroniky je možno nahlížet jen za přítomnosti kronikáře. O způsobu nahlížení do digitalizované
podoby kronik bude zřejmě rozhodovat rada obce po
volbách.
Děkuji za rozhovor.

Rybník ve Waroschově lese je vybagrován

T

itulek je poněkud nepřesný. Vybagrována byla asi jedna třetina jeho plochy, která byla v minulosti postupně
zavážena zeminou i stavební sutí. Záměr vedení obce uvést
tento krajinotvorný prvek do původního přírodního stavu
se dočkal naplnění v první polovině letošního roku. Po delší
administrativní přípravě bylo odstraňování návozu za použití těžké techniky ke konci června dokončeno. Celkem bylo
odtěženo a na skládku mimo obec uloženo 10 690 kubíků

Waroschův rybník před sanací

návozu. Fotografie názorně zachycují celý průběh prací. Tím
ale práce nekončí. V další etapě prací je nutné opravit hráz,
upravit okolí a pak teprve napouštět. Pamětníci určitě uvítají,
že se rybník po ukončení plánovaných prací opět dostane do
stavu, který znají z doby, kdy se v něm koupali. Rybník je nedílnou součástí areálu bývalého koupaliště, který by postupně (podle záměru obce) měl nabýt podoby místa odpočinku
a sportu. 						 (fis)

Příprava na sanaci

Stav rybníka po sanaci
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VZPOMÍNKY
To, že čas rány hojí,
je jen pouhé zdání,
stále je v srdci bolest
a tiché vzpomínání.
		
Dne 16. července 2018
jsme vzpomněli 11. smutné výročí
úmrtí paní
Jany NÁVRATOVÉ.
S láskou vzpomíná manžel Leo a syn
s rodinou.
Největší láska
na světě umírá,
když oko tatínka
se navždy zavírá.
Pro nás jsi trpěl,
pro nás jsi žil,
za vše Ti děkujeme, hodný jsi byl.
Dne 4. srpna 2018 jsme vzpomněli
2. smutné výročí, kdy nás navždy opustil pan
Vladimír KOPECKÝ z Dolní Lutyně.
S láskou vzpomínají manželka a dcery
s rodinami.
Čas plyne,
vzpomínky zůstávají.

VZPOMÍNKY
Smutný je domov,
smutno je v něm,
chybíš nám, tatínku,
chybíš nám všem.
Jak těžko je bez Tebe žít,
když nemá kdo poradit,
potěšit.
Utichly kroky, umlkl hlas,
ale Tvůj obraz zůstává v nás.
Dne 18. srpna 2018 jsme si připomněli
nedožitých 90 let pana
Josefa SZELIGY.
Vzpomíná syn Václav s rodinou a vnoučata Miloslav, Dušan a Soňa s rodinami.
Těžko se s Tebou loučilo,
těžké je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí,
v srdci Tě máme
a navždy budeme mít.
Dne 15. srpna 2018 jsme vzpomněli
3. smutné výročí úmrtí pana
Ludvíka SVOBODY.
S láskou vzpomíná manželka Marie,
dcera Luďka, syn Roman s manželkou
Terezou, vnoučata Barborka, Štěpánka,
Ondřej, Jakub.
Čas plyne,
vzpomínky zůstávají.

Dne 4. srpna 2018
jsme vzpomněli
nedožitých 50 let pana

S bolestí v srdci
opustili nás,
ale vzpomínky
zůstávají v nás.
Dne 16. srpna 2018
jsme vzpomněli 7. smutné výročí úmrtí
pana
Štěpána BORTLIKA.
Zároveň jsme si v únoru letošního roku
připomněli jeho nedožitých 85 let.
Vzpomíná manželka.

Když léto hýřilo květem,
Ty ses loučila s tímto světem.
Když probouzel se nový den,
Ty jsi v bolestech usnula
svůj věčný sen.
Odešla jsi,
jak zlý osud si to přál,
ale v našich srdcích žiješ dál.

Dne 22. srpna 2018 jsme vzpomněli
5. smutné výročí, kdy nás navždy opustila naše milovaná manželka a maminka, paní
Maruška VOKŮRKOVÁ.
S láskou vzpomínají manžel Václav
a syn Véna s rodinou.
Těžké nevzpomenout,
když slzy v očích stojí.
Těžké zapomenout,
když srdce stále bolí.
Prázdná místa jsou tu,
kde zazníval Tvůj hlas,
však vzpomínka na Tebe
zůstane navždy v nás.
Dne 15. července 2018 jsme vzpomněli 15. smutné výročí, kdy nás bez slova
rozloučení navždy opustil pan
Petr SZELIGA.
Zároveň 16. července 2018
jsme vzpomněli
nedožitých 84 let paní

Dne 23. srpna 2018
by se dožil 85 let pan

Jiřiny SZELIGOVÉ.

Josef BUKOWSKI
a zároveň jsme si 27. července 2018 připomněli 11. smutné výročí jeho úmrtí.

Vzpomínají manželka Jitka, synové
Honza a Kája, bratr Václav s rodinou,
rodiny Šeligových a pan Niezgoda.

Stále vzpomíná manželka Anna, dcera
a syn s rodinami.

Dne 30. srpna 2018
vzpomeneme 30. smutné
výročí od úmrtí pana

Romana VROŽINY.
S láskou vzpomínají rodiče, dcera, syn,
sestra, s rodinou a rodina Jančarova.

VZPOMÍNKY

Dne 29. srpna 2018
jsme si připomněli
15. výročí od chvíle,
kdy nás v 60 letech
navždy opustil pan
Vilém LUKAŠČÍK.
S úctou a láskou vzpomíná rodina
Lukaščíkova.

Zdeňka SVIERČINY.
S láskou a úctou vzpomínají Milada,
syn Marek a dcera Radka s rodinami.
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VZPOMÍNKY
Čas běží,
ale rány v srdci nehojí.
Dne 30. srpna by oslavil
92. narozeniny pan
Jozef ČIMBORA
a zároveň jsme dne 8. srpna vzpomněli smutné 5. výročí od chvíle, kdy nás
navždy opustil.
S láskou, úctou a tichou bolestí vzpomínají manželka, synové a dcery s rodinami, vnuci a pravnuci.
Byl jsi plný života,
Tvá mysl plná snění
a nikdo z nás se nenadál,
jak rychle se vše změní.
Utichly kroky i Tvůj hlas,
ale Tvůj obraz zůstává dál.
Dne 31. srpna 2018 si připomínáme
1. smutné výročí, kdy nás navždy opustil pan
Josef VODÁK z Dolní Lutyně.
S láskou a úctou vzpomíná manželka
Jindřiška, dcera Jana s rodinou a syn
Pavel s rodinou, vnuci a pravnuci.
Kdo žije v srdcích těch,
které miloval, ten neodešel.

Dne 1. září 2018
by se dožil 95 let pan
Miloslav FIGURA.
Zároveň jsme si letošního 23. února připomněli 12. smutné výročí jeho úmrtí.
Vzpomínají dcera Jiřina, synové Zdeněk
a Radomír s rodinami.

Uzávěrka příspěvků
do zářijového vydání
Dolnolutyňských novin
Vážení čtenáři, rádi bychom vás informovali, že příspěvky do zářijového vydání společenské kroniky přijímáme
nejpozději do 5. září 2018.
Redakce

D o l n o l u t y ň s k é n o v i n y 			

strana 5

Pohár starosty obce
pro Orlovské

S

obota 21. července byla slunná
a horká. Na hřišti dolnolutyňských
fotbalistů se uskutečnil dnes už tradiční fotbalový turnaj o pohár starosty.
V prvním utkání zvítězil favorit, Slavia
Orlová porazila Depos Horní Suchá
4:0, ve druhém Sokol Dolní Lutyně na
penalty nad fotbalisty Baníku Doubrava po nerozhodném výsledku 2:2. Oba
poražené celky se utkaly o třetí místo
v turnaji. Depos Horní Suchá porazila
Baník Doubrava 3:1.
Ve finálovém utkání byli úspěšnější
fotbalisté Slávie Orlová, kteří porazili
domácí mužstvo Sokola Dolní Lutyně
3:1, stali se vítězi turnaje a z rukou místostarosty převzali pohár.
Jan Fismol

Posejdon a letní prázdniny
Do kroniky Posejdonu během letních prázdnin přibyly další záznamy.
Jenom letos je to již přes padesát stran.
Některé akce jsou pro rodiny, další pro
přátele nebo organizace, některé jsou
soukromé, jiné veřejné.
Například vodácké tábory se těší stále větší oblibě. Spolek Posejdon v roce
2018 pořádá tři a na řadě dalších se podílí zajištěním vodáckého programu.
Vodácké tábory Posejdonu začínají
tradičním pobytovým táborem ve Věřňovicích na začátku prázdnin na řece
Olši. Díky MAS Bohumínsko přibyly
tábory příměstské. Ty Posejdon pořádá na základně ve Starém Bohumíně.
V kalendáři na www.posejdon.cz jsou
uvedeny termíny pro nejbližší dva roky,
protože spolek Posejdon uspěl s evropským projektem „Vodácké příměstské
tábory Bohumínska 2018–2020“.
Vodácké potřeby pořízené z projek-

tu samozřejmě slouží také na projektech partnerů. Do Věřňovic přijel tábor
Benjamin z Orlové (25. 7.), do Ostravy
k Loděnici pod hradem PT In line
(10. 7., 12. 7., 17. 7., 19. 7.), PT DDM Fontána Bohumín (10. 7.), PT laser game
(16. 7.), PT SVČO č. 17 Námořníci (30. 7.,
31. 7., 1. 8., 2. 8.). Dále vodácké potřeby
slouží například pro Prázdninový kolotoč města Bohumín (24. 7., 27. 7.).
V současné době má spolek Posejdon k dispozici dvacet plastových kánoí, pět raftů, tři plastové kajaky, dva
vozíky na lodě, šest nafukovacích kánoí
a dvě laminátové pramice. Dopravu zajišťuje sedmimístným osobním autem
Opel Zafira a devítimístným mikrobusem Ford Transit.
Přehled akcí administrátor aktualizuje v kalendáři na www.posejdon.cz
Roman Štolfa
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Bezdoplatkové zóny. Co to je?

V

médiích a na sociálních sítích se
v uplynulých měsících často skloňoval pojem „bezdoplatkové zóny“. Zdroje
je zmiňovaly coby údajný nástroj k řešení takzvaného byznysu s chudobou
a negativních jevů souvisejících s vyšší
koncentrací sociálně slabých či nepřizpůsobivých občanů. Je pravdou, že
tyto zóny některá města už zavedla.
Bohumín jako první v republice. Je ale
také pravdou, že tuto záležitost bude
dále řešit Ústavní soud.
Proces zavádění „bezdoplatkových
zón“, oficiálně oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, je

poměrně složitý a formuluje ho zákon
o pomoci v hmotné nouzi.
Obec, na jejímž území se takto problémové oblasti nacházejí, může požádat pověřený obecní úřad (v případě
Dolní Lutyně by to byl Bohumín) o vydání opatření obecné povahy. Žádost
musí krom identifikace míst obsahovat
rovněž odůvodnění, v čem obec spatřuje výskyt sociálně nežádoucích jevů.
Za ty se považuje zejména porušování
veřejného pořádku, nepříznivé vlivy působící na děti, výskyt osob pod vlivem
návykových látek a podobně. Podle
charakteru nežádoucích jevů musí ná-

sledně pověřený obecní úřad projednat
návrh opatření s policií nebo s orgánem
sociálně-právní ochrany dětí.
Když pověřený úřad posoudí případné námitky, které mohou proti návrhu
podat vlastníci nemovitostí v uvedené
oblasti, a s přihlédnutím k výsledkům
jednání s dotčenými orgány záležitost
sám posoudí, teprve pak může opatření
obecné povahy vydat.
Jak tuto problematiku řešil Bohumín, se dočtete v následujícím článku
senátora a starosty Bohumína Petra Víchy.
Jan Fismol

Přílivu sociálně slabších se Bohumín brání
bezdoplatkovými zónami

P

ůl roku nám v Bohumíně fungují
takzvané bezdoplatkové zóny, které
jsme vyhlásili jako první v zemi. Nově
příchozí nájemníci v nich už nemají nárok na doplatek na bydlení. Bráníme se
tak přílivu sociálně slabších obyvatel do
soukromých ubytoven a domů, které
tímto způsobem fungují.
Vyhlášení těchto zón ale nebylo vůbec jednoduché. Město muselo doložit
statistiky, z nichž byl ve vytipovaných
lokalitách patrný zvýšený počet přestupků, trestných činů i vyplácených
dávek. Zkoumala se také docházka dětí
z ubytoven do školy.
Náš zásah se samozřejmě nelíbí majitelům ubytoven. Aby ne! Hatí jim to jejich vzkvétající byznys s chudobou, který souvisí právě s vyplácením doplatků
na bydlení. A tak už čelíme první žalobě.
Podal ji na nás provozovatel ubytovny
přímo na pěší zóně v centru Bohumína.
Jde mu údajně o lidská práva a právo
podnikat. Záležitostí bezdoplatkových
zón se už dokonce zabývá Ústavní soud.
My však jinou zákonnou možnost,
jak se bránit navyšování sociálně slabších obyvatel v soukromých ubytovnách nemáme. Proto jsme v Bohumíně
po důkladném průzkumu a rozboru statistik narušování veřejného pořádku vyhlásili opatření obecné povahy ve třech
nejproblémovějších lokalitách, aby se
zde situace ještě více nezhoršovala.
V problémových lokalitách jsme

zvýšili dohled městské policie a také
asistentů prevence kriminality. Ti sem
docházejí několikrát denně. V dotčených oblastech jsou nově nainstalovány kamery. Místa jsou tak nonstop pod
dohledem, aby se zde zvýšil pocit bezpečí.
Postupně se tak naplňuje cíl, kterého chceme dosáhnout. Odejde-li odsud
problémová rodina, nehrozí, že například z jiného města přijde další. A to jen
díky tomu, že nedostane dávku, ze které by přemrštěné nájemné v ubytovně

či soukromém domě platila. A my tak
můžeme dát některým rodinám šanci
odejít z ubytovny do sociálního bytu,
a to ve spolupráci s Armádou spásy,
které byty právě pro sociální bydlení
pronajímáme. A místo těch, kteří z ubytovny odešli, díky vyhlášené bezdoplatkové zóně nepřijdou jiní problémoví
nájemníci. Kromě toho se snažíme, aby
lidé z ubytoven pracovali jako veřejně
prospěšní pracovníci, a nedráždili tak
pracující posedáváním a zevlováním
před ubytovnou.
Je to ovšem složitý proces. Údaje
o tom, jak opatření funguje, není snadné získat. Úřad práce eviduje jen statistiku vyplácených dávek, něco získávají
pracovníci bohumínské radnice místním průzkumem. Počet lidí zde mírně
klesl, několik nových rodin se poté, co
zjistili, že nedostanou doplatky, odstěhovalo. Ovšem nedokážeme ovlivnit to,
že se k nám přistěhovalo několik rodin
do družstevních bytů a nově i prostřednictvím realitek do rodinných domů.
Kromě majitelů ubytoven nám bohužel nepomáhá ani stát. My ten boj ale
nevzdáme. V minulosti se nám už podařilo vyřešit problém s hernami i sběrnami, i když to trvalo přes deset let. Proto
věřím, že nakonec uspějeme i s ubytovnami. I přes házení klacků pod nohy.
Petr Vícha,
starosta Bohumína
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PR ÁZDNINY NAŠICH DĚTÍ V OBR AZE

Hravé léto v kulturním domě

Prázdniny patří dětem, a proto jsme
opět připravili celoprázdninový, zábavně tvořivý program. Letos jsme s dětmi
Lelkovali s podtitulem Zvířátka kolem

nás. Dozvěděli jsme se zajímavosti ze
světa hmyzu, pavouků, ptáků, včel, ryb,
obojživelníků, malých a velkých savců.
Každé pondělí jsme také tvořili jednot-

livá zvířátka dle daného tématu. Pokud
vás zajímá, jak jsme se o prázdninách
měli, můžete kouknout na facebook –
Osvětová beseda v Dolní Lutyni. (mp)

Výlet k Bravantickému rybníku
První pondělí v srpnu jsme společně
vyrazili na výlet k Bravantickému rybníku, kde byl pro nás připraven bezvadný
program týkající se rybaření a chovu
ryb. Naučili jsme se rozeznávat základní druhy ryb a jejich dělení. Vyzkoušeli
jsme nahazování prutu. Milým zpestřením byl táborák, při kterém jsme si
společně opekli buřty. Dík patří panu
Mynářovi, který pro nás připravil príma
odpoledne v krásném prostředí.
(mp)
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Lelkovací noc s Šikulkami
Ve spolupráci s paní Kantorovou, vedoucí tvořivého kroužku Šikulky, jsme
společně připravili Lelkovací noc. Děti si
vytvořily strom života. Venku v parčíku
jsme hráli skupinové hry a zašli jsme na
zmrzku. V sále jsme pak pokračovali ve
společenských hrách. Hráli jsme turnaj
v pexesu, hádali písničky z pohádek,
tančili s balonky a jablky a na závěr si
zahráli na mumie. Večer jsme se společně uložili do spacáku a spali až do rána.
Kvůli horkému počasí jsme však museli
vynechat sázení Stromu republiky. (mp)

Příjemné setkání s panem včelařem
V pondělí věnovanému včelám
jsme mezi námi přivítali pana
Sedláčka, který nám povyprávěl
o životě a chování včel. Vyzkoušeli jsme různé druhy sladkého
medu. Mohli jsme si vyzkoušet
včelařský klobouk a sáhnout si
na voňavé plástve. V závěru vyprávění jsme si promítli krásné
fotografie přibližující život včelek ve včelstvech. Děkuji panu
Sedláčkovi, že k nám dorazil.
Bylo to velmi zajímavé a podnětné setkání.		
(mp)

Výstava prací našich nejmenších
Přijďte si prohlédnout výstavu
dětských prací z Lelkování a hlasujte pro nejlepší dětské výtvory. Vaše hlasy rozhodnou. Naši
malí tvůrci budou následně vyhodnoceni a odměněni. Výstava ve vstupní chodbě knihovny
bude vystavena do konce listopadu. Na začátku prosince budou vyhlášeni a oceněni vítězové. Těšíme se na vás.
(mp)
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