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The Backwards:
výjime ná hudební akce v Hrádku

Skute , na naše pom ry ojedin lé, vystoupení hudební skupiny The Backwards prob h-
ne 28. ervna 2003 na h išti TJ Sokol Hrádek v rámci tradi ní akce Dn  Jablunkovska. Oficiální
pozvánka je publikována na jiném míst  tohoto asopisu. V tomto lánku se chci zam it na bližší
seznámení s touto, dnes už velmi známou kapelou. Následující ádky jsou doslovným p ekladem
profilu skupiny, který Backwards sami publikují na svých www stránkách. Snad p isp jí k detailn jší
prezentaci interpret  a rovn ž i po etné ú asti našich ob an  na této akci.       (RB)

Skupina The Backwards za ala svoji kariéru v roku 1995 v Košicích na východ  Sloven-
ska. Tak jako jiné kapely na za átku prezentovala vlastni tvorbu. P i tom, pro svoji lásku k hudb
a pro vzdání úcty jejich nejoblíben jší kapele, se snažila interpretovat hudební tvorbu skupiny The
Beatles, co se nakonec stalo hlavním sm rem v jejich tvorb . Nebylo to jenom kopírování Beatles,
ale kompletní nastudováni od A po Z. Backwads se od za átku snažili o co nejv rn jší interpretaci
skladeb z každého alba i singlu, aby to mohli zúro it „naživo“ na pódiu.

Z tohoto hlediska je vystoupení skupiny ojedin lé. K hudb  Beatles p istupují se stejným
respektem jako um lec interpretující hudbu klasiky a jejich  velikán . The Backwards se materiá-
lem nep eženou zb žn , ale skute  studují dílo-skladbu, p emž žádné benevolence ohledn
hudebního zpracování nejsou povolené.

Jedním z jejich názor  je fakt, že existuje mnoho kapel schopných nau it se hrát repertoár
Beatles, ale též tvrdí, že to chce zvláš  talent na zachycení výrazu, zvuku a ducha hudby.
Tajemstvím je jejich pozornost pro každý detail. Každá harmonie, akordová zm na, perkuse, i
orchestrální part a mnoho dalších detail  tam musí odeznít. Až když jsou všechny tyto  „ingredien-
ce“ pohromad , nevzniká nic jiného, než magický zážitek a dokonalá iluze živého vystoupení
skupiny The Beatles.

Jako jeden z d kaz  je i mezinárodní vít zství na New York Beatlefestivalu v roku 1998.
V silné konkurenci 36 kapel zvít zili The Backwards v „Battle of the Bands“ - „bitv  skupin“ o co
nejv rn jší interpretací a získali 1.místo. Jednou z gratulantek k úsp chu byla také sestra
G. Harrisona, pani Louis Harrison, která, podle svých slov, více než po 30 letech op t uslyšela
„sound of The Beatles“ - zvuk Beatles.
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Den Matek
Dne 9. 5. 2003 se v PZKO konala akademie u p íležitosti Dne Matek. Pozvání byli všichni,

etn  tatínk . Ti z v tší ásti dali p ednost vystoupení svých d tí p ed sledováním rozhodujícího
utkání na mistrovství sv ta.

Krásným odpolednem nás provázely dv  úžasné arod jnice, které svými vtipnými dialogy
vyplnily pauzy mezi jednotlivými vystoupeními.

ti eské MŠ i ZŠ m li vše krásn  nacvi eno, takže jsme postupn  mohli obdivovat malé
námo níky, barevné pastelky, melá ky a berunky, ko í svatbu, lesní divadlo, Kope kovi
a v neposední ad  i tane ní vystoupení našich d tí.

V záv ru pak dostaly maminky od svých ratolestí kyti ku a pusu a s krásným pocitem v srdi
mohli jít všichni do svých domov .

Všem d tem a zvlášt  pak jejich u itel m pat í obrovský dík.
Za spokojené rodi e Petra Borská

Návšt va muzea
Den 19. b ezna byl pro 3. ro ník ZŠ Hrádek opravdu výjime ný. Byli jsme v muzeu

v Jablunkov  . Když jsme p ekro ili práh tohoto muzea ocitli jsme se v kouzelném sv  hra ek
našich babi ek, prababi ek a možná i praprababi ek. Vid li jsme mnoho exponát  jako: ko árky,
sán , loutky, kroje, panenky, mozaiku, d ev né stavebnice apod. D ti si mohly koupit suvenýry,
medaile, a knihy. Když jsme vstoupili do první místnosti moc se mi líbil hn dý mé a. Ráda bych ho
popadla a odnesla dom . Moc se mi to líbilo.

Gabriela Kaletová, žákyn  3. ro níku.

Kinderiáda
Dne 6. kv tna 2003 prob hla na atletickém stadiónu v T inci sout žní sportovní akce KINDE-

RIÁDA. eskou Základní školu v Hrádku reprezentovali vybraní žáci 2. - 5. ro níku: Ond ej Sikora,
Nikola Klusová, Vít Stodola, Radka Bajtková, Kate ina Kví erová, Lukáš Klus, Jan Heczko a Hana
Maliková. Pro sout žící byly p ipraveny tyto disciplíny: b h na 60 m, skok do dálky, hod kriketovým
mí kem, hod plným mí em a štafeta. I p es velkou konkurenci 24 škol se poda ilo Lukášovi Klusovi,
žáku 4. ro níku vybojovat nádherné 2. místo v hodu kriketovým mí kem. D tem se sportovní akce
velmi líbila a krom  v cných cen si odnesly mnoho hezkých zážitk .

Mária Berešíková, vych. ŠD

Žáci získali pohár
Oddíl moderního p tiboje na ZŠ v Byst ici uspo ádal dne 1. 5. 2003 pro žáky základních škol

„Dvojboj o pohár sportovního centra Byst ice“. Naši školu reprezentovali: Radka Bajtková, Šárka
Fizková, Katka Strihová, Vítek Stodola, Vojt ch Byrtus, Marek Kostelenec, Libor Kubienka, Boris
Mitrenga, Josef Stodola, Jakub Šmida, Marek Goryl a Václav Švenda.

V tento sváte ní jarní den si d ti p kn  zasout žily v dob e organiza  p ipraveném závo-
. V plavání a v b hu sout žily d ti jednotliv , ale i jako družstvo. V sout ži družstev vybojovali

tito žáci pro školu krásný pohár za druhé místo.
Touto cestou bych rovn ž cht la pod kovat ochotným rodi m, kte í naše sportovce do-

pravili svými auty na závod do Byst ice i zp t do Hrádku.       Balogová Zd.

mailto:hradecke.noviny@centrum.cz


2

The Backwards nemají pouze dokonale vypracovaný zvuk, ale dbají rovn ž na image,
souhru a produkci, která pravd podobn  zlomí i nejzaryt jšího a nejkriti jšího fanouška. Zajíma-
ný je také fakt, že lenové, aby dosáhli co nejv rn jšího zvuku, používají originální hudební
aparaturu kvalitních zna ek jako Vox, Rickenbacker, Gretsch, Höfner, Ludwig, ...atd. To všechno
se doposud odrazilo na více než 400 živých p edstaveních, televizních programech, rozhlaso-
vých nahrávkách, jejichž kvalita a v rnost interpretace nakonec vyústila rokem 2000 v dalším
ojedin lém krokem vp ed.

Kapela byla vybrána na ztvárn ní skupiny The Beatles na divadelních prknech v sou as-
nosti nejprestižn jšího slovenského muzikálového divadla Nová Scéna, jako hudební a dokonce
i herecká složka projektu. Více než 100 odehraných a vyprodaných repríz hovo í za všechno.

Hostování v 25. jubilejní -„st íbrné“ Manéži Bolka Polívky posunulo kariéru t chto chlapc
i do hlavního m sta Prahy. Momentáln  se mohou The Backwards pochválit ro ním p sobením
v hudební revue Brouci v Divadle Spirála. Tady, podobn  jako v Bratislav , ztvárnili jednotlivé
leny Beatles. Spolu s nimi tam ú inkovali i takové celebrity jako J.Hrušinský, J.Langmajer, P.K íž
i Karel Zich.

Skupina zm nila svoje složeni dvakrát. V sou asné formaci hrají :
„JOHN“ - Dalibor Štroncer, doprovodná kytara
„PAUL“ - Miroslav Džunko, basová kytara
„GEORGE“ - František Suchanský, sólová kytara
„RINGO“ - Dano Škorvaga, bicí nástroje
„Pátý beatle“ - Dino Zsiga, klávesy, perkuse

Posledním zážitkem chlapc  jsou vystoupení jako p edskupina na Ferrona Tour p i 40-tém
výro í p sobení skupiny Olympic. V Ostrav , Brn  a Praze vystoupili dohromady  p ed více než
36 tisíci diváky. (RB)

V Hrádku se p edstaví i Peter Nagy
Peter Nagy je rodákem z Prešova. Ve svých 17 letech náhral svou první píse . Na Sloven-

sku hrával postupn  v r zných kapelách nebo ve vysokoškolských klubech. Po tom, co se
seznámil s profesionálním kytaristou Karlem Witzem, nahráli spolu s kapelou hitovou píse  „Pro-
fesor Indigo“. Pozd ji založil svou první kapelu, která dostala jméno po svém prvním hitu - INDIGO.
Debutové album „Chra  svoje bláznovstvá“ se stalo zlomovým nejen v jeho karié e, ale i v historii
eskoslovenské popmusic. Tohoto alba se prodalo celkem 600.000 kus . Se svou skupinou Indigo

se stali symboly hudby osmdesátých let. Na svou dobu používali moderní styl „nové vlny“ s prvky
rapu nebo bílého reggae. Po tom, co se pozd ji živil jako poloprofesionální zp vák, ho potkalo
dlouho o ekávané muzikantské št stí. Jeho první, již výše zmi ovaný singl, „Profesor Indigo“ se
stal celostátním hitem, který obsadil nadlouho nejvyšší p ky televizních a rozhlasových hitparád.
Tento singl mu otev el brány k popularit , ale také mu otev ela vytouženou cestu - mohl sám psát
texty a hudbu podle vlastních p edstav, což bylo na tehdejší eskoslovenské pom ry dost neoby-
ejné. Vždycky totiž byl svým písni ká em a hudebním samorostem, proto odmítal ú elov  se

spojovat do hudebních projekt  s ostatními. Proto byla ást jeho tvorby ozna ována jako ideov
nevyhovující. Druhé album „Mne sa neschováš“ obsahuje eskoslovenské hity jako: „Marcel
z malého m sta“ nebo „Sme svoji“. Posledním albem je „Peter Nagy - Myslíš na to na o ja?“. Peter
Nagy dokázal se svou skupinou Indigo odehrát 180 koncert  ve vyprodaných sportovních halách
a amfiteátrech a rovn ž se mu poda ilo vyprodat mekku eskoslovenských muzikant  - pražskou
Lucernu. (RC)

11

Projektová finan ní podpora nových
pracovních p íležitostí pro znevýhod-

né nezam stnané
V sou asném období se projevuje v okrese

i v celém kraji sezónní pokles nezam stnanosti,
avšak z dlouhodobého pohledu nedochází
k výrazn jšímu zlepšení celkové situace.

Nová pracovní místa vznikají ojedin le a už
bec ne v pot ebném po tu a struktu e. To také

znesnad uje uplat ování aktivních opat ení na trhu
práce, která by napomohla ovlivnit situaci osob
znevýhodn ných na trhu práce, zejména t ch, které
jsou evidovány jako nezam stnané.

ad práce ve Frýdku - Místku nadále spat u-
je jako nejú inn jší ta opat ení, která pomohou zlep-
šit pozici t chto osob na trhu práce.

V Programu aktivních opat ení na trhu práce
v okrese na letošní rok zpracoval Ú ad práce ve
Frýdku - Místku n kolik projekt , které, jak ú ad p ed-
pokládá, pomohou p i použití kombinace r zných
opat ení (zprost edkování práce, motiva ní a re-
kvalifika ní kurzy, poradenské aktivity, podporova-
né zam stnání) zlepšit podmínky nejvíce ohrože-
ných osob, zejména dlouhodob  nezam stnaných.
Jde o projekt Aktiv (ur ený pro osoby nad 50 let

ku), Návrat (pro ženy po návratu z mate ské do-
volené), Nad je (pro osoby ze ZPS), Absolvent
(pro absolventy škol). Vzhledem k mikroregionáln
nep íznivé situaci je realizován také Projekt Jablun-
kovsko, zam ený na nezam stnané osoby v této
oblasti.

V rámci t chto projekt  je ohroženým neza-
stnaným poskytována pomoc také prost ednic-

tvím dota ních nástroj  podpory zam stnanosti.
Zam stnavatel m je p i vytvo ení nových pracov-
ních míst pro uvedené skupiny nezam stnaných
a p i spln ní dalších podmínek poskytován p ísp -
vek na mzdové náklady v rozsahu až 7.000,--K
za m síc po dobu 9 m síc , podle toho kterého
nástroje. Na investi ní náklady je poskytováno až
80.000,-- K  na 1 nov  vytvo ené pracovní místo.
V p ípad  pot eby m že ú ad práce zajistit a uhra-
dit nezam stnané osob  p ípadnou vhodnou re-
kvalifikaci pro kvalitní výkon ur ité práce.

Projektové uplat ování aktivních opat ení na
trhu práce tak umož uje soust edit se na konkrétní
problémy nezam stnanosti.

ad práce ve Frýdku - Místku

Jubilanti - Jubilaci
V m sící ervenci - srpnu

W miesi cu lipcu - sierpniu
2003

91
Eva Turo ová

85
František Lipowski

80
Josef Bartnicki

Ludmila Szczotková

75
Anna Szkanderová

Marie Raszková
Eva Starzyková

70
Aloisie Hofierková
Jan Podermanski

Pavel Turo

65
Václav Borski

Ji í Heczko
Jaroslav Honzek

60
Helena Hrabalová

Pozvánky
23. 8. v 1500 Hasi ská sout ž
19. 9. v 1900 No ní hasi ská sout ž

Otev ení nové prodejny
Od 2. ervna 2003 je v Hrádku ote-

ena prodejna „Levné od vy“, která je
umíst na naproti pošty. Otevírací doba je
od pond lí do pátku - 800 - 1100 a 1400 - 1630.
V prodejn  m žete nakoupit levné od vy
nejen pro malé a velké d ti, ale i pro kojen-
ce a dosp lé.                                      (RC)
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Oznámení pro majitele hrobových míst v obci Hrádek
Žádáme všichny majitelé hrobových míst, aby se dostavili na OÚ Hrádek, kde s nimi bude dle

§ 25 zákona . 256/2001 Sb. o poh ebnictví a o zm  n kterých zákon  ve zn ní zákona
. 479/2001 Sb. uzav ena smlouva o nájmu hrobového místa, a to až do roku 2018.

Pon vadž dle zprávy z hydrogeologického pr zkumu h bitova je tlecí doba h bitova obce
Hrádek 15 let, musí být smlouva o nájmu hrobového místa uzav ena na dobu 15 let, což je, jak už
bylo zmín no, do roku 2018.

V p ípad  úmrtí je nutno uzav ít dodatek ke smlouv , jimž se prodlouží nájem na dobu 15 let
od data uložení ostatk .

Žádáme tímto majitele hrobových míst na h bitov  v obci Hrádek, aby p i návšt  OÚ
edložili doklad o zaplacení a uvedli nové íslo hrobového místa, jenž mají v nájmu.

Obec p ijme spolehlivého muže na místo hrobníka.
Bližší informace na OÚ

Referendum o vstupu do EU v Hrádku
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Ve dnech 13. a 14. ervna prob hlo na území eské republiky referendum o vstupu R do
Evropské unie. Z íselných výsledk  referenda v naší obci:

Celková ú ast: 622 voli 45,4 %
Po et hlas  ANO: 585 81,4 %
Po et hlas  NE: 111 18,6 %
A  jak dopadlo referendum v nejbližším okolí? Ve v tšin  okolních obcí se vyslovilo p ibližn

80 % voli  pro vstup. Pouze v Koša iskách to bylo jen 69,0 % a naopak na Hr av  se vyslovilo
pro vstup 92,3 % voli . Co se tý e ú asti, ta se pohybovala na T inecku na úrovní 43,8 %,
vy nívá Vendryn  s 53,1% a naopak nejmenší zájem voli  byl zaznamenán v Písku, kde zájem
o referendum projevilo jen 38,4 % oprávn ných voli .      (RC)
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Ohlášení uživatele do evidence p dy
Ministerstvo zem lství eské republiky (Odbor Zem lská agentura a pozemkový ú ad FM)

V souvislosti s p ijetím zákona . 128/2003 Sb., kterým byl novelizován zákon . 252/1997
Sb., v platném zn ní („zákon o zem lství“), se zavádí Evidence využití zem lské p dy
podle uživatelských vztah (dále jen „evidence“).

Zákonem byla stanovena lh ta pro podání ohlášení od 4. 6. 2003 do 2. 8. 2003.
Evidence slouží k ov ování správnosti údaj , které budou uvád ny v žádostech o dotace

pro rok 2004 a ke kontrole pln ní podmínek k poskytnutí dotace.
Základní jednotkou evidence je p dní blok. P i využívání p dního bloku z ásti jako orná

da a zbytek jako trvalý trávní porost, je p dní blok rozd len na díly. Pokud ásti p dního bloku
jsou užívány dv ma a více uživateli, je p dní blok rozd len na díly.

Každý uživatel p dního bloku i p dního dílu, pokud bude mít zájem o za azení do evidence,
že do 2. 8. 2003 podat tzv. Ohlášení uživatele do evidence p dy.

V termínu od 16. 6. 2003 do 30. 7. 2003 si o podání Ohlášení mohou na Mze R odbor
ZA a PÚ Frýdek - Místek, ul. 4. kv tna 217, 738 02 Frýdek - Místek, dohodnout telefonic-
ky na íslech 558 442 540, 558 442 555 termín k podání Ohlášení.

Zájemci o podání Ohlášení, kte í užívají pozemky v bývalém okrese Karviná, si
mohou na Pozemkovém ú adu v Karviné, K. Sliwki 149, 733 01 Karviná - Fryštát,
dohodnout telefonicky na íslech 596 309 324, 586 309 326 termín k podání Ohlášení.

Up esn ní konkrétního termínu pro podání Ohlášení zamezí zbyte ným ekacím dobám na
místech podání a umožní zpracovávat podávaná Ohlášení na po íta ích.

Ing. Ji í Mat jka, editel odboru ZA a PÚ, Frýdek - Místek

FA MEROPS, spol. s r. o.
otevírá prodejnu plastových

 OKEN A DVE Í
v Jablunkov , ul. Polní 90

(u h bitova)
Provádíme zam ení, montáž a
servis oken a dve í jakýchkoliv

tvar , barev a velikostí, montujeme
parapety, žaluzie a sít  proti hmyzu,

vše podle p ání zákazníka.

Zprost edkujeme p ku - úv r
a rádi poradíme.

Otevírací doba: po-pá 8-12, 13-17

Tel.: 558 329 866
         777 342 668

(i mimo prac. dobu)

Kv tiná ství a zahradnictví
Hrádek

Oznamuje, že od 16. 6. 2003 je
sleva na balkónové kv tiny ve

výši 30 %

OTEVÍRACÍ DOBA:
Pond lí - Pátek 8 - 17
Sobota 7 - 15
Ned le 9 - 15

Vedoucí: Labajová Zdenka
Hrádek 171

Tel.: 558 369 384
724 155 656

Obsluha po prac. dob  - 30 %
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Sukcesy Karolinki Bocek
Dnia 9 kwietnia 2003 DDM w Bystrzycy zorganizowa  konkurs piewaczy - S OWICZEK.

Uczestniczy y w nim przedszkolaki z - Bystrzycy, Karp tnej oraz Gródku. Nasze przedszkole
reprezentowa a utalentowana 5-letnia Karolinka Bocek, która wraz z kole ank  z czeskiego
przedszkola uzyska a pierwsze miejsce. Sw  piosenk  „Za Jab ónkowym siedym mil” podbi a
serca ma ej i du ej widowni.

Karolinka swym wspania ym piewem podbija serca nie tylko s uchaczy na naszym terenie
lecz równie  i w Polsce. piew piosenek ludowych staje si  powoli jej naturaln  potrzeb . 8 maja
2003 Karolinka uczestniczy a w X Jubileuszowym Przegl dzie Piosenki Dzieci cej „ skie pie-
wanie 2003” w Zabrzu. W kategorii przedszkoli uzyska a wspania e II miejsce.

Obecnie Karolinka pilnie przygotovuje si  do V Mi dzynarodowego Konkursu Pie ni Lu-
dowej im. St. Hadyny, który odb dzie si  pod koniec wakacji - 30 sierpnia 2003 w wi la skim
amfiteatrze. W konkursie tym b  uczestniczy  soli ci oraz zespo y z Polski, Czech i S owacji,
ze szczególnym uwzgl dnieniem terenów przygranicznych. Trzymiemy kciuki!

Personel przedszkola pragnie serdecznie podzi kowa  p. Grygowej J. (babci Karolinki) za
uszycie bia ych bluzeczek do strojów ludowych.

Gratuluj  i trzymaj  kciuki panie i dzieci z przedszkola.   Halina Konderla

Ekskurzja Ekoludków
Dzie  20 maja by  przez gródeckie Ekoludki oczekiwany z wielk  niecierpliwo ci . Bowiem

w tym dniu odby a si  wizyta naszych najstarszych przedszkolaków do przedsi biorstwa
Nehlsen w Oldrzychowicach. I ju  sama podró  by a niecodzienna, bowiem jecha  „mini” auto-
busem z „Autoserwisu Czudek” oraz samochodem tatusia Gabinki - nie zdarza si  zbyt cz sto.

Bukiet kwiatów oraz sp aszczone plast. butelki to podarunek dla p. I. Lipowczanowej, która
wita nas bardzo serdecznie i oprowadza po przedsi biorstwie. Nasze przedszkolaki zaskakuj

 sw  wiedz . Bowiem Ekoludki dobrze pami taj , e do pojemników na papier wrzucamy
gazety, kartki, kartony.. Do pojemników na szk o wrzucamy butelki, s oiki, za  do pojemników na
plastik wrzucamy butelki po napojach, opakowania plast., itp. W przedszkolu Ekoludki automa-
tycznie wszystko segreguj , natomiast w domu zwracaj  uwag  nawet swym rodzicom. Dzieci

uchaj  opowiadania p. Lipowczanowej bardzo uwa nie, jednak ch opców najbardziej intere-
suj  samochody - mieciarki.

Tatu  Gabinki zrobi  szereg pami tkowych zdj , i Ekoludki po egna y pracowników
fy Nehlsen piosenk  o naszej wspania ej planecie:

„Precz brudna wodo, precz odpady, mieci - dbaj o przyrod , krzycz  wszystkie dzieci.
Nasza planeta najpi kniejsza w wiecie - o tym wci  wszyscy pami tajmy przecie ...”

Personel przedszkola pragnie oficjalnie podzienkowa  p. Z. Jo kowi oraz przedstawicie-
lom „Autoserwisu Czudek” za darmowy transport przedszkolaków do przedsi biorstwa Nehl-
sen, s. r. o. W imieniu gródeckich Ekoludków Halina Konderla

Podzi kowanie pracownikom szkó
Pozwólcie, abych imieniem rady miejskiej i pos ów podzi kowa  dyrektorkom i nauczy-

cielom za opiek  i nauk  dzieci szkó  podstawowych i przedszkoli. Dzi kujemy i yczymy
dyrektorkom i gronu nauczycielskiemu zas ony urlop a dzieciom przyjemnych wakacji.
Podzi kowanie równie  zas uguj  pracownice szkolnych jadalni i wszyscy ostatni pracow-
nicy.        Starosta
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Pod kování
Cht la bych prost ednictvím místních hradeckých novin pod kovat panu Karlu Pilcho-

vi, který pro d ti z mate ské školy b hem zimy vyrobil a sestrojil d ev nou parní lokomotivu se
vším všudy - vagóny, houka kou, semaforem i kolejemi. V ím, že nejv tším pod kováním pro

j by byl pohled na radostné a spokojené d ti, které si mohou vyzkoušet „jako“ ídit lokomotivu,
sed t na vagónech, houkat a ovládat semafor. Ješt  jednou d kuji za d ti z MŠ za opravdu
obdivuhodný výrobek, který nám zdobí ást zahrady u školy a p eji panu Pilchovi v život  hodn
elánu, optimismu a úsp ch .

Doufám, že vlá ek bude dlouho sloužit d tem pro radost a hraní.

Slaví ek 2003
Jako každoro  i letos jsme se zú astnili p vecké sout že pod názvem „Slaví ek 2003“,

kterou organizoval DDM v Byst ici. Naši mate skou školu reprezentovaly dv  d ti: Veronika Bor-
ská a Dominik Kahlich. Veronika získala suverénní 1. místo a Dominik 3. místo - gratulujeme. Ostatní

ti z naší školky je svým potleskem povzbuzovaly a fandily jim. Na záv r všichni shlédli pásmo
kreslených pohádek.

Výlet rodi  s d tmi
Na letošní výlet rodi  s d tmi jsme se již vydali 22. 5. D ti se už moc t šily. Ráno všichni

icházeli k autobusu s ne moc dobrou náladou. Pro ? Protože intenzivn  pršelo. Nálada se
za ala zlepšovat chvíli p ed Ostravou, kde bylo sice pod mrakem, ale nepršelo a chodníky byly
suché. Autobus nás zavezl p ed Divadlo loutek, kde se museli rozd lit rodi e s d tmi. D ti šly do
Divadla loutek, kde shlédly pohádku „Jak Krakonoš s Trautenberkem vedli válku“ a rodi e se zatím
mohli projít m stem, nakoupit nebo ob erstvit. Po p edstavení jsme se všichni setkali u autobusu
a dál jsme pokra ovali do ZOO, kde d +ti s rodi i mohli obdivovat krásu exotických zví at do
odpoledních hodin. V ur enou hodinu jsme e všichni unaveni, ale spokojeni shledali u autobusu
a odjížd li sm rem dom .

Smažení vaje iny
V pátek 6. 6. jsme se celá mate ská škola vydala smažit vaje inu. Ráno si každý p inesl dv

vají ka, do batohu jsme nabalili všechny pot ebné v ci a s radosti, plní o ekávání jsme krá eli
sm rem Lyn i k ece, kde bylo všechno p izp sobeno k plnému vyžití d tí. D ti si zahrály fotbal,
oblíbenou hru s mí em „Na Bumbrlíka“, p etahovaly se lanem, podbíhaly lano apod. O ohništ
a vaje inu se nám postaral pán Jan Haltof. D ti jeho práci sledovaly a pomáhaly mu. Vaje ina
byla výborná, d tem moc chutnala, m li jsme co d lat, abychom sta ili všem naložit. Prvním
úderem hromobití, jsme byli nuceni vše ukon it a zamí it zp t do mate ské školy.

Julie Mitrengová

Pod kování personálu škol
Dovolte, abych jménem rady obce, zastupitelstva, ale také Vás rodi  d tí navšt vují-

cích základní školy a mate ské školy  pod koval editelkám a u itelským sbor m za p íkladnou
pé i a výuku d tí v mate ských a základních školách. D kujeme a p ejeme editelkám a u itel-
skému sboru p íjemnou a zaslouženou dovolenou, d tem hezké prázdniny, rovn ž si zaslouží
velké pod kování pracovnice školních jídelen a ostatní pracovníci ve školách.

Starosta
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Terezka Martynek Gabrielka JosiekMariolka Kadlubec

Matysek Wróbel Dariuszek KonderlaTomaszek Sikora
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Ros a Klus Tomáš CzudekMichal Kajsar
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