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Èíslo 4 9. 7. 2019

Václavovický

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, 
chci zde poděkovat vám všem, kteří 

pečlivě dbáte o svůj domeček a jeho oko-
lí, o jeho začlenění do našeho životního 
prostředí. Je chvályhodné, že mizí dýma-
jící komíny. 

Všem vám, kteří jste uspěli s žádostí 
o dotaci ve třetí výzvě tzv. kotlíkových 
dotací, blahopřeji a znovu ještě nabízím 
možnost čerpat na pořízení kotle bez-
úročnou půjčku od Státního fondu život-
ního prostředí (dále jen SFŽP) prostřed-
nictvím obecního úřadu (volejte 731 469 
171). Tato půjčka je specifická tím, že 
pokud obec dokáže využít finanční pro-
středky, vyčleněné pro zapůjčení jednot-
livým občanům, po jejich splacení obci 
nemusí být vráceny SFŽP, ale může je 
plně využít obec na financování projek-
tů vyhovujících programům týkajících se 
zlepšení životního prostředí. Znamená to 
tedy, že pokud občané využijí bezúročné 
půjčky, poskytované na pořízení nového 
zdroje vytápění prostřednictví obce, po-
mohou tím zároveň obecnímu rozpočtu  
v oblasti životního prostředí.

Další významnou součástí životní-
ho prostředí je likvidace odpadních vod. 
Apeluji tímto na ty občany, kteří mají 
možnost napojit se na kanalizační řád 
pro veřejnou potřebu a ještě tak neuči-
nili, aby situaci co nejdříve napravili. 
Je zbytečné, aby některé strouhy plnily 

funkci stoky a obtěžovaly zápachem oko-
lí.

Velkým problémem je nesprávné na-
pojení svodů dešťových vod do stok pro 
splaškovou kanalizaci. Tyto tzv. balastní 
vody působí značné těžkosti na čističce 
odpadních vod, jelikož ta je budována 
pouze na čištění splašků. 

Problémy způsobuje čističce také lik-
vidace tuků. V nejbližší době budou v 
obci rozmístěny kontejnery pro jejich 
sběr.

Poslední oblast, o které se chci zmí-
nit, jsou černé skládky. Zde bohužel fun-
guje prapodivná logika, která některým 
občanům dovoluje odvážet odpad na cizí 
pozemky. Všichni mají možnost dovézt 
zelený odpad k bývalému koupališti, kde 
se o jeho likvidaci postará obec, nebo si 
mohou zakoupit tzv. hnědé popelnice, či 
odpad kompostovat. 

Vrcholem bezohlednosti jsou hromady 
nejčastěji stavebního materiálu, vysypa-
né v lese. To už je ovšem zřejmě dílo ně-
které firmičky, která vám zaručeně spo-
lehlivě a hlavně levně odveze odpad na 
skládku!

Všechny tyto problémy můžeme spo-
lečně vyřešit, pokud budeme chtít. Vě-
řím, že chtít budeme.

 Magda Pustková, starostka 

POPLATEK ZA ODVOZ TDO
Upozorňujeme občany na splatnost poplatku za odvoz TDO na II. pololetí 2019 – ter-

mín do 31. 7. 2019. Včas nezaplacené poplatky mohou být navýšeny dle obecně závazné 
vyhlášky až na trojnásobek, proto žádáme o rychlou úhradu ty, kteří tak ještě neučinili.

Obecní úřad

informátor
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLIČKY

pokračování na str. 3 ¾  ¾  ¾

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Naši nejmenší šachisté již soutěží

V úterý 28. 5. 2019 uspořádalo Středisko volné-
ho času Korunka ve svých prostorách šachový tur-
naj pro děti z MŠ okresů Ostrava a Frýdek-Místek. 

Den dětí v MŠ
Den dětí se musí pořádně oslavit, užít si leg-

raci a k tomu dostat pěkný dárek. Alespoň tak to 
vidí SRPŠ. Proto byla vyslyšena přání dětí a MŠ 
navštívilo divadélko Ententýky a pro hry na písko-
višti děti dostaly pořádnou výbavu. Sladká tečka 
na závěr byla rozdána a věříme, že všechny děti 
potěšil kornout plný želé bonbónů.

Naše rodina...

To je hraček ... na pískoviště

Nejmenší šachisté

Naši MŠ reprezentovalo družstvo ve složení Thein-
ka Borkovská, Natálka Müllerová, Filip Kuchař a 
Honzík Pastrňák. Turnaj se hrál na 5 partií, každá 
partie trvala asi 10 minut. Všichni hráči bodovali 
a v těžké konkurenci jsme obsadili pěkné 6. místo. 

Nejlepšího výsledku dosáhl Honzík Pastrňák se 
třemi body. 

Gratulujeme!

Naše rodina
V týdnu od 13. 5. do 17. 5. 2019 jsme si s dětmi 

povídali o rodině, o jejich členech, o tom, co v rodi-
ně prožíváme, jestli je nám vždy veselo, jak si mů-
žeme udělat radost. Setkali jsme se s maminkou a 
jejím miminkem. 

Děti si mohly vyzkoušet, jak se přebaluje mi-
minko nebo jak se nosí v nosičce. Při krátké besedě 
si mohly popovídat s maminkou o tom, jak dlouho 
se na miminko čeká, co všechno je třeba zařídit, 
jaké to přináší změny do rodiny. Setkání nám při-
neslo hodně radosti!
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Rozloučení s předškoláky

Výlet do ZOO
Výlet do ZOO Ostrava jsme vyhráli za krásné 2. 

místo ve fotosoutěži projektu „Sněhuláci pro Afri-
ku“. Tímto moc děkujeme všem, kteří nás podpořili 
a lajkovali. Další nečekanou výhrou byl finanční 
obnos ve výši 3 000 Kč pro naši mateřskou školu, 
kde jsme byli vylosováni rovněž na 2. místě ze 
všech zúčastněných škol v tomto projektu.

Do zoologické zahrady jsme se vydali ve středu 
5. 6. 2019, na výukovém programu jsme se dozvě-
děli spoustu zajímavostí ze života zvířat, navštívili 
farmu, vyzkoušeli velkou lanovou průlezku, viděli 
krásná exotická zvířata, dali si výbornou svačinku 
od našich maminek a pospíchali na autobus. Výlet 
se nám moc líbil. 

Velké díky patří i panu Turčínovi, který nám 
sponzoroval dopravu. Moc děkujeme!

Rozloučení s předškoláky
Ve středu 12. 6. 2019 jsme zažili zábavné od-

poledne plné soutěží, her a tanečků s Divadélkem 
Entetýky. Myška Klárka a veverka Terka zaujala 
nejen děti, ale i jejich rodiče. Při této příležitosti 
jsme se rozloučili s kamarády, kteří půjdou v září 
do I. třídy ZŠ. 

Děti od nás dostaly krásná žlutá trička, od 
SRPŠ knížku na památku a tabulku na procviče-
ní psaní, kterou budou potřebovat ve škole, a od 
Obecního úřadu obdržely děti pamětní list a prak-
tický pytlík na školní lavici.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Den rodin

V pátek 10. 5. 2019 jsme v odpoledních hodi-
nách přivítali na místním fotbalovém hřišti rodiny, 
které si přišly zasportovat a pobavit se při sportov-
ních disciplínách, které připravili pedagogové ze 
ZŠ a MŠ spolu s místními fotbalisty k svátku Dne 
rodin.

II. ročníku Dne rodin se zúčastnilo celkem 14 
rodin, které procházely deseti stanovišti a s vel-
kým nasazením sportovaly a bojovaly o body, jeli-
kož „nejsportovnější rodinu“ čekala odměna v po-
době poháru. Všechny rodiny ale ukázaly, že mají 
sportovního ducha, že se maminky ani tatínkové 
nebojí žádného cvičení a prolití pár kapek potu. 
Proto všichni byli odměněni diplomem, medailí a 
sladkostí.

Na závěr společného odpoledne jsme vyhlásili 
tři rodiny, které získaly nejvíce bodů a odměnili 
pohárem a dětským šampusem.

Děkujeme všem, kteří si přišli zasportovat a 
strávit sportovní odpoledne společně s dětmi, pro-
tože tady opravdu platí – není nutné vyhrát, ale 
užít si to!

Exkurze stanice 112
V úterý 4. 6. 2019 se žáci I. – III. tříd vypravili 

na exkurzi „112ky“ v Ostravě-Zábřehu, kde sídlí 
Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezské-
ho kraje a Krajské sdružení hasičů Moravskoslez-
ského kraje. V rozsáhlém areálu bylo opravdu co 

Den rodin...
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vidět a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých in-
formací ohledně práce hasičů a záchranářů. Zblíz-
ka jsme si mohli prohlédnout vrtulník záchranářů, 
všechny typy záchranek a jejich vybavení, vyzkou-
šeli jsme si oživování raněného.

U hasičů jsme si prohlédli veškerou techniku a 
auta, která využívají. Práce hasičů není pouze prá-
ce v terénu, ale také péče o veškeré příslušenství 
a vybavení. Viděli jsme „pračku“ na hadice a také 
„sušáky“. Někteří žáci měli to štěstí, že viděli pří-
pravu hasičů k výjezdu – klasické sjíždění po tyči 
a oblékání se k zásahu. Vše museli hasiči zvlád-
nout do 2 minut.

Celá návštěva byla velmi zajímavá a velké po-
děkování patří panu Pisákovi, který nám pomohl 
tuto akci zorganizovat. 

Velké díky patří také zaměstnancům „112ky“, 
kteří se nám věnovali a ochotně zodpovídali naše 
dotazy.

Den dětí: návštěva divadla
Ve středu 5. 6. 2019 se žáci I. – IV. tříd vydali 

do KD Petra Bezruče v Havířově, kde se odehrával 
pohádkový muzikál Ferda mravenec. V pohádko-
vém příběhu vystupovaly všechny pro nás známé 
postavy z knížky a vše bylo obohaceno hezkými 
písničkami a zajímavými kulisami.

Tento kulturní zážitek dostali žáci ještě ke Dni 
dětí od SRPŠ, které uhradilo veškeré výdaje spo-
jené s touto návštěvou. Děkujeme za velice hezký 
kulturní zážitek!

Den dětí: putování s Robotíkem
V pátek 7. 6. 2019 navštívila V. třída Svět tech-

niky. Každý z nás dostal svého malého Robotíka, 
kterého jsme se naučili naprogramovat a ovládat 
tak, aby se pohyboval podle námi zadaných kódů. 

Strávili jsme v Dolních Vítkovicích opravdu krásné 
dopoledne. 

Dárek našeho SRPŠ ke Dni dětí byl úžasný. Dě-
kujeme!

Dětské radovánky se i letos vydařily
A to hlavně díky úžasným vystoupením dětí  

z MŠ a ZŠ, jímž patří největší zásluhy. Bez jejich 
nadšení, kreativity a vedení paní učitelek by to 
prostě nešlo. A kdo tam přišel, jistě nelitoval a ba-
vil se spolu s dětmi. Bohatý doprovodný program 
zabavil všechny účastníky až do příjemných večer-
ních hodin. Parkurová show, soutěže s odměnami, 
laserová střelnice, skákací hrad, interaktivní svě-
telná hra, dočasné tetování, kreativní tvoření „pís-
kováním“ bylo propojeno s možností občerstvit se  
a potkat se se sousedy. 

Děkujeme všem, kteří si našli čas a chuť se 
pobavit! Děkujeme i Nadaci OKD, která finančně 
podpořila tuto krásnou akci.                  Vaše SRPŠ

Čokoládová tretra
Ani tropické teploty neodradily malé běžce, kte-

ří zápolili v šesti kategoriích o účast na semifinále 
Čokoládové tretry. V neuvěřitelné konkurenci 436 
soutěžících jsme si určitě neudělali ostudu! Z na-
šeho třináctičlenného družstva jsme se čtyřikrát 
probojovali do první desítky! Starší žáci si zkoušeli  
i hod oštěpem. I tam máme svou zástupkyni, Bar-
ča H. obsadila 4. místo.

Úspěch na Mistrovství České republiky 
v šachu ve Zlíně

Od začátku letošního roku ve všech krajích ČR 
probíhaly přebory škol v šachu, celkem se jich zú-
častnilo přes 5 000 šachistů ve více než 1 000 druž-

Mladí šachisté ve Zlíně...
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stev. Vítězstvím v přeboru okresu Ostrava a dosa-
žením 3. místa v krajském přeboru si naši šachisté 
vybojovali účast na Mistrovství České republiky 
školních týmů v šachu, které se konalo od 17. 6. do 
19. 6. 2019 ve Zlíně. Reprezentanti naší školy Bar-
toloměj Buchta, Viktorie Buchtová, Zdeněk Přibyl, 
Matěj Kolář, Matěj Krüger a Petr Toman v kon-
kurenci 30 nejlepších škol vybojovali úžasné 10. 
místo, ke kterému jim moc gratulujeme a přejeme 
mnoho dalších šachových úspěchů!

Fotbalový turnaj v Řepištích
Ve čtvrtek 20. 6. 2019 se konal v Řepištích fot-

balový turnaj pro žáky 1. a 2. ročníků, který pořá-
dala ZŠ Řepiště ve spolupráci s TJ Řepiště. Turna-
je se zúčastnilo celkem 6 týmů z pěti škol. Náš tým 
tvořilo 7 žáků z I. třídy a 4 žáci z II. třídy. Za bo-
haté fotbalové zkušenosti a především skvělou spo-
lupráci v týmu jsme získali 2. místo. Gratulujeme!

Děkujeme organizátorům TJ Řepiště za skvělou 
organizaci a vyplněný čas mezi zápasy – soutěžní 
sportovní disciplíny.

Prvňáci navštívili knihovnu
Tentokrát jsme se pochlubili, že už umíme číst 

všechna písmenka! V pondělí 24. 6. 2019 žáci I. 
třídy navštívili zdejší knihovnu a předvedli, že jim 
nečiní problém začíst se již do jakékoliv knížky. 
Každý z malých čtenářů si vybral jednu knížku, 
ze které pak přečetl úryvek a paním knihovnicím 
předvedl své čtenářské dovednosti. Všichni čtená-
ři, ať už rychlejším či pomalejším tempem, svůj 
úkol úspěšně zvládli. Nejenže předvedli své schop-
nosti, zároveň se naučili několik nových pojmů 
jako je např. autor či ilustrátor, a také se s velkým 
nadšením dověděli, že už mohou knihovnu pravi-
delně navštěvovat a vybírat si knížky na čtení dle 
své libosti.

Děkujeme tímto, že nám bylo umožněno navští-
vit zdejší knihovnu, a též děkujeme knihovnicím, 
které se nám ochotně věnovaly.

Polytechnické vzdělávání  
na „Sýkorce“

V pondělí 24. 5. 2019 se žáci V. třídy vydali 
na střední školu do Havířova. V rámci projektu 
implementace krajského akčního plánu Odborné, 
kariérové a polytechnické vzdělávání v Moravsko-
slezském kraji (dále jako OKAP) jsme zapojeni do 
spolupráce se Střední školou, Havířov-Šumbark, 
Sýkorova 1/613, příspěvková organizace. Cílem 
spolupráce je vzdělávání žáků v dílnách a labora-
tořích vybavených profesionální technikou z praxe 
pod vedením zkušeného učitele odborného výcviku 
či praktické výuky. Spolupráce má formu vzdělá-
vacího workshopu.

Výsledkem spolupráce je motivace žáků, příle-
žitost zaujmout žáky zajímavými praktickými úko-
ly v prostředí, které základní škola nemůže na-
bídnout, příležitost překonat jejich ostych, obavy z 
náročnosti řemeslných oborů či nedůvěru v jejich 
vlastní schopnosti. Spolupráce dá žákům příleži-
tost získat představu o řemeslných profesích v ob-
lastech strojírenství a elektrotechniky.

Rozloučení s páťáky
Ve středu 26. 6. 2019 jsme se loučili s žáky V. 

třídy, kteří po prázdninách nastupují na 2. stupeň 
ZŠ nebo na víceletá gymnázia. V prostorách tělo-
cvičny se sešli rodiče a příbuzní dětí, pan ředitel, 
paní starostka s panem místostarostou, pedagogo-
vé a zástupci SRPŠ, aby žákům popřáli hodně štěs-
tí na nových školách a předali jim krásné dárky. 

Žáci si společně s paní třídní učitelkou Mgr. Da-
nielou Neuwirtovou přichystali velice hezký pro-

Fotbalový turnaj v Řepištích

pokračování na str.6 ¾  ¾  ¾
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gram, ve kterém nastínili, kterým směrem by se 
jejich cesta mohla ubírat.

Přejeme našim páťákům ještě jednou hodně 

½  ½  ½  pokračování ze str. 5

štěstí a úspěchů v dalším studiu a budeme rádi, 
když se přijdou za námi podívat, protože tato třída 
byla SUPER třída.

Polytechnické vzdělávání na Sykorce

REKONSTRUKCE SPRÁVNÍ BUDOVY 
NA HŘIŠTI TJ VÁCLAVOVICE, Z.S. 

DOKONČENA! 

Kdo pravidelně navštěvuje 
domácí zápasy václavovických 
fotbalistů, ten ví, že nová tri-
buna je v provozu a utkání lze 
sledovat i při nepřízni počasí. 
Ty, kteří z jakéhokoliv důvodu 
přijít nemohli, zvu k návštěvě. 
Snažíme se, aby se areál hřiš-
tě modernizoval a rekonstrukce 
budovy byla jen část z připravo-
vaných vylepšení, která pro naše 

fanoušky a hráče připravujeme. 
Přijďte s námi oslavit 75 let fot-
balu ve Václavovicích a prohléd-
nout si budovu, která prošla re-
konstrukcí vnějšího pláště. Bylo 
zde vybudováno moderní ústřed-
ní vytápění pomocí tepelného 
čerpadla a nový přívod elektři-
ny. Objekt dostal novou střechu, 
která navazuje na již zmiňova-
nou tribunu. Dále bylo provede-
no odvodnění budovy a střechy, 
významná je výstavba splaško-
vé kanalizace. Za přispění obce 
se podařilo osvětlit parkoviště a 
prostor tribuny moderní solárně 
LED–technologií. Akce k oficiál-
nímu ukončení rekonstrukce a 
zároveň k našim narozeninám 
je naplánována na 10. srpna 
2019, kdy na naše hřiště přijede 
i nejslavnější klub z Moravsko-
slezského kraje – Baník Ostra-
va. Jeho stará garda, jejíž sou-

částí jsou například Rostislav 
Vojáček, Zdeněk Šreiner, Libor 
Radimec či Luděk Mikloško, si 
zahraje proti našemu týmu z 
Václavovic. Zatím nevíme, kdo z 
baníkovských veteránů přijede, 
ale ať to bude kdokoliv, bude to 
velmi zajímavá fotbalová kon-
frontace. 

Chtěl bych prostřednictvím 
informátoru poděkovat všem, 
kteří se na rekonstrukci jakko-
liv podíleli. Celá akce vyšla bez-
mála na 9 miliónů korun a vše 
se stihlo v průběhu pouhých 10 
měsíců a za plného provozu. Po-
děkování patří firmě TEFCO, 
která celou stavbu provádě-
la, jmenovitě stavbyvedoucímu 
panu Lukáši Ometákovi, kte-
rý na stavbě trávil každý den. 
Někteří by mohli namítnout, že 
akce nebyla dokončena v původ-
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ním termínu (31. 12. 2018), ale 
věřte mi, opravdu nebylo techno-
logicky možné vše zrealizovat za 
pouhých pět měsíců. 

Velký dík pak patří zastupi-
telům obce Václavovice, za je-
jichž finanční a osobní podporu 
velmi děkuji. Tak si představuji 
spolupráci mezi obcí a spolkem. 

Neméně důležitá je také spo-
luúčast Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy, které 
přispělo dotační částkou 4,7 mi-
liónu korun. Jsem velmi rád, že 
lze získat finance, které plynou 
do sportu a mládeže. 

Prosím, přijměte mé osobní 
pozvání a přijďte 10. srpna na 
hřiště prohlédnout si budovu a 
poděkovat tak se mnou všem 
zúčastněným v tomto projektu. 
Připravíme doprovodný program 
tak, aby to nebylo jen o fotba-

lu, ale aby si na své přišly celé 
rodiny i s dětmi. Předpokládaný 
začátek zápasu TJ Václavovice – 
Baník Ostrava (stará garda) je v 
18.00 hod. 

Sledujte prosím vývěsní cedu-
le, kde budeme celou akci plaká-
tovat a naše www-stránky, kde 
budou také čerstvé informace. 

Jan Kuchař – předseda TJ 
Václavovice, z.s.  

www.fotbalvaclavovice.cz

Budova TJ Václavovice před rekonstrukcí...

...a po rekonstrukci
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NÁVŠTĚVA S VŮNÍ LESA
V úterý 11. června předsta-

vil Jaromír Šlosar třetího hos-
ta václavovické knihovny. V 
horkém podvečeru přicestoval 
z Radkova na Opavsku, kde  
v současné době žije, spisovatel 
Aleš Dostál. Patří do početné ro-
diny významných ostravských 
rodáků. Vystudoval Lesnickou 
fakultu Vysoké školy zeměděl-
ské v Brně, obor lesní inženýr-
ství. Po absolvování studia pra-
coval jako technik na Lesních 
závodech Karlovice, Javorník a 
Vítkov, po revoluci se stal revír-
níkem na revíru Dubová. 

Aleš Dostál les studoval, le-
sem žije a o lese píše ve svých 
prózách. Jak říká, občas je po-

pokračování na str. 9 ¾  ¾  ¾
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někud zděšen, co vychází pod 
pojmem „myslivecká literatura“. 
Rád na sebe bere zodpovědnost 
literaturu tohoto druhu rehabi-
litovat a psát hodnotná díla, ať 
povídky nebo romány.

První spisovatelova vydaná 
kniha dodnes žije ve vzpomín-
kách pamětníků. Řeky pramení 
v horách z roku 1981 totiž vy-
volala značný rozruch. Českoslo-
venská televize začala podle pří-
běhu natáčet seriál. Kniha ale 
upadla v nemilost. Nejprve měl 
problémy sám autor, kterému 
byl zakázán přístup na natáče-
ní, pak celý štáb a nakonec byly 
veškeré práce zastaveny. 

Do revoluce napsal Aleš Do-
stál ještě dvě díla, obě na teh-
dejší dobu s poněkud provoku-
jícími názvy – Ještě jednou se 
nebát (1985) a knihu povídek 
Povahou neodpovídá předpisům 
z roku 1988. Pak se na několik 
let odmlčel a od roku 2011 do 
současnosti vydává prakticky 
každý rok jednu knihu. Nabízí 
se otázka, čím se spisovatel více 
než dvacet let zabýval? Jak sám 
říká, oslavoval revoluci, stavěl 
dům, věnoval se svým dvěma 
oborám. A jak píše dnes? Režim 
psaní se časem mění. Dřív psal 
Aleš Dostál večer. Teď píše, jak 
je čas. Práci v lese a na zahradě 
vnímá jako odměnu, psaní jako 
povinnost. Každý den je třeba 
alespoň něco napsat. V součas-
né době dokončuje povídkovou 
knihu Všichni psi mého života.  
I když autor připouští, že větši-
na toho, co napíše, je fikce, ten-
tokrát se jedná o autobiografii, 
čistou realitu. Dílo obsahující 
příběhy zhruba padesáti psů, 
kteří prošli spisovatelovým živo-
tem, vyjde v září letošního roku.

Zároveň píše další knihu s 
pracovním názvem Sucho. Ale 
autor počítá se změnou názvu 
nakladatelem. Stejně jako pů-
vodní název Obora vydavatel 
Knižní klub změnil na čtenářům 
známé Trofeje a ztráty. Příběh 
hlavní hrdinky, učitelky Ivany, 
které po restituci připadne na 
starost péče o lesní oboru, se těší 
oblibě návštěvníků václavovic-

ké knihovny. Ti také v diskusi 
uvítali zmínku Aleše Dostála  
o možném natáčení seriálu podle 
této knihy.

Asi není možné oddělit oso-
bu spisovatele a profesionálního 
lesníka. A tak návštěvníky pod-
večerního setkání zajímaly také 
názory odborníka na bolestivé 
téma současnosti – kůrovcovou 
kalamitu. S ní se Aleš Dostál po-
týkal už v roce 1992, kdy v reví-
ru Dubová ve Slezsku zažil úpl-
nou zkázu smrkových porostů. 
Přes nedůvěru okolí zakládali 
smíšené lesy. Dnes jsou poros-
ty 15 metrů vysoké a obsahují 
i sedm druhů dřevin. Smrkové 
monokultury bohužel nemají za 
současného stavu šanci na pře-
žití.

Příjemným zakončením lite-
rárního posezení je tradičně au-
torské čtení. Aleš Dostál vybral 
povídku Bez pávů to nepůjde  

z knihy Velikonoční jelen (2011). 
Výborně se bavící publikum po-
tvrdilo autorova slova o jeho 
snaze mít ve své tvorbě ironii 
a humor, uvěřitelný a literárně 
nosný příběh prostý slovního ba-
lastu. Tyto spisovatelovy zásady 
získávají četné čtenáře a příz-
nivce literární tvorby Aleše Do-
stála. Pokud máte zájem, něco si 
od tohoto autora přečíst, václa-
vovická knihovna nabízí k zapůj-
čení Pytlácké povídky a Trofeje  
a ztráty.

 Také pod touto besedou jsou 
podepsáni Eva a Jaromír Šlo-
sarovi a Světlana Poledníková. 
Zaslouží si poděkování za vel-
mi příjemný večer a za skvělý 
nápad cyklu literárních setká-
ní. Na další se můžeme těšit po 
prázdninách. Tak krásné léto s 
knihami Aleše Dostála, ale i dal-
ších autorů!

JaFo 

½  ½  ½  pokračování ze str. 8
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