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pod kování

„Zá í, zá í, na léto jde stá í, zlaté slunce zá í 
malátn  a s únavou…,“ zpívají d ti ve známé 
písni ce. Možná trošku malátn , nikoli však 
s únavou, nýbrž s množstvím nových sil a na-
erpané energie vstupujeme i my v Základní 

škole T. G. Masaryka letos 1. zá í do nového 
školního roku 2014/2015. Co bude napsáno 
v jednotlivých kapitolách jeho historie, tak to 
ješt  zatím nevíme, co je ale jasné už nyní, 
jsme si dovolili shrnout do dalších pár ádk .

Ve škole pokra ovala po celé prázdniny re-
konstrukce budovy spojená s vým nou oken 
a zateplováním budovy. Jsme moc rádi, že 
v tšina prací prob hla tak, aby naši žáci mohli 
zahájit nový školní rok. P estože ješt  zbývá 
n která díla dokon it a stále v pr b hu prací 
platí již d íve vydaná bezpe nostní opat ení, 
vyu ování za íná a „…žáci, žáci, ve slohové 
práci, píší jak nám ptáci, mizí nad hlavou,“ ane-
bo jinak, mén  poeticky e eno – nicned lání 
skon ilo a školní frmol propuká naplno. 

Samoz ejm , že u itelé se na p íchod svých 
žák  p ipravují již mnohem d íve, než do bu-
dovy vstoupí jejich sv enci. Chystají se t ídy, 
pom cky, u ebnice, zkrátka vše pot ebné pro 
bezchybný provoz školy. Nejvíce pozornosti je 
ale tradi n  v nováno t m, kte í svoji povinnou 
školní docházku vykonají poprvé v život , a 
sice našim malým prv á k m.

T ch nám letos nastupuje 56 a do t í t íd si 

je rozd lí paní u itelky Eva R ži ková, Jarmila 
Michulková a Marcela Majerová. Tyto zkušené 
elementaristky se na své nové sv ence už 
moc t ší. Mají sice p ed sebou náro né dny, 
ale my v íme, že první kroky ve škole budou 
ve vzpomínkách kluk  a holek pat it k t m nej-
p íjemn jším.

Také jejich starší spolužáky eká p echod, 
a sice z prvního stupn  na druhý. Ke zkuše-
ným harcovník m z Tégeemky p ibudou i další 
z okolních obcí, takže celkem 84 d tí vytvo í t i 
šesté t ídy. Oporou nejen v prvních dnech, ale 
po celé ty i roky, jim budou jejich t ídní u itel-
ky Lenka Magerová, Šárka ezní ková a Jana 
Blažková.

Pokud se týká dalšího provozu školní budo-
vy, vše bude zatím pod ízeno stále probíhající 
rekonstrukci, takže bychom rádi i touto cestou 
požádali rodi e i návšt vníky školy, aby pravi-
deln  sledovali informace na webových strán-
kách školy. V dob  uzáv rky tohoto ísla neby-
ly známy další podrobnosti.

Nový kalendá ní rok bývá spojen se spous-
tou novoro ních p ání a p edsevzetí. P ejme 
tedy jeho bráškovi, novému školnímu roku 
2014/2015, aby byl pro všechny jeho ú astníky 
napln ný úsp chy a radostí ze všeho co, p ine-
se, tedy nejen z u ení, vzd lávání a výchovy, 
ale také sout ží, zábavy i spole ných akcí s ro-
di i a jejich sv enci.  Lg

A školák m to op t za alo!

Druhým školním rokem probíhá projekt Po-
zorováním a pokusy k zajímav jší výuce fyzi-
ky, chemie a p írodopisu. Jeho cílem je zvýšit 
zájem žák  o tyto p edm ty. Žáci 2. stupn  se 
ú astní exkurzí, které jim p iblíží problematiku 
u iva v t chto p edm tech. Navštívili Technic-
ké muzeum v Brn , p írodov dnou expozici 
Muzea v Ostrav , vodní p e erpávací elektrár-
nu Dlouhé Strán  a Dalešice, Muzeum ru ní-
ho papíru ve Velkých Losinách, Záchrannou 
stanici živo ich  v Bartošovicích, chrán nou 
krajinnou oblast Kotvice v Pood í, Muzeum An-
thropos v Brn , ZOO v Ostrav  a Brn , Hv z-
dárnu ve Valašském Mezi í í, Moravský kras a 
Sloupsko-Šoš vské jeskyn , Zlatorudné mlýny 
Zlaté Hory, jadernou elektrárnu Dukovany, 
podnik DEZA ve Valašském Mezi í í, Spalovnu 
komunálního odpadu v Brn , Gumárny Zub í, 
podnik Saft Ferak Raškovice, istírnu odpad-
ních vod a Sb rný dv r firmy AVE ve Frýdlant , 
výrobnu sví ek v Rožnov  p. R. a podnik Vítko-
vice Mechanika v Ostrav . Z vý tu exkurzí je 
patrné, že se každý žák setkal s n ím, co ho 
mohlo zaujmout, možná mu návšt vy podnik  
pomohou i ve výb ru povolání.

Sou ástí projektu je také výuka žák  ve voli-
telných p edm tech Praktika z fyziky, chemie a 

p írodopisu. Pro n  byly zakoupeny mikrosko-
py, moderní m ící pom cky k m ení fyzikál-
ních a chemických veli in s p ipojením k po íta-

m, pro každého flash disk pro vyhotovování 
protokol  z laboratorních prací a byla vybavena 
odborná u ebna s interaktivní tabulí a po íta i.

U itelé pro žáky p ipravují pracovní listy ke 

každé exkurzi a do Praktik vyhotovili pracovní 
sešity s množstvím pokus  využívajících výše 
zmín né vybavení.

Po ízené vybavení a pracovní sešity budou 
žáci využívat i v dalších letech. Budeme také 
pokra ovat v trendu za azování zajímavých ex-
kurzí do výuky. E. S. 

Projekt Pozorováním a pokusy k zajímav jší výuce 
fyziky, chemie a p írodopisu na ZŠ T. G. Masaryka

Takhle si ješt  na ja e hráli prv á ci v ZŠ TGM na indiány. Letos už z nich budou druháci. 

Plachta ská sout ž FL 2014 
Adrenalin Grand Prix

Již posedmé se sešli plachta i, piloti bez-
motorových letadel, na letišti ve Frýdlant  nad 
Ostravicí, aby sout žili a létali nad územím t í 
stát , a to eska, Slovenska a Polska. Tra-
di n  se závod  ú astní plachta i ze všech 
kout  naší republiky, letos zde byli i hosté ze 
Slovenska a Polska. Jeden z polských pilot  
byl i sou asn  nejlepší polský juniorský plach-
ta  Marek Niewiadomy. Celkem sout žilo 30 
plachta , 10 z nich pak v divácky atraktivní 
kategorii Grand Prix.

I když po así nebylo nejlepší, poda ilo se v 
termínu sout že od 4. do 12. ervence usku-
te nit p t letových dní, b hem nichž se zda ilo 
odlétat ty i platné bodované disciplíny (sou-
t žní trat ). Sout žní disciplínou se rozumí 
sportovní p elet kluzáku bez motoru za využití 
p írodních podmínek (termiky) a oblet ní vy-
psané sout žní trat .

Délky jednotlivých sout žních tratí byly ur-
ovány podle po así, a to závodník m dovolilo 

uskute nit lety v délce 150, 250, 300 a 100 km. 
Nejhodnotn jší sout žní disciplínou byl let o dél-
ce 300 km po trati: Lysá hora – Dolní Kubín – 
Vtá ník (hora u slovenského m sta Prievidza) – 
Štípa (malé letišt  pro ultralehké letouny u Zlína).

V kategorii FL kombi zvít zil František Van-
ura, druhé místo obsadil Zden k Schenk (oba 

AK Hranice), na t etím míst  se umístil plachta  
z domácího aeroklubu Lumír Motyka. V katego-
rii Adrenalin Grand Prix zvít zil Lubomír Motl z 
AK Kyjov, následovaný René Hudákem z AK 
Kunovice, na t etím míst  se umístil Pavel e i-
cha z AK Moravská T ebová.

Diváci sledovali závod, sout žní starty a p í-
lety z bezprost ední blízkosti vyhlídkové terasy 
na letišti, nebo mohli sledovat denní zpravodaj-
ství, online p enos polohy jednotlivých kluzák , 
denní video sest ihy atd. na sout žních strán-
kách www.fl2014.akfrydlant.cz.

Sportovní akce na letišti ve Frýdlant  nad Ostravicí

51. ro ník Beskydského poháru prob hne na 
p elomu m síce ervence a srpna v roce 2015, 
ale na seskoky parašutist  se m žete p ijít po-
dívat tém  každý p kný víkend p ímo na letišt .

Sportovní plachta ské soust ed ní 
Aeroklubu Frýdlant n. O.

V prvních dvou srpnových týdnech prob hlo 
na letišti ve Frýdlant  mezinárodní plachta ské 
soust ed ní podpo ené Euroregionem Besky-
dy v rámci p eshrani ní spolupráce. Projektu s 
názvem Beskydy – na spole né vln  se ú astní 
AK Frýdlant n. O., o.s. a Gorska Szkola Szy-
bowcowa Žar. B hem soust ed ní prob hly 
desítky sportovních let  a bylo dosaženo mno-
ha p kných sportovních výkon  v termice nad 
poho ím Moravskoslezských a Polských Bes-
kyd, kam hlavn  byly sportovní trat  plánová-
ny. Nejhodnotn jším výkonem pak byl let dvou 
plachta  v moderním dvoumístném kluzáku 
Duo Discus, kdy se poda ilo bezmotorovým le-

tem ve vlnovém proud ní za h ebenem Beskyd 
dosáhnout výšky 6000 metr  nad mo em. Tato 
výška letu byla ve Frýdlant  naposledy dosa-
žena v 80. letech minulého století.

Drakiáda pro ve ejnost
Po lo ském úsp chu drakiády plánují le-

nové aeroklubu drakiádu i letos. Její termín 
je 11. íjna 2014. D ti se op t mohou t šit 
na spoustu zajímavých sout ží o malé dár-
ky, starší d ti a rodi e budou mít možnost se 
prolétnout v kluzáku p i navijákovém startu a 
odpoledne, pokud vítr dovolí, bude letišt  op t 
pat it desítkám, ne-li stovkám drak . Zvláštnos-
tí letošní drakiády je to, že se domluvilo mnoho 
aeroklub  v celé republice a ve stejný termín 
bude drakiáda nap . na letišti Šumperk, B ec-
lav, Zbraslavice, Havlí k v Brod, Hosín, Tábor, 
Hodkovice a další. Bližší informace o drakiád  
budou v as k dispozici zde nebo na webových 
stránkách aeroklubu Frýdlant n. O.

Nejbližší další velkou plachta skou akcí na 
letišti bude mezinárodní kvalifika ní závod sv -
tové plachta ské Grand Prix, který se bude ko-
nat v termínu od 2. do 9. kv tna 2015.

Mistrovství R v parašutismu
a 50. ro ník Beskydského poháru

Spolu s výro ním 50. ro níkem Beskydské-
ho poháru v p esnosti p istání po ádal Aero-
klub Frýdlant n. O., o. s. v termínu od 17. do 
20. ervence i Mistrovství R v klasických 
parašutistických disciplínách. Klasické para-
šutistické disciplíny jsou rozd leny na disciplí-
nu individuální akrobacie, kdy parašutista po 
výskoku z letounu provádí za volného pádu 
p edepsané akrobatické figury, a na disciplí-
nu p esnost p istání, kdy parašutista provádí 
p esné p istání s cílem trefit ter  a jeho st ed 
o rozm ru 2 cm.

Díky p ízni po así se poda ilo v ádném ter-
mínu provést všechny plánované sout žní se-
skoky a v n kolika dnech p ed samotnou sou-
t ží m li zájemci možnost okusit pocit volného 
pádu se zkušenými tandemovými parašutisty 
p i tandemových seskocích z výšky 4000 m 
nad zemí. Zlákat se nechala i starostka m sta 
Frýdlant nad Ostravicí Helena Pešatová, kdy v 
tandemu s parašutistou vysko ila z výšky 4000 
nad „svým“ Frýdlantem.

V kategorii individuální akrobacie sout žilo 
10 parašutist  a zvít zil Libor Jiroušek, násle-
dovaný Ji ím Ge nukem a Old ichem Šorfem 
(všichni Dukla Prost jov). V disciplín  p esnos-
ti p istání sout žilo 50 parašutist  (6 parašutis-
tek) v kategorii jednotlivc  a t í lenných druž-
stev. V p esnosti p istání zvít zil Old ich Šorf, 
následovaný Jakubem Pavlí kem (oba Dukla) 
a Tomášem Marcinekem (Slovensko). V kate-
gorii družstev obsadila všechna t i místa Dukla 
Prost jov (v po adí Dukla 2, 1, 3).

Diváci sledovali seskoky parašutist  p ímo bez-
prost edn  z vyhlídkové terasy, o výsledcích byli 
okamžit  informováni na výsledkových cedulích.

Letní a podzimní m síce jsou obdobím, kdy mohou za ít práce na stavbách 
tak, aby byly do podzimních plískanic hotovy. Také my tuto dobu využíváme 
a z uvedeného p ehledu lze vid t, co se b hem léta zrealizovalo, co práv  
probíhá a co p ipravujeme.

• Byla uskute n na vým na oken a probíhají práce na zateplení celého 
objektu ZŠ T. G. Masaryka 

• Provedena vým na oken v mate ské škole na Lubn  a MŠ Janá kova
• Na smute ní ob adní síni v areálu h bitova došlo ke generální oprav  

st echy v etn  vým ny st ešní krytiny
• Pokra uje rekonstrukce ulice Nádražní 
• Dokon ujeme rekonstrukci kulturního domu
• Probíhá oprava autobusové zastávky a par íku u nádraží
• I p es nep íze  po así pokra ujeme s rekonstrukcemi st ech kláštera i 

st echou na malometrážních bytech na ul. Pionýr  899
• Opravujeme povrchy ú . komunikací ev. . 49, Bahno, za ulicí Okruž-

ní, ú elové komunikace ev. . 62, Nová D dina, místní komunikace 
ev. . 21 b, ul. Ond ejnické

• Dochází k prodloužení vodovodního adu Lubno u Skotnice
• Probíhá oprava ásti chodníku na ulici Bezru ova
• P ipravujeme výstavbu parkovišt  u h bitova na Lubn
D kujeme za Vaši trp livost a za to, že p i tom všem stavebním ruchu dáváte 

na sebe pozor. Helena Pešatová, starostka m sta

Ve Frýdlant  se staví všude…

1. zá í nezasednou do lavic jen školáci, 
ale i naši senio i. Již na sklonku lo ského 
roku jsme požádali Nada ní fond Livie a 
Václava Klausových o možnost zapojení 
našich senior  do bezplatného projektu 
„Senio i komunikují“. 

I p es velký po et p ihlášených or-
ganizací z celé republiky byla jedna 
skupina našich aktivních a v dych-
tivých „d chodc “ vybrána, a tak 
se absolvováním ty denního kurzu 
po íta ové gramotnosti deset z nich 
d v rn ji seznámí s po íta em a na-
u í se zvládat a obsluhovat moderní 
komunika ní techniku.

V ím, že i pro n  bude tato výuka 
p ínosem a v p íštích letech budeme 
moci uspokojit i další zájemce z ad 
našich aktivních senior .
Helena Pešatová, starostka m sta

Senio i 
komunikují

Díky, pane u iteli…
P išlo zá í a d ti op t s nedo kavostí zasedají do 

školních lavic.
Stejn  jako každým rokem na jiných školách, tak 

je to i v malot ídní škole na Nové Vsi.
A p esto se n co zm nilo.
Generacemi milovaný pedagog pan Miroslav Mi-

lata tam poprvé po 39 letech bude chyb t…
Rozhodl se odejít „do výslužby“ a kone n  se v -

novat naplno svým vnou at m. 
Svou celoživotní pedagogickou dráhu spojil s vý-

ukou ve „své školi ce“ na Nové Vsi, kde zpo átku 
pracoval jako t ídní u itel ve spojených ro nících, 
následn  po dobu 23 let vykonával funkci editele 
školy a poté do odchodu do d chodu funkci vedou-
cího u itele. Tento vynikající pedagog si pro svou 
innost vytvo il vlastní model, kterým si definoval 

vizi malé, venkovské „rodinné školy“, položenou na t chto základech:
1. D ti by m ly chodit do školy rády a beze strachu 
2. Využít na maximum zdravého, klidného venkovského prost edí a posilovat vztah d tí k místu bydlišt
3. Poskytnout žák m pevné základy vzd lání, a to nejen klasickými metodami 
4. Vytvo it žák m co nejširší nabídku volno asových aktivit 
5. Rozvíjet neformální, p átelsko-partnerskou spolupráci s rodi i a žáky

B hem profesního života byl vždy inný v kulturním život  obce, s jeho p isp ním byla u školy 
vybudována vlastní t locvi na a p ístavba se sociálním zázemím. 

U p íležitosti Dne u itel  28. 3. 2014 byl pan u itel Miroslav Milata rozhodnutím Rady Moravsko-
slezského kraje ocen n za dlouholetou tv r í pedagogickou innost. 

D kujeme za všechno a v íme, že se do své novoveské školy bude stále rád vracet… 
Helena Pešatová, starostka m sta


