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GOROLSKÁ POSEZENÍ 2014
MS PZKO v Mostech u Jablunkova spolu s okresem Cieszyn zvou 

na tradiční gorolská posezení.

Téma setkání 1. setkání: „Lidová a taneční kultura“
Kdy: sobota 6. 9. 2014, 16.00-20.00

Kde: sál Domu PZKO v Mostech u Jablunkova
Program: 

1. Vystoupení gorolských muzik: Górole, Polynica, Zaolzi, Oravan 
2. Vystoupení národopisných souborů: Górole, Zaolzi, Zaolzioczek, Oravan 

3. Prelekce „Lidová a taneční kultura“ – přednáší prof. Karol Daniel 
Kadłubiec 

4. Prezentace a degustace tradičních regionálních jídel
 

Téma setkání 2. setkání: „Divadelní tradice 
na polsko-českém pomezí“
Kdy: neděle 21. 9. 2014, 16.00-20.00

Kde: sál Domu PZKO v Mostech u Jablunkova
Program: 

1. Vystoupení gorolských muzik: Górole, Jackové 
2. Vystoupení amatérských divadelních souborů hrajících v nářečí: 

z Nýdku, Mostů u Jablunkova a Jasení
3. Prelekce „Divadelní tradice na polsko-českém pomezí“ – přednáší 

Karol Suszka – ředitel Těšínského divadla 
4. Prezentace a degustace tradičních regionálních jídel

 
Vstup a degustace jídel zdarma.

 
Další setkání:

04. 10. 2014 – GOROLSKÝ KROJ – OBMĚNY TĚŠÍNSKÉHO KROJE 
U GOROLŮ

25. 10. 2014 – UMĚLECKÁ ŘEMESLA – HUDEBNÍ NÁSTROJE, 
ŘEZBÁŘSTVÍ, TRUHLY, GOROLSKÉ OPASKY

Tato setkání jsou organizována v rámci projektu „Živé lekce tradic – zachování 
společného kulturního dědictví slezských horalů v polsko-českém pohraničí“, 
který je spolufi nancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj 

(ERDF) v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 
Česká republika – Polská republika 2007–2013. 

Konec srpna patřil netopýrům

REGION�Poslední víkend v srpnu 
byl tradičně věnován netopý-
rům a jejich ochraně. V rámci 
Evropské noci pro netopýry 
probíhaly na mnoha místech 
Evropy veřejné přednášky.

Ve Slezsku žije několik druhů neto-
pýrů. Například v Českém Těšíně pro-
běhl vloni v lesích a v okolí vodní nádr-
že Hrabina přírodovědný průzkum, při 
kterém odborníci zaznamenali celkem 5 
druhů netopýrů. „Výčet však nemusí být 
konečný. Prozatímní průzkumy ukazu-
jí, že jich nejvíce žije v okolí přehrady 
a kolem řeky Olše, kde se nacházejí ko-
lonie některých druhů ve starých stro-
mech,“ říká ornitolog Daniel Křenek. 
Všechny tyto druhy patří mezi zvláště 
chráněné, jeden je dokonce na Červe-
ném seznamu ČR. 

Nad přehradou je možné k večeru po-
zorovat ve výšce lovícího netopýra reza-
vého, na řece Olze a rybníčcích v lokali-
tě Vrbiny se po setmění objevují netopýři 
vodní. Kolem pouličních lamp loví hmyz 
netopýři večerní. Dále zde jsou netopýr 
hvízdavý a nejmenší. Netopýři se za tmy 
orientují pomocí ultrazvukových signá-
lů, které jsou pro člověka neslyšitelné. 

Daniela Křenka a jeho kolegy mohli 
občané vidět s parabolou v ulicích 
i letos. „Nyní jsme v Těšíně zjišťovali 
výskyt netopýrů i letos pomocí ultraso-
nického detektoru, což je přístroj, který 
dovede tyto zvuky převést do slyšitelné 
podoby,“ vysvětluje. 

Nesají a nezamotávají se
Naše druhy netopýrů krev nesají, 

živí se výhradně hmyzem, který chy-
tají za letu. Zvláště druhy lovící kolem 

stojatých vod dokážou pochytat velké 
množství komárů a muchniček. „Ne-
topýr nemá žádný důvod se zamotá-
vat do lidských vlasů. Tato pověra však 
mohla vzniknout tak, že na zpoceného 
člověka někde v lese nebo u vody nalé-
tává nejrůznější hmyz, který netopýři 
loví. Lovící netopýr může při lovu pře-
létnout i v těsné blízkosti,“ vyvrací Kře-
nek nejčastější fámu o těchto tvorech. 

Nejčastějšími přirozenými úkryty ne-
topýrů jsou stromové dutiny a jeskyně. 
Protože starých stromů ubývá, naučili se 
žít i ve škvírách budov, na půdách či ve vě-
tracích otvorech. Nejvíce je ohrožuje za-
teplování budov a rekonstrukce střech. 

Lidé se mohou zapojit do aktivit 
spojených s Evropskou nocí netopýrů 
v Zoo Ostrava ve středu 10. září od 18. 
hodiny nebo v sobotu 13. září v Třebo-
vickém parku od 20 hodin.  (RD)

LAPEN. Netopýr velký se chytil do sítě.  FOTO | DANIEL KŘENEK

Školka v novém přivítala 
malé uplakánky

JABLUNKOV�Ač je jablunkovská 
školka celá v novém, od fasády, 
oken, barevně vymalovaných 
tříd po spoustu krásného vyba-
vení a hraček, děti, které do ní 
přišly poprvé, ronily slzičky. 

„Mami, tati,“ to byla nejčastěj-
ší slova, která z nich vychovatelky do-
staly. Pro školáčky bylo pondělí tako-
vou první životní zkouškou, jak obstát 
ve světě bez rodičů. „Je to tak vždyc-
ky, než si zvyknou. Poplakávají zhruba 
týden,“ uvedly pedagožky. 

Přemluvit drobotinu k focení proto 
nebylo vůbec jednoduché, natož aby 

vykouzlila na tvářích úsměv. I my jsme 
utěšovali a přemýšleli nad tím, že stej-
ně možná tečou slzy maminkám, které 
své potomky poprvé svěřily do cizích 
rukou. Celkem v pohodě byla jen dvě 
děvčátka. 

„Když už se dělala tak velká re-
konstrukce, rozhodli jsme se pustit 
i do vnitřku a vymalovat třídy. Chtě-
la bych moc poděkovat městu za to, že 
se mu podařilo získat dotaci a částeč-
ně i přispět z rozpočtu na tyto důleži-
té opravy. Asi největší od roku 1964,“ 
poznamenala ředitelka školy Ilona 
Nieslaniková. 

 (JAG)  FOTO | JANA GARTNEROVÁ

Do škol letos nastoupilo 
o 500 prvňáčků více
KRAJ�Do základních škol 
v Moravskoslezském kraji 
bylo letos zapsáno 13 683 
prvňáčků, což je o 543 více 
než v loňském školním roce. 

Do prvních ročníků oborů středních 
škol a konzervatoří v denní formě vzdě-
lávání odevzdalo zápisový lístek po prv-
ním kole přijímacího řízení 10 754 
uchazečů, což je zhruba o 300 méně než 
loni (z toho do prvních ročníků oborů 
poskytujících střední vzdělání s výuč-
ním listem 3006 uchazečů, tedy o 150 
zápisových lístků méně než v loňském 
roce). Tyto počty nezahrnují nástavbo-
vé ani zkrácené studium, ostatní formy 
vzdělávání a data ze škol zřizovaných 
ministerstvy.

Přesné údaje o přijímacím říze-
ní - a tedy o celkovém počtu přijatých 
žáků do škol - nejsou konečné, proto-
že přijímací řízení stále probíhá. Kolik 
žáků skutečně nastoupí do prvních 
ročníků středních škol, bude zřejmé 
až ze zahajovacích výkazů k 30. září 

2014. Vzdělání v Moravskoslezském 
kraji poskytuje celkem 443 základních 
škol všech zřizovatelů, z toho je kraj zři-
zovatelem 31 základních škol pro žáky 
se speciálními vzdělávacími potřebami.  
 (JAG)  FOTO | HALINA SZCZOTKA, 
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