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SLOVO OBČANŮM
Vážení spoluobčané, 
květen, měsíc lásky utekl jako voda, 
byl chladnější a  víc deštivý než minulé 
roky. A hlavně byl ve znamení očekávání 
rozvolnění opatření. 

V  této atmosféře proběhla skvělá akce Les 
plný čarodějnic. I  za dodržení opatření akci 
provázela vysoká účast dětí i dospělých. Kéž 
bych mohl takto za měsíc konstatovat, že po-
dobně mohly proběhnout akce jako 130 let 
od založení Sboru dobrovolných hasičů, Den 
dětí, a hlavně Den obce. Situace je zatím vel-
mi nepřehledná a naším cílem je akce usku-
tečnit, pokud to jen trochu bude možné.

Údržba obce a  zeleně již běží naplno. 
Plně se také využije nový traktor se žací 
lištou. Během léta bude dodána i vlečka 
s kontejnery.

Rozběhla se také rekonstrukce staré po-
žární zbrojnice, byla dokončena rekon-
strukce střech paneláků na ulici Jánské-
ho. Běží příprava budování chodníku 
u Benziny. Mimo větších akcí probíhá pří-
prava oprav bytů, opravy cest atd.

Vážení spoluobčané, těším se na setkání 
s vámi na nejbližších akcích.

Petr Mudra
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INFORMACE Z ÚŘADU
• V  pátek 25.06.2021 proběhne svoz 
plastového odpadu v  pytlích. Pytle na-
chystejte ke svozu den předem. Pytle si 
můžete zdarma vyzvednout na OÚ Česká 
Ves po uhrazení poplatku za odpad. Pyt-
le jsou baleny do balíčků po 12 ks (1 ks 
na měsíc). Plastový odpad však můžete 
dávat do jakýchkoliv plastových pytlů – 
nemusí být „obecní“.

• Upozorňujeme občany, že dle OZV 
č. 2/2020 má být uhrazen poplatek za 
odpad na 2. pol. 2021 do 30.06.2021. 
Technické služby Jeseník budou v úterý 
06.07.2021 vyvážet jen ty popelnice, na 

kterých bude nalepena známka na 2. po-
loletí roku 2021 nebo celoroční.

• Upozorňujeme, že splatnost poplat-
ku ze psů a poplatku za pronájem po-
zemků byla do 31.03.2021! Proto žádá-
me občany, kteří ještě nemají zaplaceny 
tyto poplatky, aby tak co nejdříve uči-
nili.

• Opět probíhá výdej kompostérů. Zá-
jemci z řad občanů obce Česká Ves si jej 
mohou bezplatně pronajmout od obce, 
pokud ještě nemají. Musí podepsat 
smlouvu o  pronájmu kompostéru na 
Obecním úřadě Česká Ves u  paní Lucie 
Malé a  kompostér si rovnou vyzvednou 
také na OÚ.

• Upozorňujeme občany, aby do svých 
nádob na komunální odpad označených 
QR kódem na komunální odpad, odklá-
dali pouze tento odpad. Do svých nádob 
na bioodpad označených QR kódem na 
bioodpad odkládali pouze bioodpad, 
a  ne komunální odpad! Takto špatně 
odložený odpad nebudou Technické 
služby vyvážet.

• Víte, jak bude vypadat naše obec za 
pár let? Už teď to můžete ovlivnit vypl-
něním formuláře na internetových strán-
kách obce v sekci Aktuálně, popř. účastí 
na veřejném projednávání budoucího 
rozvoje obce. Bližší podrobnosti jsou 
uvedeny na plakátě na jiném místě Čes-
koveského zpravodaje.
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Z deníku starosty
19.–20. dubna – pracovníci Krajského 
úřadu Olomouckého kraje provedli audit 
– přezkoumání hospodaření obce za rok 
2020 – tentokrát „na dálku“. Výsledkem 
byl závěr – bez jakýchkoliv chyb a připo-
mínek, za což kolegům z úřadu děkuji.

20. dubna – na obecním úřadě odpole-
dne zasedala stavební komise. Řešila vý-
běrová řízení na zakázky, nákup staveb-
ních pozemků a další.

Potom proběhla schůzka k projektu Ces-
tou Jeseníky Mikroregionu Jesenicko.

21. dubna – ve Vrbně pod Pradědem 
proběhlo setkání zástupců sdružení obcí 
působících na území Euroregionu Pra-
děd. Jednalo se o  projektech v  dalším 
dotačním období.

22. dubna – v  nové budově základní 
školy se setkali zástupci obcí z  Jesenic-
ka ohledně řešení evidence odpadových 
nádob pomocí QR kódů.

26. dubna – odpoledne proběhlo zase-
dání Rady obce.

27. dubna – v Bělé pod Pradědem se ko-
nalo zasedání Mikroregionu Jesenicko.

28. dubna – v  Jeseníku se konalo zase-
dání Představenstva společnosti Vak Je-
senicka.

29. dubna – na obecním úřadě jsme 
s  vedením základní školy připravovali 
projektové záměry školy na další roky.

30. dubna – odpoledne byl nad Českou 
Vsí Les plný čarodějnic. Děti si mohly tra-
su projít individuálně a  s  rozestupy na 
délku koštěte.

3. května – na obecním úřadě proběhlo 
jednání s  tvůrci turistické hry Questing. 
V České Vsi je hra Osudy mezi horami.

5. května – jsme pokračovali v  jednání 
ohledně turistické hry Questing.

Odpoledne proběhlo předání stavby Sta-
vební úpravy a přístavba č.p. 69 na Kom-
plexní společenské zázemí.

6. května – na Úřadě práce proběhlo vý-
běrové řízení na pracovní místa veřejně 
prospěšných prací.

V naší škole proběhla pravidelná porada 
s  panem ředitelem naší školy Mgr. Fili-
pem Wormem a další jednání u kulatého 
stolu na téma spolupráce a  společných 
projektů se středními školami. Tohoto 
jednáni se zúčastnili zástupci Střed-
ní průmyslové školy v  Jeseníku (emka) 
v čele s ředitelem školy.

V Řetězárně jsem se sešel s panem ředi-
telem a  jednali jsme o  otázkách spolu-
práce obce a společnosti.

7. května – na obecním úřadě proběhlo 
jednání k přípravě strategického plánu.

10. května – s  odbornou lesní hospo-
dářkou Ing. Dobrou jsme provedli pra-
covní prohlídku obecního lesa.

12. května – v  nové budově základní 
školy se s  vedením školy projednávalo 
téma vizuální identita obce Česká Ves 
a základní školy.

13. – 14. dubna  – dovolená.

17. dubna  – proběhlo jednání se sta-
rostkou města Jeseník Mgr. Blišťanovou 
na téma rekonstrukce krytého bazénu.

Petr Mudra
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Mladí hasiči
Máme rok 2021, měsíc květen za námi, před 
námi červen a letní prázdniny. Čas plyne jako 
voda a mrzí mě, že se potýkáme s pandemií, 
která zasáhla celý svět.

Kroužek mladých hasičů začal svou činnost  
4. září 2020 přípravou na závod požární všestran-
nosti, který se koná každým rokem koncem 
září v  Bělé pod Pradědem a  zahájil tím ročník 
2020/2021. Ano, zahájili jsme okresní kolo hry 
Plamen, ale vzápětí se opět kroužek mladých 
hasičů musel uzavřít, neboť byla vyhlášena růz-
ná opatření na celém území České republiky. 

Po půlroční pauze začalo rozvolňování, ale nám 
stále není umožněno scházet se, proto jsme byli 
nuceni okresní kolo, za souhlasu všech vedou-
cích na okrese Jeseník, zrušit. Zatím je zrušen do 
odvolání i  kroužek mladých hasičů, ale pevně 
věříme, že se situace obrátí v dobré a nejen ha-
siči, ale všechny složky v naší obci budou moct 
pracovat bez jakéhokoliv omezení. 
Přeji všem hodně sil.

Renata Baďurová – vedoucí MH

SDH Česká Ves pro 
občany – sběr starého 
elektrozařízení
Sběrné místo: u hasičské zbrojnice, 
U Zahradnictví 137, Česká Ves.

Kdy: v sobotu 26. června 2021 od 9.00 
do 10.00 hod.

Kdo z občanů nemá možnost tento elek-
troodpad dopravit ke zbrojnici, může si 
domluvit odvoz před daným termínem 
u  pana LIBORA PASEKY na telefonním 
čísle 773 504 712. Při objednání nahlas-
te jméno, adresu a telefonní číslo. Tento 
elektroodpad vám bude poté odvezen.

Co podléhá sběru: ledničky, mrazničky, 
pračky, myčky, sporáky, žehličky, vysa-
vače, vrtačky, brusky, televize, počítače, 
monitory, DVD přehrávače, videorekor-
déry, rádia, mobily, apod.
Do elektroodpadu nepatří: žárovky, zá-
řivky, bojlery, hrací automaty, cartridge 
(barvy do tiskárny), pouliční osvětlení.

Všechno elektrozařízení ke zpětnému 
odběru musí být kompletní, tzn. v  ne-
demontovaném stavu!

Foto: pixabay.com

POZOR změna sběrného  
místa elektrozařízení !!

Technické služby Jeseník oznamují, že 
v souladu s novou odpadovou legislativou 
se od 10.05.2021 stal Sběrný dvůr v  Je-
seníku na ulici Otakara Březiny (v  areálu 
Technických služeb Jeseník) tzv. místem 
zpětného odběru odpadních pneumatik 
a  automobilových baterií nebo akumu-
látorů, a  to s  možností bezplatného ode-
vzdání použitých pneumatik z  vozidel či 
automobilových baterií bez ohledu na 
bydliště či sídlo odevzdávající osoby.

Na tomto místě zpětného odběru může 
tedy kdokoliv odevzdat staré pneumatiky 
či autobaterie bez vazby na zakoupení nové 
pneumatiky či autobaterie. Výrobní značky 

či datum uvedení na trh odkládaných pneu 
a baterií také nejsou rozhodné. 

Pneumatiky mohou být bezplatně předány 
pouze bez disků. Pokud bude chtít občan 
odevzdat ojeté pneumatiky i  s diskem, musí 
před jejich odevzdáním uhradit na vrátnici 
TS Jeseník poplatek ve výši 100 Kč vč. DPH 
za odčlenění (vyzutí) pneumatiky z  disku, 
a to za každý jeden kus pneu. To platí pouze 
pro pneumatiky z  osobních vozidel. U  pneu 
z jiných, než osobních vozidel si musí majitel 
zajistit sundání z disku jinde, tzn. pneumatiky 
s  diskem z  nákladních vozidel, traktorů atd. 
nebudou v rámci zpětného odběru přebírány 
vůbec. 

Stejně tak společnost zajišťující místo 
zpětného odběru dle smluvních podmínek 
nepřebírá kola z  ručně vedených vozíků, 
jízdních kol nebo ze zdravotnických a  re-
habilitačních pomůcek. Tyto lze i  nadále 
odkládat do odpadu na sběrných dvorech 
příslušné obce dle místa bydliště. 

Provozní doba sběrného dvoru v areálu TS 
Jeseník je pro případné zájemce zveřejně-
na na internetových stránkách společnosti 
www.tsje.cz. Mimo otevírací dobu nelze 
pneumatiky či baterie předat ani zanechat 
u  vjezdu (prostor kolem SD je monitoro-
ván).

Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček 
ředitel Technických služeb Jeseník

Výcvik hasičů
V  sobotu 8. května 2021 jsme se mohli po 
delší době opět sejít na zbrojnici a  provést 
výcvik členů jednotky. Ze známých důvodů 
žádný výcvik neproběhl už více než 8 měsíců.

Ještě před samotným výcvikem nás navštívil 
místostarosta obce Bc. Karel Kubala. Seznámil se 

se všemi členy jednotky, dále nás seznámil s vý-
sledkem dotací z Olomouckého kraje.  Následně 
proběhla diskuze mezi panem místostarostou 
a členy jednotky o tom, co nás trápí, co naopak 
funguje. Potom jsme se už vrhli na samotný vý-
cvik.

Jednalo se o výcvik v dýchací technice, zaměře-
ný na vyhledávání osob v zakouřeném prostře-

dí. Lepicí páskou byl všem zakryt zorník masky, 
abychom nasimulovali aspoň trochu podmín-
ky při požáru. Figurína zapůjčená z Hasičského 
záchranného sboru (HZS) Jeseník byla vždy 
schována na jiném místě a poté se už členové 
ve dvojicích snažili figurínu vyhledat a násled-
ně vynést na bezpečné místo. To vše pod do-
hledem našeho člena Honzy Najvárka, který je 
zároveň příslušníkem HZS Jeseník a celé škole-
ní nachystal a zrealizoval, za což mu patří velké 
díky. 

V  neděli 16. května 2021 pak proběhl výcvik 
našeho lezeckého družstva. Probíhal jak na Čer-
tových kamenech, tak i část na zbrojnici. Opět 
měl celý výcvik na povel Honza Najvárek, který 
je lezec – instruktor u HZS Jeseník.

Celý zbytek roku bychom rádi pojali formou 
praktických výcviků, jelikož jsme odhalili spous-
tu nedostatků a  jedině výcvikem je můžeme 
odstranit. Děkuji všem členům, kteří se výcviků 
zúčastnili.

Petr Došek – velitel jednotky

Foto: archiv SDH Česká Ves

Vznik místa zpětného odběru pneumatik 
a automobilových baterií
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Knihovnické 
okénko
Knihy pro dospělé: 
ZVUK SLUNEČNÍCH HODIN 
Autor: Hana Androniková

Román spojuje několik časových rovin – 
Baťův Zlín, Indii třicátých let 20. století, 
Prahu v době okupace nacisty a americké 
Colorado „současnosti“. Ústředním moti-
vem je příběh inženýra Tomáše Kepplera, 
za první republiky pracujícího pro firmu 
Baťa, a  jeho ženy Rachel, židovské dívky, 
viděný jejich synem Danielem.  Perfektně 
dávkované napětí, emoce, a  především 
obdivuhodná znalost všech prostředí 
a  historických okolností činí z  knihy, au-
torčiny prvotiny, skvělé dílo, které stojí 
za to si přečíst a vlastně se všemi zúčast-
něnými osobně prožít. Nevšední jazyk, 
promyšlenost každé věty, vysoká literární 
úroveň, a přitom tak čtivá kniha! Je velká 
škoda pro českou literaturu, a  především 
pro její čtenáře, že tato mladá a  talento-
vaná autorka již před více než deseti lety 
podlehla zhoubné nemoci. 

Knihy pro děti:
KATKA A KLOKAN ZE ŠUPLÍKU
Autor: Lenka Rožnovská

Knížka, kterou po dobu tří let, tedy nej-
méně do června 2023, nemáte šanci kou-
pit v  žádném knihkupectví, a  to proto, 
že vyšla v rámci projektu „Už jsem čtenář 
– Knížka pro prvňáčka“, tzn., že oslovený 
autor napíše knihu pro děti a nakladatel-
ství ji vydá pouze v  nákladu na základě 
objednávek jednotlivých knihoven, za-
pojených do tohoto projektu. Tím je jim 
zaručena jakási exkluzivita takovéto kni-
hy pro všechny malé čtenáře. Teprve po 
třech letech může nakladatelství knihu 
vydat znovu a dát ji do volného prodeje. 
My – naše obecní knihovna ve spolupráci 
se školou – jsme se projektu také zúčast-
nili a  na knížku Lenky Rožnovské jsme 
se moc těšili. Příběh je zajímavý, veršíky 
velmi povedené, ilustrace (a  obecně ba-
revné ladění celé knížky) tuze úsměvné. 
A  naši školáci, čerství čtenáři, hlásí, že 
knížka se jim líbí! Švestkulín se zkrátka 
povedl.

Kateřina Proske, Silvie Królová – knihovnice

Foto: pixabay.com

Oznámení obecní knihovny  
Připomínáme všem našim čtenářům, že 

od května je knihovna opět otevřena pro 
veřejnost, a to v pravidelných  

výpůjčních časech:

Pondělí: 13.00 – 17.00 h 
Čtvrtek: 13.00 – 17.00 h 

Vzhledem k letošnímu opětovnému 
dlouhodobému uzavření knihoven v ČR, 

nabízíme vám, našim čtenářům, stejně jako 
loni, možnost prázdninových návštěv. Obecní 
knihovna tak bude v měsíci červenci a srpnu 

otevřena tak, jak je uvedeno výše.

Těšíme se na vaši návštěvu a přejeme 
příjemné chvíle strávené s našimi knihami! 

Upozornění čtenářům
Upozorňujeme všechny čtenáře, že spolu 
s otevřením knihovny se znovu obnovuje 

systém upomínek – po 40 dnech, které tvoří 
běžnou výpůjční dobu, se začnou načítat 

upomínky; první činí 10 Kč, ale tato částka se 
postupně zvyšuje, takže neváhejte a vracejte 

vypůjčené knihy co nejdříve! 

Pokud si nejste jistí, zda už u vaší osoby 
neevidujeme nějaký dluh, stačí si ve 

výpůjční den zavolat do knihovny a před 
svou návštěvou si tyto informace zjistit. 

K tomuto můžete využít jak pevnou linku, 
tak mobilní telefon, který jsme uveřejňovali 

v minulých číslech zpravodaje.

 
Silvie Królová, Kateřina Proske - knihovnice

Pečovatelská služba 
je tu pro vás
Naším úkolem je vaše spokojenost 
a služba podle vašich přání a potřeb.

O  jejím poslání a  rozsahu poskytovaných 
služeb vás budeme podrobněji informovat 
3x ročně. Jinak nás najdete na webových 
stránkách obce a  ve vitrínce u  Obecního 
úřadu Česká Ves.

Adresa: Dana Vaiglová, vedoucí DPS Česká 
Ves, Jánského 76, 790 81 Česká Ves,
tel.: 584 428 403 – kl. 20, 
mobil: 605 920 180

Na slovíčko  
s Anetou 
Kratochvílovou

Když jsem chystala tento rozhovor, přemýš-
lela jsem, jak dlouho se vlastně s Anetou zná-
me. Myslím, že už je to celá věčnost. Pamatuji 
si ji ještě jako malou holku, co se chodila kou-
kat na svého taťku, jak hraje fotbal. Fotbalo-
vé prostředí nás vlastně seznámilo.

Jediné, co se na tom změnilo je, že se z malé 
holky stala cílevědomá žena, která se opravdu 
nezastaví. Na svůj věk toho zvládá opravdu 
dost. Nebo právě možná díky svému věku. 
Před dvěma lety dokonce založila svou ta-
neční školu, která je mezi rodiči a dětmi velmi 
úspěšná. Jaké kroky ji k tomu vedly a co vše 
nám na sebe prozradila? To se dozvíte v násle-
dujících řádcích.

První otázka se nabízí úplně sama. Můžeš našim 
čtenářům v krátkosti říct, kdo vlastně je „vesnická 
holka“ jménem Aneta Kratochvílová? Čím chtěla 
v období dětství a dospívání být?
(Smích). Řekla bych, že je to taková normální 

holka, která ví, co chce a za tím si jde. Vždycky 
jsem chtěla a chci být šťastná. Je to vlastně můj 
hlavní cíl. No a to, že jednou budu mít svoji ta-
neční školu, jsem věděla už jako dítě.

Kdy a od koho přišla první myšlenka na založení 
taneční školy? A  popíšeš nám, co všechno tvá 
škola nabízí? Co obnáší její vedení a jak je to u vás 
například se školným? Kolik dětí momentálně tvá 
škola má?
To, že založím taneční školu, jsem věděla už 
v  dětství, kdy jsem měla to štěstí pozorovat 
práci paní Lenky Bachové, která byla mou tre-
nérkou a  velkým vzorem. Byl to můj sen, ke 
kterému mě Lenka přivedla a  jakmile se roz-
hodla zavřít své taneční studio, tak to byl ten 
impulz, že je správný čas otevřít si školu vlastní. 
Lenka i moje rodiče mě v této myšlence pod-
pořili, tak nebylo co řešit. Navíc jsem měla vel-
ké štěstí, že si mě vzala pod sebe SK Řetězárna, 
za což jsem jim velice vděčná. Šla jsem do toho 
tedy po hlavě, až se teď někdy sama sobě di-

Foto: archiv Aneta Kratochvílová
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vím, kde jsem nasbírala tolik odvahy. 
Taneční škola nabízí mnoho soutěžních 
i  nesoutěžních tanečních oborů pro děti 
i dospělé, animační aktivity pro děti a celou 
jejich rodinu, školení pro trenéry a mažoret-
ky po celé ČR.  Jako jediná taneční škola se 
zaměřuje i na malé děti už od 2,5 let. Co se 
týká školného, tak to rodiče mohou platit po 
měsíci, půlroce či roce. Taneční škola působí 
nyní druhým rokem a má 100 dětí. Z toho je 
60 dětí ve věku 3–6 let. To mě těší, protože 
máme do budoucích let na čem stavět. Na 
druhou stranu mě baví vzpomínat na mou 
naivní myšlenku, jak si taneční školu otevřu 
pouze pro zábavu a  malou brigádku, kte-
rou budu mít hodinu týdně, protože začnu 
na velmi malém počtu dětí. Než se mi tako-
vá škola rozroste, může to trvat několik let 
(smích). To mi tak připomnělo, že na konci 
školního roku budeme mít zápis dětí, kte-
rého se může zúčastnit každé dítě, které by 
s námi rádo tancovalo.

Vím, že s tebou spolupracují různí lektoři, jak jsou 
s taneční školou spojeni? Jsou u tebe v zaměstna-
neckém poměru či jste všichni vedeni například 
jako živnostníci?
Mám obrovské štěstí na trenérky, které v taneč-
ní škole působí. Jsou to profesionální tanečnice 
a skvělé pedagožky. Vlastně nejen na trenérky, 
ale i na rodinu a přátele, protože mi neustále 
někdo z nich pomáhá. Všichni trenéři mají do-
hodu o provedení práce. 

Další, co tvá škola nabízí, jsou různé tábo-
rové pobyty pro děti. Během roku jich pořá-
dáte několik, kdy se na nich s  tebou podílí 
právě i tvá rodina či kamarádi. Který z nich 
je mezi dětmi nejoblíbenější, a který je na-
opak nejsložitější na přípravu? A kde bereš 
nápady, jaké téma si pro tábor vybereš a co 
všechno na něm děti zažijí?
Nejoblíbenější jsou příměstské tábory pro 
děti od 3 let. Nejsložitější na organizaci a pro-
gram jsou pobytové tábory, které ale patří 
mezi mé nejoblíbenější. Veškerá témata mě 
napadají, když cestuju. Buď když řídím v autě 
nebo jedu vlakem či letím letadlem. Vlastně 

taneční představení Mrazík mě napadlo, když 
jsem letěla na taneční festival do Číny. Letos 
pořádáme příměstský tábor Škola princezen 
(5.–9.7.), příměstský tábor Čím budu, až vy-
rostu (2.–6.8.) a pobytový tábor na Ramzové 
(21.–26.8.). Když vymýšlím program, snažím 
se vžít do role dítěte. Sama jako malá jsem 
na tábory jezdila. Vždy ten program tvoříme 
s trenérkami tak, aby děti na naše tábory ni-
kdy nezapomněly. V  případě zájmu rodičů 
nám dítě můžou přihlásit prostřednictvím 
emailu: tanecniskolaak@seznam.cz.

Ty sama jsi byla aktivní mažoretkou a  ta-
nečnicí, ve tvých stopách jde i  tvá sestra 
Markéta, která je zároveň součástí tvého 
týmu v  taneční škole. Tvého bratra Joná-
še si zase do své  přípravkové kategorie 
vybrala Sigma Olomouc a  je úspěšný i  na 
poli karate. O tvém tátovi Ivanovi se asi ne-
musím ani zmiňovat, zdejším fotbalem žije 
již dlouho. Sport tedy vaši rodinu provází 
odjakživa. Byla to výhoda, nebo spíš trest?
Určitě výhoda. Jsem své rodině za mnoho 
vděčná. Pomáhají mi, a  kdyby to nebyli 
sportovci, neměli by možná pochopení.
 
Mimo to, že vedeš svoji školu, tak jsi také 
studentka psychologie a pedagogiky, dále 
působíš v  Czech Majorettes, jako národní 
porotkyně asociace CMA či působíš v  Sun 
Ski Ramzová. Jak tohle zvládáš, a máš vů-
bec ještě čas na svoje soukromí, relaxaci, 
koníčky?
Toto všechno jsou moje koníčky. Když 
mám pocit, že už odpadnu, jedu někam 
na dovolenou. Vlastně jezdím často 
(smích). Odpočívám a  relaxuji cestová-
ním. Ráda chodím do přírody, po horách. 
Bohužel odpočívat zatím ještě moc neu-
mím. Snad to přijde s věkem (smích).

Vraťme se ještě ke škole. Mít svou vlastní 
taneční školu je asi splněný sen, ale je ještě 
něco, o čem sníš a co by sis ráda splnila?
Určitě je toho spousta. Cílů a  snů mám 
mnoho, a to je asi nejdůležitější. Můj nej-
větší cíl však je být zdravá a šťastná. Nera-

da bych tady rozepisovala všechny a  tím 
tak některé zakřikla. Co se týká taneční 
oblasti, ráda bych měla své vlastní taneč-
ní prostory a tím tak snížila školné pro ro-
diče a  vyhnula se vysokým nákladům za 
tělocvičny. Také stojím o  rozšíření půso-
bení taneční školy na další města. S dětmi 
a  jejich tanečními choreografiemi bych 
chtěla jezdit do světa. Ráda bych dokonči-
la vzdělání a působila jako dětská klinická 
psycholožka. A  v  neposlední řadě bych 
si chtěla postavit pohádkovou chatičku 
u lesa, kam bych jezdila odpočívat a sbírat 
inspirace pro nové choreografie a nápady. 
No a  taky bych ještě chtěla procestovat 
celý svět (smích). Až budu nabažená tímto 
světem, ráda bych založila rodinu a měla 
kupu spokojených dětí (úsměv).

Na závěr nelze nezmínit současnou situaci, 
která znemožnila normální fungování škol, 
zájmových aktivit. Jak se to odrazilo u vaší 
školy? Jste například s  dětmi ve spojení 
dálkově tak, jak to dělají klasické školy?
Asi se mi ani nechce k  této situaci ně-
jak podrobněji vyjadřovat. Každopádně 
taneční škola je pozastavena. Školné je 
tím pádem také pozastaveno. Neumož-
ňujeme online výuky. Jsem vůči tomuto 
typu výuk dost skeptická. Vím, že vzdě-
lávací zařízení nemají na výběr, ale vést 
dobře a s naprostou energií a  nadšením 
sportovní aktivitu přes obrazovku je 
vcelku nemožné. Chci, aby se k  nám po 
rozvolňování děti vrátily a  těšily se na 
nás. Teď jsou některé lenivější, apatické, 
bez energie a chtíče cokoliv dělat. Online 
formou bych nic nezlepšila a ničeho ne-
docílila, maximálně naštvanosti rodičů, 
které bych musela také zaměstnat a kteří 
už teď mají mnoho úkolů s dětmi

Děkuji za příjemné povídání a přeji ti, aby 
se škole nadále dařilo a tvé sny se vyplnily.

Alice Žáková

Stavění májky
Po dlouhých dvou letech se podařilo 
v naší obci opět postavit májku.

Za krásné nazdobení děkujeme dětem ze zá-
kladní školy.  A  pokud situace dovolí, májku 
pokácíme již společně v sobotu 29. května.

Helena Kuncová – předsedkyně OB
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Jaký byl květen 
v základní škole?
Malý třídní koncert
„Zpívat nemůžeme, ale hrát na hudební 
nástroje ano.“ Takto okomentovala paní 
učitelka Ivana Hundáková svůj nápad, 
uspořádat se svými žáčky třídní koncert. 
A  co k  němu patří? No přeci společenské 
oblečení, program, účinkující i hosté. A tak 
žáci přinesli své nástroje, krásně se oblékli 

a užili si dopolední originální akci, na které 
mohli předvést, co umí. Zájemci o hudební 
vzdělání mají v  České Vsi výhodu, protože 
učitelé ZUŠ Jeseník vyučují přímo v budově 
naší školy.

Obnova výuky a práce s kolektivy
V květnu se do školních lavic postupně vrá-
tila celá škola. Na prvním stupni probíhaly 
projektové dny. Na druhém stupni jsme se 
zaměřili na práci s třídními kolektivy. Posílili 
jsme třídnické hodiny, aby učitelé získali více 
času na sdílení žáků o distanční výuce. Mohli 
tak pracovat na osobních vztazích žáků, kte-
ré byly před téměř půl rokem přerušeny.

Sdílení zkušeností mezi školami
V  rámci plánované modernizace vybavení 
tříd na naší škole jsme navštívili ZŠ Javorník. 
Pan ředitel Marek Bury nás provedl rekon-
struovanými prostory své školy. Zajímali jsme 
se o aktuální zkušenosti z oblasti velkých ta-
bulových LCD monitorů, kterými plánujeme 
podpořit výuku na 1. stupni také u nás.

V rámci spolupráce se Střední průmyslovou 
školou Jeseník (emko) se uskutečnil již dru-
hý kulatý stůl. První, svolaný ředitelem Jiřím 
Viternou, se konal na emku. Druhý, za pří-
tomnosti pana starosty i místostarosty, pak 
u nás v nové budově školy v České Vsi. Více 

o  aktivitě zveřejňujeme v  samostatném 
článku. 

Nové technologie – komunikujeme napříč 
republikou
Současná doba nám ukazuje nové možnos-
ti. Proto jsme mohli konzultovat s odborni-
cemi na grafiku až ze severních Čech – aniž 
by musely k nám. Náš pracovní tým se sešel 
naživo v nové učebně a díky technologiím 
hybridní výuky jsme vedli online schůzku 
s  partnery vzdálenými stovky kilometrů.  
Novou technologii budeme využívat ne-
jen při výuce, kdy část žáků není přítomna 
ve škole, ale i  při obecních jednáních, kdy 
můžeme připojit také hosty ze vzdálených 
oblastí.

Těšíme se na nové žáky
Od září se naše škola rozroste o nové žáky. 
Pro prvňáčky připravujeme neoficiální zá-
pis hravou formou. S rodiči našich budou-
cích šesťáků ze ZŠ Písečná jsme se sešli 
alespoň online – díky spolupráci s  tamní 
ředitelkou paní Renátou Juříkovou. Pokud 
máte páťáka na jiné škole a přemýšlíte nad 
přestupem v  novém školním roce k  nám, 
kontaktujte nás. 

Kolektiv autorů ZŠ Česká Ves

Foto: archiv ZŠ Česká Ves

Les plný čarodějnic
Třicátého dubna, třetí den po růžovém su-
perúplňku se všechny děti z  okolí mohly 
projít lesem plným čarodějnic.

Nikdo přesně nevěděl, jestli zahlédne čaroděj-
nici Urde převlečenou za pastýřku nebo další 
vyslankyni pekla Wellfriedu. Ta umožnila ko-
lemjdoucím vytáhnout si ze sklenice s žabími 
vajíčky kousek pokladu. Také pomocníci čaro-
dějnic hadi byli na každém kroku. Děti postup-
ně plnily další úkoly a do tajenky doplňovaly 
jméno další z čarodějnic – Žaprula. 

Odpoledne plné překvapení bylo zakončeno 
upálením jedné z  čarodějnic na hranici. Prů-
chod čarodějnické trasy byl individuální a s ro-
zestupy na délku koštěte.

Roman Janas

Vzhůru do televize
V poslední výzvě Školního parlamentu na 
ZŠ Česká Ves měli žáci možnost stát se na 
chvíli svým oblíbeným hrdinou či hrdinkou.

Účastníci výzvy se převlékli za postavy z filmu 
a nafotili fotky nebo natočili krátké video. Vidě-

li jsme piráta Jacka Sparrowa, loupežníka z po-
hádky, rytíře Jedi ze Star Wars, ale i Pata a Mata, 
kteří se zase snažili něco opravit. V 6. třídě do-
konce proběhla akce s názvem Den filmových 
postav, která všem zpestřila online výuku. Náš 
parlament ocenil hlavně krásné kostýmy, kre-
ativní zpracování a  také téměř profesionální 
herecké výkony. Výzva určitě splnila svůj účel – 
zaujmout, pobavit a také propojit náš kolektiv. 
Celá fotogalerie je dostupná na stránkách školy 
a určitě stojí za zhlédnutí. 

A abychom nezapomněli, právě probíhá po-
slední výzva tohoto školního roku s  názvem 
Miss domácí mazlíček. V té mohou děti přihlá-
sit své domácí zvířátka do soutěže krásy. Ohla-
sy jsou zatím velmi nadšené a my se těšíme na 
výsledky.

Za Školní parlament 
Mgr. Kristina Halfarová

Foto: archiv ZŠ Česká Ves
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Environmentální 
výchova v barevné 
školce
Nástup jara byl v tomto roce velice pozvol-
ný a spousta aktivit, které bychom s dětmi 
dělali už koncem  března nebo začátkem 
dubna, počkala až na květen.

V oddělení mladších dětí se letos pořádaly zá-
vody. Ale nebyly to závody pro děti, ale závody 
různých semen. Děti si nachystaly do mokré 
vaty fazole, semínka trávy, slunečnic a  obilí. 
Každý den se zalévalo a pozorovalo i pomocí 
lupy. Děti zjistily, že nejrychleji vyklíčilo obilí 
a že nejvyšší za stejný čas jsou fazole. Semínka 

trávy bohužel byla nejpomalejší, a  tudíž pro 
děti nejméně zajímavá. Po dvoutýdenním po-
zorování jsme se rozhodli, že je čas dát rostlinky 
ven. Společnými silami jsme na školní zahradě 
poryli půdu kolem altánku a  všechny fazole 
a slunečnice konečně zasadili do hlíny. 

A  jaké další aktivity v  přírodě jsme v  květnu 
dělali? Při vycházkách jsme pozorovali pulce 
a žáby v tůňce, čápy na komíně, včelky opylují-
cí pampelišky a vlaštovky dělající nálety na naši 
školku. Děti poznají spoustu jarních květin a ví, 
jak se dá použít medvědí česnek, který jsme 
z vycházek nosili paní kuchařce.

Za MŠ Holanova 
Lenka Závorová

Foto: archiv MŠ Holanova Česká Ves

Střední průmyslová škola (SPŠ) rozjela od 
dubna pilotní spolupráci se Základní ško-
lou v České Vsi. Cílem je vytvořit podmín-
ky na rozvoj souvislého polytechnického 
vzdělávání od mateřských školek, přes 
základní školy až po Střední průmyslovou 
školu v Jeseníku.

„Je skvělé, že jsme našli takového partnera na 
podporu vzdělávání na Jesenicku. Přidaným 
bonusem je ochota místní samosprávy v České 
Vsi být součástí této spolupráce. A  za to bych 
jim chtěl moc poděkovat,“ uvádí Jiří Viterna, 
ředitel SPŠ Jeseník. Jedním z hlavních příno-

sů spolupráce bude příležitost pro žáky ze 
škol (a výhledově děti ze školek) vyzkoušet 
si hravou formou technologické novinky, 
které emko nabízí. „Vnímám, že spolupráce 
základních a středních škol je pro školství na 
Jesenicku velmi důležitá. Jsem rád, že díky 
emku nabídneme našim žákům větší kontakt 
s praxí a technickými obory, které jsou v dneš-
ní době tolik žádané“ doplňuje Filip Worm, 
ředitel ZŠ Česká Ves. Cílem společné práce 
je zatraktivnění polytechnických oborů, 
zvýšení odbornosti pedagogů na ZŠ, a hlav-
ně zlepšit celkovou orientaci žáků v  jejich 
profesním růstu.

Spolupráce zúčastněných stran se rozběhne 
několika směry. Programová část se bude 
soustředit na aktivity pro žáky, kdy jsou v plá-
nu kroužky a volnočasové aktivity v souladu 
s  polytechnickým vzděláváním. Materiální 
spolupráce bude soustředěna na podporu 
při výběru a  nákupu stavebnic pro žáky na 
ZŠ. Personální spolupráce zacílí na metodic-
ké vedení pedagogů na ZŠ. Konkrétně dojde 
k  propojení výuky IT, školního klubu a  dru-
žiny, kdy učitelé z  emka budou předávat 
své zkušenosti. Cílem také je, aby pedagog 
na základní škole znal požadavky, které má 
střední škola na polytechnické vzdělávání. 
Vzájemná inspirace mezi školami je další ob-
last spolupráce. Příkladem dobré praxe na 
ZŠ Česká Ves je vedení školního parlamentu. 
Emko projevilo zájem a  výhledově se bude 
inspirovat, jak více vtáhnout žáky střední 
školy do participace vedení školy. 

Možnosti produktivní práce jak pro školu, 
tak pro obec, jsou další z  aktivit, co jese-
nická průmyslovka nabízí. Důkazem je již 
první zakázka, kterou zadala obec. Jedná se 
o  vytvoření směrové tabule. V  brzké době 
budou také ke spolupráci přizvány škol-
ky v České Vsi. Díky spolupráci MŠ, ZŠ a SŠ 
dojde ke kontinuálnímu nastavení poly-
technického vzdělávání s cílem udržet žáky 
na Jesenicku s  možností ovlivnění jejich 
profesního uplatnění v oblasti. Petr Mudra, 
starosta obce Česká Ves k tomu dodává na 
závěr: „I toto je jeden ze způsobů, jak v žácích 
a dětech rozvíjet vztah k regionu, ve kterém se 
narodili.“

SPŠ Jeseník

Podpora polytechnického vzdělávání 
na Jesenicku je nově založena na 
spolupráci jesenické průmyslovky 
a Základní školy v České Vsi

Foto: SPŠ Jeseník
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SK Řetězárna 
úspěšný v čerpání 
evropských dotací
Fotbalová asociace České republiky 
(FAČR) rozhodla dne 4. května 2021 
o  ukončení všech amatérských soutěží 
na základě špatné epidemiologické situ-
ace. Již druhou sezónu zůstanou soutěže 
nedohrány a nikdo nepostoupí a ani ne-
sestoupí. V  plánu jsou přátelská utkání 
a turnaje mládeže.

Fotbalisté ovšem nezahálí. Probíhají pravi-
delné tréninkové jednotky, hlavně mládež-
nických oddílů a v útrobách kabin probíhá 
částečná rekonstrukce zázemí. Zaměřili 

jsme se také na vypsané dotace z národních 
programů a ve dvou jsme velmi úspěšní. 

První dotace je ze Státního zemědělského 
intervenčního fondu, kde se nám podařilo 
získat 270.000 Kč (80 %) z dotace Programu 
rozvoje venkova ČR, rozšíření vybavení pro 
spolek SK Řetězárna. Z  těchto peněz byly 
pořízeny mobilní branky pro přípravky, 
žáky a dorostence, fotbalové míče pro pří-
pravky, ozvučovací technika potřebná ke 
konání turnajů, táborů, vystoupení taneční 
školy, sety k  posezení a  celoroční velkoka-
pacitní stan, který bude umístěn u  udírny. 
Vše v celkové hodnotě 350.000 Kč.

Druhá dotace je z projektu Kopeme za fot-
bal, který podporuje plzeňský pivovar, přes-
něji pivo Gambrinus, které se čepuje v celém 

areálu SK. Zde byla naše žádost úspěšná na  
100 % a obdrželi jsme max. možnou částku 
40.000 Kč. Za tyto peníze se provedou sta-
vební práce u posezení u udírny, renovace 
posezení a část peněz se použije na nákup 
mobilní branky pro muže.

Výbor fotbalového oddílu pevně věří, že 
použité peníze pomohou zlepšit už tak bo-
hatý kulturní život v obci, potažmo v areálu 
SK. Těšíme se na setkání s  našimi občany 
obce i  širokou veřejností při přípravných 
utkáních, turnajích a pevně věříme, že se od 
srpna rozběhnou i mistrovské soutěže. 

Doporučujeme sledovat naše webové 
stránky nebo facebookové profily.

Roman Michálek

Opatření / podopatření / operace / záměr: Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje

Registrační číslo žádosti: 20/005/19210/671/161/004710

Název projektu: Rozšíření vybavení pro spolek SK Řetězárna z.s.

Místo realizace projektu: SK Řetězárna z.s., 790 81 Česká Ves, okres Jeseník

Celkové výdaje projektu (Kč) 349,998,00 Kč

Celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace (Kč) 349,998,00 Kč

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace (Kč) 349,998,00 Kč

Celková výše přiznané dotace (Kč, %) 279,889,00 Kč 
80,0 %

Příspěvek společenství (EU) (Kč, %) 179,198,00 Kč 
64,0 %

Příspěvek z národních zdrojů (Kč, %) 100,800,00 Kč 
36,0 %

Dotace z Programu  
rozvoje venkova ČR

Z německé kroniky 
č. 2 obce Česká Ves
Johann Sonnenberg (závěr)

Pokračování článku z minulého čísla Česko-
veského zpravodaje.

Poté, co se zdejší škola rozšířila na 2 třídy, 
byl Johann Sonnenberg podle „Dekretu c. k. 
slezské zemské školní rady v Opavě z 2. úno-
ra 1876 školní obcí v  České Vsi jmenován 
vrchním učitelem“ se systematizovanými 
příplatky k platu. V  tomto úřadu setrval až 
do svého penzionování 1. srpna 1907. Tento 
den mu byl za jeho 45letou službu v zájmu 
školy propůjčen titul „ředitel obecní školy“.

Vrchní učitel Sonnenberg navštěvoval v let-

ních měsících roku 1870 pokračovací vzdě-
lávací kurz v  Opavě, jejž pořádala slezská 
hospodářská a  lesnická společnost společ-
ně s c. k. učitelským ústavem, a dále země-
dělský učební kurz, uspořádaný v roce 1875 
v Horních Heřmanicích. Znalosti zde získané 
přenášel do veřejného života v místě svého 
působení, neboť byl aktivně činný nejen 
ve školní službě, ale také na veřejnosti. Tak 
bylo jeho cílevědomým působením uvnitř 
obecního zastupitelstva postupně dosaže-
no rozšíření školy z jednotřídní na čtyřtřídní.

V  obecním zastupitelstvu zastával také až 
do roku 1914 funkci obecního zapisovatele; 
byl spoluzakladatelem zdejších dobrovol-
ných hasičů a jejich zapisovatel, spoluzakla-
datel zdejší pokladny Reiffeisen a její dlou-
holetý pokladník, po léta vedl obchody jako 
jednatel vzájemného pojišťovacího spolku 
proti požáru ve Vidnavě, vykonával až do 

roku 1904 církevní službu jako sbormistr 
ve zdejší kapli, byl spoluzakladatelem ze-
mědělského klubu a jeho první zapisovatel, 
spoluzakladatel a  zapisovatel někdejšího 
školního podpůrného spolku, až do svého 
penzionování byl členem místní školní rady, 
čestný člen okresního učitelského spolku 
Frývaldov a věrný spolupracovník ve všech 
ostatních spolcích.

Plně zaslouženého odpočinku užíval v Čes-
ké Vsi ve svém, v  roce 1907 vybudovaném 
domě č. 296 až do 15. května 1917. Za lítosti 
a  truchlení všech byl s  velkým pohřebním 
průvodem uložen k poslednímu odpočinku 
na zdejším hřbitově (Pohřben byl o  tři dny 
později 18. května. Příčina úmrtí podle úmrtní 
knihy obce Česká Ves, inv. č. 10247, sig. Je I 3, 
1901–1929, je srdeční selhání.).

Roman Janas



ČESKOVESKÝ ZPRAVODAJ • KVĚTEN 2021 9

ČESKÁ VES

Den obce
               Česká Ves

Účinkující

Termín konání:  12. 6. 2021  oD 14.00 HOD.

Místo konání: parkoviště před hotelem Zlatý Chlum

TEAM 
REVIVAL 
MARTIN

Petr Kolář

The Apples

Folklorní 
soubor 
TrnkaDJ

Brejle

Brass 
Band 
Šohaj

Akce může být upravena dle momentálních podmínek a opatření. 
Aktuální informace sledujte na našem webu a facebooku.
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1. zmrzliny na špejli
2. proslulá
3. kružnice na zemském 

povrchu
4. ochrana hlavy při práci

5. výběžek řeky do 
pevniny

6. podzemní stoky

1.

2.

3.

4. 6.

5.

Plod se vznáší v plodové vodě, jež ho chrání 
před ..................................
Kyslík a živiny získává z matčiny krve 
provazem zvaným pupeční šňůra.

Českoveský zpravodaj dětem
aneb hrátky pro nejmenší i pro školáky

Omalovánka Doplňovačka
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Krimi Česká Ves
 
Pošleme to do Polska – O veliké pozdvižení 
se postaral místní občan, který při vymývání 
nádrží vystrašil ostatní obyvatele obce. Hasiči 
a policisté vyjížděli k bílé tekutině, která se do-
stala do koryta řeky Bělá a pokračovala dál na 
Polsko. Při odebírání vzorků vody se dostavil 
i  strůjce celého problému, který nahlásil, že 
za celou událost může on. Policistům uvedl, 
že čistil velkoobjemové nádrže od Primalexu 
a tekutinu vylil do kanálu. Dle jeho sdělení se 
jednalo o  10 litrů látky, která byla naředěna 
vodou. O tom, že kanál ústí do řeky nevěděl 
a  netušil, že svým jednáním způsobí takový 
rozruch. Na místo dojel i  pracovník odboru 
životního prostředí, který celou věc s nešťast-
níkem bude řešit ve správním řízení.

Vzpomínka
 
Dne 6. června 2021 uplyne druhý smutný 
rok od chvíle, kdy nás navždy opustila naše 
milovaná manželka, maminka a  babička 
paní Jitka Veľká. 
S láskou stále vzpomínají manžel Milan, syn 
Martin, dcera Vendula, vnuci Jiří, Dominik 
a Matyáš. 
Děkujeme všem za tichou vzpomínku. 

Úřední hodiny 
Obecního úřadu 
v České Vsi
Pondělí 8.00 – 12.00 h 13.00 – 17.00 h

Úterý ZAVŘENO ZAVŘENO

Středa 8.00 – 12.00 h 13.00 – 17.00 h

Čtvrtek ZAVŘENO 13.00 – 15.30 h

Pátek 8.00 – 12.00 h

Foto: pixabay.com

Společenská kronika
NARODILA SE:

Štěpánka Žáková

VÝZNAMNÉ JUBILEUM OSLAVILI:

Františka Lukešová
Herbert Klosovský 

Eva Doleželová 
Marie Balvínová 

Slavomíra Koryťáková 
Miroslav Jemelík
Pavel Štěpánek 

Jaroslav Prosecký
Stanislav Baďura  

Foto: pixabay.com

Páté přes deváté
• Během měsíce května jako první bylo na 
naučné stezce opraveno posezení na Bělá-
ku, které ještě čeká ochranný nátěr. Součas-
ně se pracuje na opravě poškozených nebo 
již vlivem povětrnostních podmínek úplně 
chybějícím schodům na Bělák. K  pomníku 
Albina Reichela se také vrátila tabule s po-
pisem událostí jeho úmrtí.

• Na dalších záběrech z  fotopastí, které 
jsou umístěny na svazích Zlatého Chlumu 
už byli postupně zachyceni jezevci, lišky, 
kočka, srnec a naposledy i kuna. Tento mo-
nitoring si klade za cíl seznámit mladší ge-

nerace s volně žijícími druhy zvířat v dnešní 
„počítačové“ době. Jde také o získání klad-
ného vztahu k přírodě.

• Vyzýváme majitele psů, aby po svých 
psích mazlíčcích uklízeli jejich hromád-
ky! Na Obecním úřadě jsou zdarma k  vy-
zvednutí sáčky na psí exkrementy.

• Kvalitní kompost ze zpracované zeleně 
od občanů a z obecních ploch bude i v  le-
tošním roce nepravidelně ukládán vedle 
panelové cesty v  bývalém zahradnictví. 
Tuto černou hlínu si můžete odebírat v při-
měřeném množství.

-red-

Blahopřání
Dne 17. června 2021 se dožívá Paulina 
Michálková 95 let.

Naše milá babičko,  
přejeme Ti zdravíčko,  
k tomu dobré vínečko.
Hodně pohody, štěstí, lásky  
a na čele žádné vrásky.
Ať jsi tady s námi hodně dlouho  
a tu stovku oslavíme zanedlouho.

To Ti ze srdce přejí všichni Govierovi, Je-
línkovi, Kašparovi, Michálkovi, Pospíšilovi  
a Stoklásková.

Foto: archiv rodiny 

Foto: pixabay.com

Inzerce občanů 
Koupím byt v Jeseníku nebo České Vsi. Prosím nabídněte, platba v hotovosti. 
Tel. č.: 602 710 792, e-mail: moninet3@seznam.cz 
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Vodorovně
A. škraboška, zabijačková pochoutka, poloměr, 

potřeba kadeřnice
B. na ono místo, žabí citoslovce, irský mys, záře
C.  sibiřský kozoroh, domácké mužské jméno, rej, 

ruské sídlo
D.  otec (zastarale), plynný uhlovodík, ruský souhlas, 

námět, název písmene
E. přípravek na bradavice, 1.ČÁST TAJENKY, krabi  
F. český prozaik Karel…, mládě jelena, japonský 

nápoj (A-Á), chem. zn. fosforu 
G.  auto-moto-klub, africká antilopa, úder tágem, 

aromatická bylina
H. registrovaná tuna, lesní kalamita, šlágr, primát, 

slovenská předložka
I. symetrálou, atom, husitská zbraň ve tvaru koule
J. německy shon, akční spolek nezaměstnaných, 

vavřín, označení ekologického zboží
K.  předložka, 2. ČÁST TAJENKY, římsky 500
L. anglická předložka, svízelná situace, druh obrazu, 

spojka (I-Í), předložka
M. hrob, zn. zubní pasty, oblíbená činnost dětí, 

vozkův povel
N. vodácký pozdrav, Mojžíšův bratr, osobní 

zájmeno, přístavní hráz
O. zápisník, epická báseň (mn.č.), omlazovací kůra

Svisle
1. pražská nemocnice, dravý pták, ještěr
2. ženské jméno, úřad, domácí hlídač (pozpátku), 

ukazovací zájmeno
3. rybářský pytel, výpravný básník, malá říčka,  

rusky hle
4. kilometr, drop, penál, SPZ Jeseníku
5. spojka, druh květenství, svatební květina, zn. 

kosmetiky, chem. zn. síry
6. obtočení, dlouhá řada aut, vymílání hornin 

(pozpátku) 
7. barbar, přítel Amila, zemědělská elektromontážní 

firma v Liberci
8. školící firma na Žďársku, spěch, bláto
9. anglicky pokoj, vitamín P, hra s míčkem a holemi
10. barva (pozpátku), druh psa, plody jírovce
11. předložka, popínavá pokojová rostlina, spolková 

země Rakouska, chem. zn. boru
12. unie svobody, kamion (hovorově), spolková země 

Německa, ruská řeka (pozpátku)
13. král zvířat (mn.č.), uvedení míče do hry, pokrývka 

těla ptactva, anglicky horký
14. jméno pohádkového kocoura (4. pád), činnost, 

bicykl
15. značka počítačů, slovensky proč, očista 

organismu

Tajenka:

Důležitými surovinami pro přípravu jídla ………. jsou ryba, žampiony a víno.

Pomůcky: ALKAPO, AT, ELOP, HETZE, IKA, LOOP, VOT

Řešení dnešní křížovky doručte na obecní úřad do 18.06.2021.

Vylosovaný luštitel (jméno v příštím čísle) obdrží obnos 200,- Kč na Obecním úřadě 
v České Vsi, v pokladně.

Tajenka z čísla 4/2021: Prošívaná deka… 
Vylosována byla: Marta Jatiová, Česká Ves

Křížovka pro chvíle pohody

„Nespouštěj své oči z hvězd a své nohy ze země.“
 Theodore Roosevelt


