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červenec 2013

Slovo úvodem
Milí spoluobčané,
dostává se k Vám již čtvrté číslo ZPRAVODAJE místní části Zelinkovice-Lysůvky,
kterým si dovolíme opět shrnout ve zkratce to, co se událo v loňském roce 2012
a zároveň nastínit to, co se děje a připravuje v naší obci v roce letošním. Zpravodaj
připravuje Osadní výbor Zelinkovice - Lysůvky (OV) ve spolupráci s místní TJ Sokol,
SDH, klubem důchodců, místními včelaři, mateřskou školkou, kostelní radou,
kronikářem, Magistrátem města Frýdku-Místku (dále jen MM F-M) a dalšími.
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OBECNÉ INFORMACE:
Lysůvky i Zelinkovice leží jihozápadně od Frýdku-Místku (mezi Místkem
a Chlebovicemi). Obě místní části leží v katastrálním území Lysůvky, jehož celková
rozloha je 205 ha. V Lysůvkách žilo k 1. 1. 2013 celkem 315 obyvatel,
v Zelinkovicích 288 obyvatel. Obec Lysůvky nemá zakládací listinu, avšak první
známky o existenci tehdejší osady Lotrinkovice jsou z roku 1712. Obec Zelinkovice je
o něco mladší a vznikla kolem silnice z Olomouce do Krakova v roce 1789. Od 1. 1.
1954 byly Zelinkovice spojeny s Lysůvkami v jednu obec Lysůvky a 1. 7. 1975 byla
obec integrována s Frýdkem-Místkem.
Tab.– Základní údaje o Lysůvkách (vč. Zelinkovic) v porovnání s celým SM FM
Počet
Velikost
Zalidnění
Délka
Délka
2
obyvatel k. ú. (ha) (obyv./ km ) silnic (m) chodníků (m)
5 161
3 050
128 142
178 713
Celkem SM FM 57 371
Lysůvky
603
205
294
4 620
2 260
1,05 %
3,97 %
9,64 %
3,61 %
1,26 %
Vyjádřeno v %
Zdroj: Vlastní zpracování na základě podkladů SM FM.

Graf – Vývoj počtu obyvatel v Zelinkovicích a Lysůvkách

Zdroj: Vlastní zpracování na základě každoročních lednových čísel Zpravodaje Rady města FM.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti v roce 2012:
70. let

Habrnal Jaroslav, Karásek Karel, Lanča Zdeněk, Lepík
Vladimír,Volná Jiřina

75. let

Bekerová Věra, Kupčák Zdeněk, Kupčáková Miroslava,

80. let

Kocichová Marie, Kurek Emil, Michálková Zdeňka, Šmíd
Vladimír,Volný Jaromír
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Naposledy jsme se v roce 2012 rozloučili s těmito občany:
Zelinkovice:

Hanzelková Blanka

Lysůvky:

Kalusová Jiřina

Novorození občánci v roce 2012 :
Zelinkovice

Kučerová Karolína, Ludviková Anna Elena, Pešatová Kristýna,
Vítovcová Eliška

Lysůvky

Lajgotová Adéla

OSADNÍ VÝBOR
Předseda: Alice Ondračková
Členové: Zuzana Dlabajová (do června 2013), Roman Pokluda, Drahomír Najdek,
Stanislav Kupčák, Aleš Hranický (od června 2013).
ROK 2012 a oslavy 300 let Lysůvek:

Jak již bylo zmíněno, proběhly dvoudenní oslavy, které začaly v sobotu 4. srpna ve
14:00 hodin na hřišti v Lysůvkách, kdy byl nejdříve připraven program pro děti. Každé
dítě u vstupu obdrželo soutěžní kartičku, na kterou byly postupně zaznamenány
všechny disciplíny, které dítko absolvovalo. Za zdolání všech disciplín obdržel každý
balíček se sladkostmi, pitíčkem a drobným dárkem, navíc zdarma ještě občerstvení páreček přímo z grilu. Šikovné ruce několika dobrovolnic „malířek“ zkrášlovaly
obličeje našich nejmenších. Po celou dobu odpoledne byl na hřišti pro děti zdarma
skákací hrad a pro odvážné byl u lesa „přistaven“ krásný kůň na svezení. K poslechu
a tanci hrál dětem i dospělým DJ Radek Urbiš. Během tohoto odpoledne mohly děti
shlédnout dvě vystoupení skupiny scénického šermu ALLEGROS, která se postarala
o nezapomenutelný zážitek ve formě dvou pohádek. Nesměli chybět ani strážníci
městské policie z Frýdku-Místku a samozřejmě hasiči z HZS se svoji technikou.
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Po celou dobu oslav byla v jedné místnosti budovy na hřišti výstava fotografií, kterou
si místní občané připomněli, jak vypadaly Lysůvky i Zelinkovice kdysi, jak se žilo, na
dobových fotografiích poznávali své předky či sebe z dávnější doby. Kromě výstavy
byly u příležitosti výročí Lysůvek vyrobeny kalendáře na rok 2013 a nutno
podotknout, že bylo prodáno všech 250 ks, které nechal osadní výbor vyrobit. Kromě
kalendářů byly zhotoveny i čtyři druhy pohlednic Lysůvek a Zelinkovic (celkem 1.000
ks). Několik desítek kusů je ještě k mání u členů Osadního výboru ZelinkoviceLysůvky. Od 19:00 byla taneční zábava pro dospělé, kdy hrála a zpívala skupina
La Fiesta Band. Zábava byla velkolepá a trvala do nedělních ranních hodin. Po celou
dobu byly k mání pochoutka z grilu – párečky, klobásy, kuřecí a vepřové maso, dále
pak koláče, medovníky, slané pečivo, alko i nealko.
V neděli 5. srpna proběhla v místním kostele Panny Marie Sněžné od 10:00 hodin
slavnostní mše svatá za účasti Mons. Františka Václava Lobkowicze, biskupa
ostravsko-opavského, spojená se žehnáním obětního stolu a ambonu. Po mši se mnozí
přesunuli na hřiště v Lysůvkách, kde k poslechu hrála dechová kapela Huťařka.
Občerstvení bylo taktéž zajištěno. Řada lidí využila možnost a přišla na vynikající
oběd, který se podával v budově na hřišti až do vyprodání. Kolem 16 hodin byla celá
akce zakončena a pak už jen organizátoři uklidili a mohli být spokojeni s výsledkem
několikatýdenního úsilí, který se podle reakcí občanů vyplatilo.
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Oslavy v číslech:
V sobotu se zúčastnilo akce cca 500 dospělých a zhruba 130 dětí, v neděli to bylo asi
250 lidí.
Jen pro představu se na těchto oslavách v sobotu snědlo 15 kg grilované vepřové
krkovice, 4 kg kuřecího masa, 7 kg grilovaných klobás, 8 kg párečků pro děti,
20 pecnů chleba, prodalo se 100 koláčů, 200 kusů medovníků domácí výroby, tyčinky,
brambůrky a dětem bylo rozdáno 150 ks perníkových srdcí s logem 300 let Lysůvek.
Navíc děti dostaly přes 1 kg čokoládových mincí, 1 kg lízátek, 1 kg ovocných
karamelů, 130 džusíků, 144 oplatků Delisa. V neděli se vydalo přes 120 obědů.
Vypilo se 500 l piva, 40 birelů, 20 litrů vína a cca 15 litrů tvrdého alkoholu.
Z nealkoholických nápojů šla nejvíce na dračku kofola, dále pak džusy, slazené
i neslazené minerálky, ale i káva a čaj.
Největší položkou nákladů byla výroba kalendářů 17.500,- Kč, pohledů 6.000,- Kč,
pozvánek a bulletinů 1.500,- Kč, ofocení a výroba dobových fotografií (zapůjčených
občany) 3.000,- Kč. Pronájem budovy, pódia, koně, skákacího hradu a dalšího pak
vyšlo na 6.000,- Kč. Hudba + DJ stáli 9.000,- Kč a vystoupení šermířů 5.000,- Kč.
Oběd pro farníky + kytice pro biskupa 5.000,- Kč. Dětem sladkosti + drobné dárky
přišly na 6.000,- Kč. Výzdoba + osvětlení + barvy na obličej dětem + zakoupení
dalších věcí stály 3.000,- Kč. Za občerstvení se prvotně muselo vložit přes 30.000,Kč. Celkově pak celá sobotní akce vyšla přes 100.000,- Kč. Statutární město FrýdekMístek přispělo dotací ve výši 30.000,- Kč, cca 7.000,- Kč šlo z rozpočtového opatření
Osadního výboru Zelinkovice-Lysůvky a 3.000,- Kč přispěl náměstek primátora Ing.
Dalibor Hrabec. Zbylou část museli pořadatelé uhradit z prodeje kalendářů
a pohledů a prodeje občerstvení. Velký stan s lavicemi a stoly nám byl bezplatně
zapůjčen z Dobrovolného spolku obcí Olešná.
Co se ještě událo v roce 2012:
- Setkání s občany – březen 2012
- Digitalizace k.ú. Lysůvky
- Dostavba R48
- Mikulášská besídka pro děti v prosinci 2012
Jednání, která se stále vedou s MM F-M se týkají:
- Kanalizace Lysůvek
- Oprava komunikace ul. Rovenská
- Opravy cest a chodníků v Lysůvkách po stavbě R48
- Kanalizace a plynofikace ul. Rovenská
- Protihlukové zábrany kolem R48
- Oprava plotu na hřbitově, příp. oprava komunikace kolem kostela
- Oprava komunikace ul. Vodárenská
- Chodník na ul. Zahradnické
Kromě výše uvedeného se průběžně řeší nedostatky či závady přímo s MM F-M.
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Náklady do okrajových částí města Frýdku-Místku v letech 2007 – 2011
Vzhledem k tomu, že již dlouhé roky voláme po vyšších investicích do našich místních
částí Zelinkovic a Lysůvek, vypracovala jsem názorné příklady, jak to s investicemi je
a nastíním, jak by to mohlo být do budoucna.
Tab. - Přehled celkových investic do okrajových částí v letech 2007 - 2011 (v tis. Kč)
Okrajová část města
Celková investice
Frýdku-Místku
2007
2008
2009
2010
2011
za okrajovou část
3 242
5 864
8 915
3 238
8 411
Zelinkovice + Lysůvky
29 670
4 618
6 900
5 760
8 987
6 010
Skalice
32 275
6 346
7 158 12 431 10 833
6 610
Chlebovice
43 378
7 501
6 796
7 864 18 237
8 537
Lískovec
48 935
2 144 21 020 10 708 26 542
1 321
P. N. Dvory
61 735
Celkem investice / rok
15 991 34 974 31 003 55 612 16 468
154 048
Zdroj: Vlastní zpracování na základě materiálu poskytnutých Magistrátem města FM.

Z této tabulky každý usoudí, že do Zelinkovic a Lysůvek jde nejméně investic. Ale
pokud investice přepočteme na 1 obyvatele dané místní části, čísla jsou pak trochu
jiná. Z níže uvedené tabulky je pak zřejmé, že naše místní část již není na posledním
místě pomyslného žebříčku, ale jsme někde uprostřed. Jednoznačně vedou Panské
Nové dvory, pak jsou Chlebovice, následují Zelinkovice a Lysůvky (jako společně
posuzované části) a za námi už je jen Lískovec a nejhůře je na tom Skalice.
Tab. - Přehled celkových ročních investic v okrajových částech města přepočtených na 1 obyvatele (za
období let 2007 až 2011) v tis. Kč
Okrajová část města
2007
2008
2009
2010
2011
Průměr za 5 let
5
10
14
5
14
Zelinkovice, Lysůvky
10
4
5
5
7
5
Skalice
5
9
9
16
14
9
Chlebovice
11
6
5
6
13
6
Lískovec
7
5
54
27
68
3
P. N. Dvory
32
Zdroj: Vlastní zpracování na základě Přehledů nákladů na investice, opravy a údržbu objektů v okrajových částech města F-M

Podobně jsem přepočítala i náklady odboru školství a zjistila jsem, že náklady na
1 dítě školního zařízení jsou nejvyšší právě v MŠ v Lysůvkách. S největší
pravděpodobností je toto způsobeno malý počtem dětí v zařízení a také neexistencí
vlastní kuchyně a tím k prodražování nákladů z důvodu dovozu jídel dětem do MŠ.
Tab.– Náklady na provoz ZŠ a MŠ přepočtené na jedno dítě (v tis. Kč)
2007
2008
2009
2010
11
11
12
11
FM bez okrajových částí
12
14
14
12
Skalice
8
8
8
8
Lískovec
13
12
13
11
Chlebovice
12
14
18
17
Zelinkovice, Lysůvky
0
0
0
0
P. N. Dvory
FM celkem
11
11
12
11

Průměr

2011
11
15
12
11
11
0
11

Zdroj: Vlastní zpracování na základě podkladů SM FM – Základní údaje o rozpočtovém hospodaření SM FM
a Přehledů nákladů na investice, opravy a údržbu objektů v okrajových částech města Frýdku-Místku
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11
13
9
12
15
0
11

Podle slov primátora města F-M se budou od roku 2014 peníze na investiční akce do
okrajových částí rozdělovat jinak, detailní způsob zatím přesně nesdělil, ale v podstatě
by mělo docházet k pravidelným ročním „přídělům“ prostředků a bude více méně na
okrajové části, jak s prostředky naloží. Zda jej využije v daném roce nebo si formou
šetření prostředky převede na další období pro větší investiční akce.
Chtěla bych touto cestou popřát všem spoluobčanům, aby se jim v této lokalitě krásně
a spokojeně žilo, aby se k nám dostávalo dostatek financí a aby byli občané ohleduplní
ke svým spoluobčanům a taky k přírodě okolo. Také z podnětu některých spoluobčanů
vyzývám vlastníky nemovitostí, aby pokud to jen bude možné, dodržovali nedělní klid
a nekonali činnosti typu: kosení trávy, řezání dřeva, pálení listí a podobně.
Nezapomínejme ani na noční klid. Také by každý vlastník měl pravidelně ořezávat
větve stromů a keřů, které rostou mimo jeho pozemek. Auta by měl každý parkovat na
svém pozemku a ne na místní komunikaci tak, aby bránila či ohrožovala druhé.
Alice Ondračková, předseda OV
VČELAŘI

www.vcelaricifm.cz

Včelařský naučný areál v Chlebovicích
ani v roce 2013 nepolevuje v aktivitách, které vedou k relaxaci a vzdělávání.
Podvečery s kamerou, na kterých se podílí i Klub filmových amatérů z FrýdkuMístku. Pořad amatérských snímků s tématikou historickou, cestovatelskou i ze
současného dění můžete shlédnout vždy od 16 hod. a to 4.10., 8.11. a 6.12.
Fojtstké dílny - odpoledne, při kterém si vy i vaše děti mohou vyrobit květinové
dekorace, svíčky z včelího vosku, drátkovat, apod. Termín: 7.12. od 14.00 hod.
Oslava včelařského roku - Včelařský výlet
17. srpna - zábavné odpoledne s medovým občerstvením, hudbou a kulturním
vystoupením.
Včelařský naučný areál poskytuje zázemí pro pořádání oslav, svateb i pohřebních
hostin. Informace o akcích naleznete na www.vcelaricifm.cz.
Marie Knödlová, ZO ČSV F-M,o.s.
KLUB DŮCHODCŮ ZELINKOVICE, LYSŮVKY (KD)
V roce 2012 jsme se pravidelně scházeli každou první středu v měsíci mimo červenec
a srpen. Náplň schůzek byla – cestopisná, kulturní, bezpečnostní, sportovní aj.
Zaměření pravidelný schůzek
Díky našemu občanu Jaroslavu Pešatovi jsme pomocí dataprojekce procestovali
Národní parky na západě USA a Kanady.
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Manželé Homolovi, vášniví cestovatelé z Brušperku, nás pomocí dataprojekce
zavedli do panenské přírody ruské Karélie.
Přednáška Jaromíra Poláčka z muzea Beskyd přiblížila proměny šlechtických
zahrad v okolí pražského hradu po náročné rekonstrukci v posledních letech.
Prostřednictvím dataprojekce jsme prošli Malou Fürstenbergskou, Vrtbovskou
a Vladštejnskou zahradu a zahradami Pražského hradu.
Přednáška Petra Klímka z Magistrátu města F-M na téma sousedské vztahy
a dědické řízení.
V květnu jsme se vrátili do dětství a mládí vyprávěním různých příhod, veselých
historek ze školních let. Dobře jsme se bavili a s chutí zasmáli.
Navštívili jsme nádherný zámek Lysice, pískovcovou jeskyni Blanických rytířů,
pštrosí farmu a zahradnictví v Doubravicích s možností nákupu pštrosích
výrobků, květin, což většina využila.
Přednáška MěP FM „Sebeobrana pro seniory“ – taktika bezpečného pohybu,
s ukázkou nácviku základních prvků sebeobrany.
Přednáška Tomáše Peciny z hvězdárny Vlašského Meziříčí v rámci projektu
„Astronomie seniorům“ na téma „Přínosy kosmonautiky v rukou každého“ –
v našem běžném životě.
Tradiční krmášová zábava. K dobré náladě přispěla hudba Josefa Vlčka,
množství dárků a pohoštění.
O předvánoční náladu se postaral pěvecký soubor lidových písní RADOST
překrásným vystoupením.
Akce uskutečněné mimo pravidelné schůzky
Výstava betlému v muzeu Beskyd.
Cimrmanova hra Dobytí severního pólu Čechem Karlem Němcem 5. dubna 1909
v podání amatérského divadelního sboru Motyka z Bruzovic a okolí.
Muzikál Noc na Karštejně v divadle Jiřího Myrona.
Předvánoční výstava na Fojtství – Dům včelařů, uskutečněna KD Chlebovice.
Zájezd Polsko solný důl Wieliczka a předvánoční Krakov.
Smažení vaječiny na lysůvském hřišti.
Trénování paměti v rámci celosvětového roku.
Den pro seniory v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační
solidarity 2012 v Sokolíku.
Den zdraví a sociálních služeb v ND.
VII. ročník „ Pochod pro seniory 2012“
Turistický výlet na Ostravici, návštěva Bezručova srubu, procházka kolem peřejí
řeky Ostravice de centra obce.
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6. ročník v bowlingu o pohár senátorky Evy Richtrové. Družstvo žen Javorková,
Slípková, Kalusová) získalo 2. místo, družstvo mužů (Vítek, Modrovič, Najdek)
se umístilo na 9. místě.
Po celý rok jsme se scházeli na bowling v hospůdce u Toma na Olešné.
Ludmila Karásková, vedoucí KD
MÍSTNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ve školním roce 2011/2012 jsme zahajovali provoz v novém. Budova je zateplená
s novými plastovými okny a jsou zhotovené 3 nové vstupy do budovy. Měli jsme plný
počet – 28 dětí. Děti měly možnost pracovat podle zájmu v různých doplňkových
činnostech: Keramika, Dramatizace pohádek, Flétna a kroužek Taneční školička.
Pracovali jsme podle Školního vzdělávacího programu tak, aby děti získávaly dostatek
všeobecných znalostí o světě kolem nás, zvláště o přírodě, aby se učily samostatnosti,
měly dostatek pracovních, výtvarných a pohybových činností, získávaly také základní
znalosti práce s počítačem. Činnosti byly připravovány pro děti nápaditě, odstraňovali
jsme stereotyp a děti se tak posouvaly, podle svých individuálních schopností a svých
možností vpřed.
Mezi naše aktivity patří: sběr starého papíru, sběr žaludů a kaštanů, sběr víček z PET
lahví, děti absolvovaly „Africký týden „ s besedou a s bubnováním, pouštění draka,
různě motivované dny – čokoládový, šmoulí, sluníčkový, bílí, zelený čtvrtek, červený,
vánoční fotografování a fotografování dětí na ME ve fotbale, navštívil nás Klaun TúTú
s dopravní výchovou, účast dětí byla v soutěži Barevný podzim 2011, dále děti shlédly
divadla v MŠ – asi 1x měsíčně, byly pořádané besedy se zubní lékařkou, s Městskou
policií F-M, děti shlédly práci psovodů v akci, kynologickou ukázku a také besedu
o výzbroji a výstroji policistů.
Před Vánocemi se děti podílely o estetickou stránku interiéru i před školkou.
Instalovaly výstavku nakreslených čertíků na plotě, pekly a zdobily linecké cukroví,
čekala je Mikulášská nadílka, čertí dopoledne, Vánoce s dárečky. Rodiče si přišli
s dětmi zamodelovat do Předvánoční keramické dílny do MŠ, kde si zhotovili společně
spoustu různých vánočních předmětů.
Nový rok 2012 jsme zahájili karnevalem v místní restauraci hned v neděli 29.1.2012.
Program nám zajišťovala agentura Křesadlo a za velké pomoci našich rodičů.
Velkým zážitkem pro děti byla exkurze do Výcvikového střediska hasičů do F-M,
školní výlet autobusem na Bílou – kde je čekal indiánský den, shlédnutí zvířátek
v MINI ZOO v Lysůvkách a také exkurze do Zahradnictví Agro Beskyd. Děti se také
připravovaly na Svátek matek s pohádkou „O Koblížkovi“, aby svým maminkám
udělaly velkou radost. Také jsme oslavili MDD „Cestování za pokladem“ a závěr roku
patřil předškolním dětem, s kterými jsme se rozloučili „Malou maturitou“.
Miloslava Stýskalová, MŠ
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TJ SOKOL

www.tjsokolzl.cz

v současné době má TJ Sokol Zelinkovice-Lysůvky 189 členů (z toho 59 mládež do 19
let). V tomto roce se uskutečnily nebo se uskuteční níže uvedené akce.
Beseda - Kambodža, Laos, Thajsko
Volejbalový turnaj
Únor
Přátelský večírek
Sportovní dopoledne v tělocvičně
Březen
Lyžařský zájezd
Valná hromada
Duben
Velikonoční vycházka
Večerní výšlap na Hůrky
Květen
15. ročník – Beskydské tisícovky
Sportovní odpoledne - sportovní akce rodičů s dětmi
Červen Jarní zájezd – rodiče s dětmi
„Hoď, skoč, běž, jak umíš“ – dětský atletický víceboj
Cykloturistický zájezd mužů
Červenec-srpen
Cykloturistický zájezd žen
Září
Sportovní odpoledne - sportovní akce rodičů s dětmi
Pytlácká stezka
Turistický výlet rodičů s dětmi
Říjen
Turistický zájezd
Halloween
Listopad, prosinec
Sportovní dopoledne v tělocvičně
Předvánoční posezení
32. ročník – Výšlap na Hukvaldy
Leden

Po celý rok:
Sportovní hry – kopaná, volejbal, florbal ZŠ Hukvaldy
Fotbal - hřiště
Volejbal – tělocvična Palkovice, hřiště
Bruslení – pronájem sportovní haly (říjen-březen, 1x měsíčně)
Více informací o činnosti, plánovaných akcích a fotografie naleznete na našich
internetových stránkách www.tjsokolzl.cz. Pokud zašlete svou e-mailovou adresu na
tjsokolzl@seznam.cz, budete pravidelně informováni o pořádaných akcích.
Roman Pokluda, předseda TJ
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OPIS Z KRONIKY ZELINKOVIC A LYSŮVEK
Sloučení obcí Lysůvek a Zelinkovic před 60 lety
Na neděli 12.4.1953 byli svoláni všichni občané z Lysůvek a Zelinkovic do sálu
hostince s. Emila Fojtíka v Zelinkovicích do schůze, na které se mělo provést
a schválit sloučení obcí Lysůvek a Zelinkovic v jednu správní obec.
Na tuto schůzi dostavilo se celkem 113 občanů obou obcí. Za ONV v Místku byl
přítomen tajemník s. Grochol a za OV KSČ s. Grossman.
Slavnostní schůzi zahájil v 17 hodin soudr. Karel Kocich, který vítá přítomné občany
a zástupce ONV a OV KSČ. Po uvítání byla zahrána naše a sovětská hymna a pak žáci
místní školy za vedení učitelky provedli kulturní vložku.
Soudruh Kocich vysvětluje důvod sloučení obcí, načež tajemník ONV s. Grochol čte
přípis ministerstva vnitra, které toto sloučení nařizuje. Podotýká, že podané námitky
občanů z Lysůvek, kteří se předtím vyjádřili proti tomuto sloučení, byly řádně jak ve
schůzi rady ONV, tak i ve schůzi pléna ONV podrobně prodiskutovány, uznány však
za neopodstatněné, načež rada ONV předložila návrh krajskému národnímu výboru
v Ostravě na sloučení s připojením těchto podaných námitek. Ministerstvo vnitra
rozhodlo pak sloučení provést od 1.4.1953. Soudruh Grochol vysvětluje nutnost tohoto
sloučení jak z hlediska hospodářského, politického, tak i po stránce veřejného zájmu.
Po této informaci povstala většina přítomných občanů z Lysůvek, projevila nesouhlas
s tímto sloučením s připomínkou, že podali proti němu odvolání Kanceláři presidenta
republiky a ze schůze odešli.
Nastala chvíle trapného ticha, načež se pokračovalo v dalším jednání.
Soudruh Kocich přečetl seznam členů, které ONV společně s místní organizací KSČ
navrhl za členy do ONV sloučené obce.
Navrženi jsou: Šnajdr Eduard, Kupčák Josef, Volný Alois, Klasek K., Olšovská Jana,
Najdek Štěpán, Král Vlastimil, Ševčík Antonín, Habrnal Rudolf, Klečka Arnošt, Slabý
A., Nalerajová Kristina, Bajtek Bohumil, Mojžíšek František a Haleš Otakar.
Jmenovaní byli jednotlivě zvolení a funkci přijali.
Členové rady ONV: Šnajdr Eduard za předsedu MNV, Ševčík Antonín, zemědělský
referent, Slabý A., finanční referent, Mojžíšek František, referent Osvětové besedy,
Habrnal Rudolf, zásobovací referent.
Všichni byli jednohlasně zvoleni.
Volba komisí bude projednána v příští schůzi.
Po dalším jednání a připomínkách tajemník Grochol podotýká, že nová obec bude mít
název Lysůvky a Zelinkovice budou její místní částí. Čísla popisná se nemění a katastr
obcí zůstává dále nezměněný.
Pokusů o sloučení obou obcí ze strany občanů zelinkovských bylo několik. Tyto
všechny lysůvští odmítli.
Popud k poslednímu návrhu o sloučení vyšel od členů místní organizace KSČ
v Zelinkovicích, byl podporován OV KSČ a ONV v Místku.
Štěpán Najdek, kronikář
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RENÉMU HRADILOVI UČAROVALY OBŘÍ MODELY

„Modelařit“ začal kolem svých patnácti let s upoutanými modely, protože ani jiná
možnost nebyla. Během dalších pěti let se dostal k rádiem řízeným modelům. Jednalo
se o modely s rozpětím křídel asi jeden metr a rovněž motory byly malé. Postupem
času, kdy se začaly objevovat další možnosti na trhu, se začal zajímat o obří modely
letadel. Prvním byl dvojplošník, který stavěl z důvodu pracnosti asi tři roky. Náročnost
spočívá v tom, že člověk si musí všechno navrhnout sám, protože se nejedná o žádnou
stavebnici. Tento model pak úspěšně zalítal a naučil se jej ovládat.
Pak zatoužil mít ještě větší model, proto se díval po různých leteckých monografiích
i zahraničních. Zalíbil se mu typ amerického sportovního hornoplošníku pro turistiku
a nácvik pilotáže. Rozpětí křídel má přesně tři metry a váží 14 kilo. Je tam motor
45 kubíků, je výkonnější než v běžných motorkách. Celá stavba pak trvala pět let.
Cena materiálu včetně elektroniky a motoru byla kolem šedesáti tisíc korun. Je potřeba
připočíst i práci, která čítala dva tisíce hodin čistého času během pěti let. Vše při
zaměstnání a při rodině. Bylo to hodně náročné, hlavně časově – pracuje ve
Vítkovicích jako technik a bývá dlouho v práci. Model stavěl na úkor spánku, stavba
probíhala většinou po nocích, kolikrát i do čtyř do ráno. Manželka ho podporuje, ale
nesmí tím rodinu zanedbávat. Model se dá rozložit na čtyři části. Kabinu má
vybavenou podle skutečného vzoru včetně palubní desky a přístrojů. V kokpitu sedí
malá pilotka - blonďatá panenka Barbie. Měla ideální velikost a byla nejhezčí ze
všech. Jeho manželka říká pilotce „rajda“.
Už teď plánuje stavbu dalšího, ještě většího, dvoumotorového modelu. Půjde
o záchranné hasičské letadlo, které hasí lesní požáry v Kanadě. Předpoklad: pět až šest
let práce, pokud to manželka schválí :-).
Člověk, který chce podobné modely stavět, podle něj musí mít dostatečné znalosti
fyziky, aerodynamiky a konstrukce. Fascinuje ho volnost ve vzdušném prostoru. René
má tři syny ve věku 3, 7 a 10 let, které se snaží vést k modelářství a k lásce k letectví.
René Hradil se jako člen Pobeskydského aviatického klubu Frýdek-Místek účastní
různých modelářských akci po celé České republice i zahraničí. Nejedná se o soutěže,
ale jezdí na akce kolegů, kde ukazuje své modely. Byl například i v Polsku
a Rakousku. Jsou to taková přátelská setkání modelářů, kde si navzájem vyměňují své
zkušenosti a zároveň předvedou něco lidem.
Osadní výbor děkuje všem spoluautorům tohoto zpravodaje.
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