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Otevírání Ondřejnických studánek a Den Země trochu jinak
MIKROREGION – Protože se počasí v sobotu 23. dubna umoudřilo, mohly se konat
naplánované akce pro veřejnost z programu
v Beskydech to žije. Jednalo se o Otevírání
ondřejnických studánek, které organizoval turistický oddíl mládeže Divočáci ve spolupráci
s členy KČT Frýdlant n. O., a další akcí byl
v Malenovicích Den Země trochu jinak, který si

připravilo Centrum volného času U Rosničky.
V pořadí již 21. ročník Otevírání ondřejnických studánek byl velmi úspěšný a zájem
veřejnosti o tuto akci značný. Šest pohádkových stanovišť, po značené trase pod vrchol
Ondřejníku, prověřilo malé návštěvníky v jejich znalostech a dovednostech. Krásné počasí přilákalo 331 dětí s jejich doprovody, ti se

hemžili od restaurace Park, přes novou krásnou lesní stezku na Vyhlídce, až k roubence
Ondřejníček. Po cestě potkaly děti u studánek, čerty, Sněhurku s trpaslíky, loupežníky,
Karkulku, vodníky a skoro v cíli krásnou perníkovou chaloupku s hodnými ježibabami.
V rámci akce se účastníci zapojili do sbírky
pro nadační fond „Světluška“ a podpořili tak
dobrou věc. Organizátoři akce všem děkují
za hojnou účast a těší se na příští rok!
Další povedenou akcí byl Den Země trochu
jinak, který oslovil především malenovické rodiny s dětmi. Organizátoři akce vnímají oslavy Dne Země jako ideální příležitost k osvětě
ochraně přírody a udržitelnosti chování člověka
ve využívání přírodních zdrojů. Během sobotního odpoledne účastníci postupně pomalovali
dle své fantazie staré vyřazené kontejnery
ekologickými barvami. Hotové kontejnery jsou
plné barev a obrázků a budou místním lidem
sloužit jako originální sběrné nádoby. Celé odpoledne bylo také provázeno hrami pro děti,
které vesele skotačily mezi pomalovanými
kontejnery. Organizátoři taktéž děkují všem
zúčastněným za přízeň a věří, že si u originálních kontejnerů každý vzpomene, že bychom
se o naši Zemi měli starat a chránit ji.

Hnízdo na Ostravici pořádá piknik
na podporu pěstitelů nejen ve světě
OSTRAVICE – V sobotu 14. května Hnízdo
na Ostravici pořádá piknik na podporu pěstitelů ve světě – Férová snídaně. Ostravice se tak
přidá k více než stovce míst, kde se ve stejný
čas sejdou tisíce lidí, aby vyjádřily svůj zájem
o pěstitele v zemích Afriky, Asie a Latinské
Ameriky. Ti za svoje kakao, kávu nebo banány dostávají velmi málo zaplaceno a často

navíc pracují v nedůstojných nebo dokonce
nebezpečných podmínkách.
Zároveň se však jedná i o podporu místních pěstitelů a chovatelů, kteří mohou přijít
společně posnídat. V rámci akce vytvoříme
„hnízda místních pěstitelů“, mini-projekt, který
bude sloužit k jejich propagaci.
Princip snídaně je jednoduchý. Účastníci si

v košíku přinesou fairtradové a lokální potraviny. Může to být fairtradový čaj, káva či džus,
domácí koláč nebo bábovka s fairtradovým
kakaem a cukrem či fairtradové banány. To
vše mohou doplnit lokálními produkty, jako
jsou vajíčka, mléko, sýry či zelenina od místního farmáře či farmářky.

(pokračování na str. 2)

Místní akční skupina Frýdlantsko-Beskydy
zajistila motivační kurzy PODNIKNI TO
MIKROREGION – Ve středu 13. dubna
proběhlo první setkání budoucích nových podnikatelů z jednotlivých obcí celého mikroregionu pod vedením úspěšné podnikatelky Markéty Menšíkové z biofarmy Menšík v Kunčicích
pod Ondřejníkem.
Všech 13 obcí Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy finančně podpořilo akci s názvem
PODNIKNI TO!, která má za cíl motivovat lidi
k rozjezdu vlastního nápadu a zahájení podnikání. V sále Kulturního centra ve Frýdlantě
nad Ostravicí přivítal zhruba 30 účastníků místostarosta města Frýdlant nad Ostravicí David
Pavliska a popřál jim mnoho úspěchů na cestě za vlastním snem v oblasti podnikání.
Co by mělo být přínosem jednotlivých kurzů? Za pár týdnů by se účastníci měli naučit
to, co se jiní musí učit roky. Budou budovat
svůj projekt, hledat rizika, která jej ohrožují,
komunikovat s potenciálními zákazníky, pre-



zentovat před jinými podnikateli a zpracovávat zpětnou vazbu. Cílem je co nejdříve odhalit potenciál nápadu.
Do tohoto projektu se mohli bezplatně při-

hlásit zájemci ze všech obcí mikroregionu.
Protože byl o kurzy velký zájem a vzhledem
k omezené kapacitě se uvažuje o další sérii
kurzů, jejichž nábor by měl proběhnout v létě.

Podpora dětského oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku
MIKROREGION – Od 1. 4. 2022 se Nemocnice ve Frýdku-Místku stala jediným městem
své velikosti v ČR bez dětského lůžkového
oddělení. Dětští pacienti jsou tak v naléhavých
případech odkazováni až na 30 km vzdálená
zdravotní zařízení do Nového Jičína, Třince, Ostravy nebo Havířova. Před dojezdem
do zařízení čeká rodiče zdlouhavé zjišťování,
do kterého města je možné se aktuálně s nemocným dítětem vydat. Současná situace se
bezprostředně dotýká i Frýdlantu nad Ostravicí
a všech jeho spádových podhorských obcí.
Společně s výzvou Statutárního města Frýdek-Místek apelujeme na znovuobnovení této
lékařské služby.
Starostka města Frýdlant nad Ostravicí

LADNÁ ČELADNÁ: Tradiční festival odhaluje svůj program. Nechybí Kašpárek v rohlíku,
který baví dospělé i děti.
(Více na str. 11)

Helena Pešatová se připojila k názoru, že existence dětského lůžkového oddělení je zcela
nezbytná. Každý rodič ví, jak je tato služba potřebná a jak důležité je, aby byla v co nejbližším
dosahu. Zdaleka se nejedená pouze o komplikované zdravotní případy, u nichž nadbytečné
dojezdové časy mohou mít dle zdravotníků rizikové až fatální důsledky. Když se jedná o děti,
velkou roli hraje vzdálenost i celkové odloučení. Jen těžko si lze představit rodinu bez dopravního prostředku, žijící třeba na Starých Hamrech, s dítětem umístěným v Novém Jičíně.
Jménem celého senátorského obvodu, společně s primátorem a vedením města Frýdku-Místku i lékaři frýdecko-místecké nemocnice
předkládáme tuto výzvu k obnovení 24hodino-

vé lékařské pohotovostní služby a původního
provozu dětského lůžkového oddělení.
Výzvu je možno podepsat do 15. května
2022 v těchto zařízeních ve Frýdlantě nad
Ostravicí:
- Recepce Městského úřadu Frýdlant nad
Ostravicí, Hlavní 139 (za Albertem)
- Turistické informací centrum
- Městská knihovna
- ZŠ ul. Komenského
- Ordinace dětských a praktických lékařů
v budově polikliniky na ul. Hlavní.
Petiční místa vznikají na obecních úřadech
frýdecko-místeckých obcí, ve školských, kulturních i sportovních zařízeních. Děkujeme
za podporu. 

slovo starostky

Vážení spoluobčané!
letošní nástup jara byl opravdu prazvláštní. Duben se svým
aprílovým počasím skutečně vyznamenal a příroda ukázala, co
všechno dokáže. Od krásných prosluněných dnů až po chumelenice s celodenními teplotami kolem bodu mrazu. Přesto všechno kolem se jakoby zázrakem halí do pestrých květů
a i naše město se mění v barevnou zahradu. Jaro s sebou přineslo Velikonoce bez hygienických omezení, rozběhl se kulturní život, spolky mohly konečně uspořádat řadu svých akcí a setkání. Určitě jsme si
všichni uvědomili, jak důležité je být spolu, mluvit, sdílet radosti i strasti a společně
oslavit všechno, co nás v životě potkalo. Mohli jsme se po dvou letech opět setkat
i na Reprezentačním plese města. Velké díky patří pořadatelům, našemu kulturnímu
centru, kteří svou práci perfektně odvedli a připravili všem jeho účastníkům skvělý
zážitek.
Možností k setkávání se jistě stala kromě lesní stezky Vyhlídka i nově otevřená
relaxační zóna v centru města naproti vlakovému nádraží. Zcela určitě zavítejte se
svými ratolestmi na Bránu Beskyd. Zvláště naši nejmenší již netrpělivě očekávali její
otevření. Věřili jsme, že během podzimu a prvních jarních měsíců se v dostatečné
míře ujme travní porost a okolí herních prvků se tak během několika dní nezmění
na moře bláta. Bohužel na ideální ozelenění si budeme muset ještě chvíli počkat,
proto zůstávají některé plochy ještě ohrazeny. Věřím však, že s přibývajícím časem se
vše zazelená a těším se, že vám všem bude nové centrum dělat radost.
Máj. Čeká nás nejopěvovanější měsíc v roce. Vzpomenout na konec druhé světové
války je v kontextu současné situace více než na místě. I v našem městě byli hrdinní občané, kteří položili svůj život za naši mírovou budoucnost, oni sami i jejich rodiny prošli
útrapami a jejich příběhy stojí za naši pozornost. Je třeba jim vzdát úctu a vzpomínku,
vzdát hold jejich statečnosti a odvaze. A hlavně nesmíme zapomínat… Válka vedená
nedaleko našich hranic nás nemůže ponechat lhostejnými. Všichni si musíme uvědomit, že na Ukrajině se bojuje i za nás a za mír nejen v Evropě. Jsem ráda za všechny
projevy lidskosti a postoje, které ukazují, jak moc umíme pomáhat.
Zcela určitě nás čeká měsíc plný vůní a naděje. Dejme mu šanci nás všechny příjemně překvapit svou atmosférou a jarním kouzlem. Buďte zdraví a opatrujte se!

S úctou Helena Pešatová, starostka Frýdlantu
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RADA MĚSTA FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
VYHLAŠUJE KONKURSNÍ ŘÍZENÍ
na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, náměstí T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace.
Termín podání přihlášky je do 20. 5. 2022.
Podrobné informace k vyhlášenému konkursnímu řízení
najdete na úřední desce www.frydlantno.cz.

Informace o uzavření

městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí

Vážení občané, dovolujme si vás informovat, že z provozních důvodů bude Městský úřad
ve Frýdlantě nad Ostravicí pro veřejnost dne 20. 5. 2022 (pátek) uzavřen.
Děkujeme za pochopení.

Exkurze v Terapeutické
komunitě Sananim Karlov

V březnu navštívil odbor sociálních věcí
v rámci vzdělávací exkurze terapeutickou komunitu Sananim, z. ú. v Karlově. Terapeutická
komunita Karlov je zařízení pro střednědobou
(mladiství) až dlouhodobou (matky s dětmi) rezidenční léčbu osob závislých na návykových
látkách. Sociální pracovnice odboru sociálních
věcí si v rámci exkurze vyslechly odborný výklad zaměřený nejen na provoz a chod služby,
ale měly možnost si zařízení, které se prostírá v krásném a klidném prostředí na statku
uprostřed lesů, prohlédnout. Závěrem exkurze
s pracovnicemi odboru sociálních věcí jedna
z klientek ukončující léčbu sdílela svůj silný
osobní příběh.
Chtěli bychom vás informovat, že terapeutická komunita Sananim Karlov je jedinou
v České republice, kde může mít rodič, který

se léčí ze závislosti, po dobu léčby své dítě
u sebe.
V případě bližšího zájmu o možnostech
využití služeb tohoto zařízení vám podrobnější informace sdělí na odboru sociálních věcí,
Bc. Pavla Jandačková, DiS., tel: 558 604 174,
e-mail: pjandackova@frydlantno.cz.

Hnízdo na Ostravici pořádá piknik
na podporu pěstitelů nejen ve světě

(pokračování ze str. 1)
„Snídaně má dlouhodobou tradici v Kozlovicích a odtud ji od letošního roku přesouváme
na Ostravici, kde roste nové komunitní centrum
Hnízdo. Férovku pořádají děti lesní komunitní
školy společně s rodiči. V rámci našeho Hnízda
budeme pořádat aktivity na podporu komunitního života, beskydských řemesel, hodnot a tradic. Tyto aktivity zahajujeme v sobotu Férovou
snídaní. Těšíme na společné dopoledne s do-

provodným programem – zpívání rodin a dílničkami pro děti. Férovou snídani zakončíme
společnou brigádou, “ uvedla Andrea Ryšková,
spoluorganizátorka ostravické snídaně.
Akce se koná v Česku již pojedenácté, a to
vždy na Světový den pro fair trade, který se
slaví každoročně druhou květnovou sobotu.
Na Ostravici proběhne od 10.00 do 13.00 hodin na Chatě Svobodě ev. č. 906. Akce se koná
i za nepříznivého počasí.

Frýdlant nad Ostravicí, inzerce

Aprílový, tudíž velmi různorodý, Komeňák
Tak jak bylo různorodé počasí během letošního dubna, stejně různorodé byly i akce pořádané pro žáky našeho Zlatohradu.
Pro žáky 6. ročníků byl připraven čtyřhodinový blok „Mé tělo je dar“. Usazeni v kruhu šesťáci
uváděli příběhy lidí ze svého okolí, kteří si svého
těla jednoznačně nevážili a svým neuváženým
chováním si třeba i vážně ublížili. Potom přišla
na řadu tvorba myšlenkové mapy. Cílem bylo
uvést co nejvíc postupů, jak správně zacházet
se svým tělem a dobře se o něj starat. Děti také
zhlédly několik krátkých preventivních filmů zaměřených na poruchy příjmu potravy a poslechly
si i příběhy svých vrstevníků s těmito problémy.
Na základě uváděných ukázek si tak měli všichni ujasnit rozdíly mezi nejčastějšími poruchami
příjmu potravy (anorexie, bulimie, záchvatovité
přejídání) a měli uvést jejich nejčastější příčiny
a důsledky. Nejdůležitějším posláním projektu
bylo uvědomit si, jak je důležité přijmout své tělo
takové, jaké je, i se změnami, které v průběhu
dospívání přicházejí. Na závěr všichni vytvořili
plakát, do něhož zapsali důležité kladné lidské
vlastnosti jako symboly podstatných hodnot, pro
které si nejen sami sebe máme vážit.
Žáci 8. ročníků se už tradičně zúčastnili akce
„Fyzika a chemie na ledu“ ve srubech malenovického KAMu. I tentokrát vyučující připravili pro
žáky řadu zajímavých pokusů z fyziky a chemie,
které byly zaměřeny na probrané učivo v těchto ne vždy populárních předmětech. A tak žáci
mohli pracovat s vývěvou, vyzkoušeli si účinek
magdeburských koulí. V části věnované fyzice
si na pokusech rovněž ověřili různé vlastnosti
látek – hustotu, povrchové napětí kapalin, vliv
atmosférického tlaku na okolí. Velmi zajímavé
pokusy čekaly žáky v sekci chemie – tančící
rozinky, výroba lihové a octové rakety, hoření
alkoholu, pokusy se suchým ledem, faraonovi
hadi a řada dalších. Reportáž o této akci přijela
natočit regionální televize Polar.
Celá akce byla podpořena z dotačního programu Moravskoslezského kraje „Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů cho-

vání u dětí a mládeže na školní rok 2021/2022“
v rámci projektu „Mám se rád(a)“. Na financování pobytu žáků se podílel i rodičovský spolek
Zlatohrad a Satinka dětem.
Další již tradiční a prospěšné akce se zúčastnili žáci 8. a 9. ročníků, když vyrazili do přírody
v okolí řeky Ostravice, aby uklidili vše, co se tam

díky nepořádnosti nezodpovědných některých
lidí nashromáždilo. PET lahve, plechovky, papíry, obaly, dokonce i porcelán či lyžařská hole – to
vše žáci, vybavení rukavicemi a pytli, posbírali,
aby ulehčili přírodě a zkulturnili tak odpočinkovou
zónu našeho města. Určitě jim za to patří velký
nás všech. 
(www.zskomenskehofno.cz)

Rusko, země, která stále nechce
vědět, kde začíná a kde končí
Přednáška a beseda z cyklu setkávání se
zajímavými osobnostmi, pořádaná Gymnáziem
a Kulturním centrem. Přednášet a na otázky
odpovídat bude prof. RNDr Vladimír Baar, CSc.
Přednáška se koná ve čtvrtek 12. 5. v 18.00
v kinosálu Kulturního centra ve Frýdlantě n. O.
Témata přednášky jsou především vývoj
v Rusku po rozpadu SSSR, utahování šroubů
a stmelování populace státní propagandou.
Ruská agrese na Ukrajině, vize nového geo-

politického uspořádání po válce. Dr. Vladimír
Baar je předním českým odborníkem na kulturní
a politickou geografii. Zabývá se postsovětským
a východním prostorem, jako na odborníka se
na něj obrací česká média (Česká televize,
Český rozhlas) a aktivně se angažuje směrem
ke vzdělávání seniorů. V současné době působí
na Ostravské univerzitě. V letech 2004–2007
byl rektorem Ostravské univerzity, v roce 2009
dosáhl titulu profesor. Vstupné dobrovolné.

Dva koncerty KPH a Kulturního centra
Sezónu 2022 frýdlantského Kruhu přátel
hudby začínáme po zkušenostech s koronavirem z předchozích let až v květnu dvěma krásnými koncerty, oba jsou pořádány ve spolupráci s Kulturním centrem města.
V neděli 1. května proběhl sólový houslový
koncert Hany Kotkové. Druhým koncertem je
pěvecký recitál ke státnímu svátku ČR, který
proběhne ve středu 11. 5. v 18.00 v Janáčkově síni. Vystoupí mladá vynikající sopranistka
Nikola Uramová (ve Frýdlantě jsme ji slyšeli
už před několika lety ještě jako studentku pardubické konzervatoře a už tehdy šlo o úžasný
zážitek). Nikola Uramová je absolventkou Konzervatoře v Pardubicích a Akademie Múzických
Umění v Praze, studovala také na hudebních
školách v Dánsku, Itálii a Německu. Opakovaně se účastní prestižních pěveckých kurzů

u nás i ve světě. Už od studií na konzervatoři
získala četná vynikající ocenění v soutěžích,
z poslední doby např. speciální cenu soutěže
Youth of Music International Competition (Rumunsko, 2021) a 2. cenu v soutěži Nouvelles
Etoiles (Francie, 2021). Kromě mnoha koncertů s doprovodem orchestru má za sebou také
zkušenosti z prvních operních rolí u nás i v zahraničí. Klavírní doprovod: docentka HAMU
paní Ladislava Kaspříková. Program obsahuje
operní árie a písně A. Dvořáka, R. Strausse
a G. Pucciniho.
Na oba koncerty je vstupné 130 Kč, senioři/
studenti 90 Kč, s abonentkou člena KPH zdarma, zdarma také učitelé a žáci ZUŠ Frýdlant
n. O. Před začátkem možno zakoupit členskou
abonentní průkazku KPH, které přináší výhodné vstupné na akce celé sezóny 2022.

Zápis a nejen ten aneb duben v ZŠ TGM
inzerce

Voňavé jaro je nádherný čas. Na čerstvě
se zelenající trávě září žluté pampelišky a bílé
sedmikrásky, stromy a keře začínají kvést. Celá
příroda se obléká do slavnostního hávu, a to
nejen proto, že jsou v dubnu i Velikonoce. Je
jasné, že s aprílovým počasím se na nás sluníčko nesměje pořád, někdy to ještě pořádně
studeně zafouká a objeví se třeba i sníh. Nejinak tomu bylo i letos, a pokud se týká naší
Tégeemky, byla na tom podobně.
Počátkem dubna jsme tady měli velkou
slávu, byl jí po dvou letech obnovený Zápis
do 1. tříd. Otevřeme-li si wikipedii, dozvíme
se, že zápis k povinné školní docházce slouží
k tomu, aby škola získala evidenci budoucích
žáků, dále aby se rodiče i děti seznámili s jejím prostředím, a plní ještě několik funkcí —
jedná se o legislativní úkon, slouží k diagnostice dítěte ze strany školy a předání informací
rodičům. Je to významný akt v životě dítěte
i celé jeho rodiny. Naše téma „Jsme na jedné lodi“ přivítalo letos v prostorách 1. stupně rekordních 90 zájemců o plnění povinné
školní docházky právě u nás. Voda, lodičky,
rybičky, příjemná atmosféra. Každý, kdo přišel, musel nejprve absolvovat oficiální část,
vyplnění osobních údajů. Následovalo malé
„přezkoušení“, možná lépe řečeno ukázka
toho, co dítě už všechno dokáže, jak správně vyslovuje a podobně. Nechyběla malá
odměna v podobě drobných upomínkových
předmětů a pamětního listu, jako vzpomínky
na tento významný den. Poté si mohli malí
předškoláci užít náš sportovní koutek a vydanou energii doplnit na závěr tradičně v malé
minicukrárničce. Celé odpoledne proběhlo
v přátelském duchu a my věříme, že ty, kteří

k nám v září do 1. tříd nastoupí, nezklameme.
Dalším přínosným projektem byla účast našich žáků na celorepublikové akci „Uklízíme
Česko“. 12. dubna během dvou vyučovacích
hodin prošli kluci a holky společně se svými pedagogy určenou část města, aby posbírali oku
ne příliš lahodící odpadky. Nebylo jich málo,
a tak si možná mnozí při té příležitosti uvědomili, jak by se měli ke svému okolí chovat.
O týden později se přiblížily Velikonoce a my
si poslední den před jednodenními prázdninami
a prodlouženým víkendem chtěli užít sváteční
atmosféru. Pro nejmenší děti připravili pedagogové malou velikonoční dílničku. Byla „škaredá“ středa a my připomínali svým žákům, jak je
vhodné se tento den nemračit, aby nám úsměv
na tvářích vydržel po celý rok. Nikdo z nás ne-

tušil, co přijde. Všechny nás zaskočila naprosto nečekaná zpráva o odvolání pana ředitele
z funkce. Asi každému je jasné, že usmívat se
v tuto chvíli nedokázal opravdu nikdo.
Nepřísluší mi hodnotit ani psát zde o jakémkoli stanovisku k této situaci. Jedno však jako
dlouholetá zaměstnankyně a kronikářka školy,
kterou miluji, za kterou jsem vždy stála a budu
stát, je mi jasné. ZŠ TGM má skvělý kolektiv
pedagogů. Záleží jí na dětech, které učí a vychovává. A tak pevně věřím, že tomu tak bude
i v budoucnu, ať už celá situace dopadne jakkoli.
Tégeemka, jak jsme si zvykli jí říkat, si totiž zaslouží být školou, na kterou se rodiče i žáci mohou spolehnout, školou, která je připraví do života a bude jim vždy pomáhat. A já doufám, že se
to nezmění. Moc si to přeji. 
L. G.

Úsměvy dětí ze Zápisu do 1. tříd v ZŠ TGM.
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Staré Hamry
slovo starostky
Vážení spoluobčané,
v některém z minulých vydání zpravodaje mikroregionu jste určitě zaznamenali článek o iniciativě naší senátorky Heleny Pešatové, která se aktivně zapojila do řešení problémů s tranzitní
kamionovou dopravou vedoucí přes naše horské obce.
Jak tato iniciativa pokračuje?
Jedním z problémů, který se řešil, byla jízda přetížených kamionů, které ničí vozovky v obcích.
Z iniciativy senátorky Heleny Pešatové, v koordinaci s Policií ČR, a díky starostům frýdecko-místeckých obcí a měst, byly zakoupeny přenosné váhy PW10, které budou předány do užívání
Policie ČR do konce května. Tyto váhy budou používány pro odhalování přetížených nákladních
vozidel pouze v okrese Frýdek-Místek.
Všichni doufáme, že se podaří splnit i další záměry, a to: zrušení dálničního poplatku na dálnici D56, v úseku mezi exity 40–52, a samozřejmě také to, co nás v horách zajímá nejvíce,
a tím je stanovení celoročního zákazu vjezdu tranzitní kamionové dopravy přes naše obce ležící
v CHKO Beskydy. V tomto případě však musí nejdříve dojít k dostavbě obchvatu Frýdku-Místku.
S dostavbou obchvatu jsou spojeny problémy, a stavba se tudíž opozdí. Zřejmě těm, kteří „bojují
za ochranu přírody“, hluk a znečištění prostředí z vozidel projíždějících Frýdkem-Místkem, chráněnou krajinnou oblastí pod Lysou horou a nad přehradní nádrží na pitnou vodu vůbec nevadí.

Eva Tořová, starostka

Rušení stavebních úřadů na obcích I. typu

Rušení stavebních úřadů na obcích I. typu
se dotýká také naší obce, našich občanů! V návrhu na zrušení je i stavební úřad na Ostravici,
který je příslušným stavebním úřadem nejen
pro území obce Ostravice, ale také Starých
Hamer a Bílé.
Podle Sdružení místních samospráv ČR někteří starostové se změnou souhlasí, jiní jsou
proti a chtějí oslovit v této věci senátory a poslance a dalším je jedno, jaká síť stavebních
úřadů bude.
Nám to jedno není. Patříme k těm, kteří jsou
proti rušení stavebních úřadů. Chceme stavební úřad na Ostravici zachovat.
Společně, za všechny tři obce (Staré Hamry, Ostravice, Bílá), jsme se v této věci obrátili
na Sdružení místních samospráv ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj a oslovili jsme v této věci
senátory a poslance z našeho kraje.
Důvody, proč nesouhlasíme se zrušením
stavebního úřadu na Ostravici:
Měřítkem pro zrušení stavebních úřadů
přece nemůže být pouze typ obce (obce I.
typu).
Dle našeho soudu je důležitá zejména dostupnost stavebního úřadu pro občany a dále
také: počet rezidentů dané oblasti, velikost
a členitost dané oblasti, kvalita práce přísluš-

ného stavebního úřadu, celkový počet podání a jejich náročnost, a v našem případě pak
zejména znalost území a terénu zaměstnanci
příslušného stavebního úřadu.
Stavební úřad OÚ Ostravice zajišťuje stavební agendu pro tři rozlehlé horské obce,
na území o rozloze 170 km2, které z 95 % leží
v CHKO Beskydy a převažuje zde tradiční roztroušená zástavba. Jedná se jednak o území
s rozvíjejícím se cestovním ruchem, což souvisí
s nárůstem stavební agendy, a také se stále
rostoucí intenzitou individuální výstavby (vše
lze doložit ze statistik).
Zrušení fungujících stavebních úřadů v obcích
vnímáme jako další krok v oddalování služeb občanům a rozbití stávajícího funkčního systému.
Jedná se zejména o komunikaci „občan
– úřad“, vyřízení bude pro občany náročnější
na čas (větší dojezdová vzdálenost, špatná
dostupnost hromadnou dopravou, problémy
s parkováním) a také bude vyžadovat větší nároky na finance. Stejně tak to bude náročnější
pro úředníky.
Tato změna bude finančně náročnější jak pro
občana, tak pro úřad, který agendu převezme.
Nesouhlasíme proto se zrušením Stavebního úřadu OÚ Ostravice, který je příslušný také pro obec Staré Hamry a Bílá.

Květen 2022

z kalendáře akcí…
6. května: Den matek
8. května: Zájezd na Slezskou Hartu
13. května: Muzikál WEST SIDE STORY
14. května: Oslavy výročí 110 let založení
SDH Staré Hamry
14. května: Sběr nebezpečného odpadu
22. května: Poutní bohoslužba na Gruni
26. května: Čištění vodovodu
28. května: Kácení máje a smažení vaječiny
28. května: Jarní vymetání a kontrola komínů
29. května: Jarní vymetání a kontrola komínů
4. června: Jarní vymetání a kontrola komínů

Jarní vymetání
a kontrola komínů

Pravidelné jarní vymetání a kontrola komínů
proběhne ve Starých Hamrech v sobotu 28. 5.,
v neděli 29. 5., dále pak v sobotu 4. 6. Práce
bude provádět Kominictví Rostislav Velička.
Podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. se
u spotřebiče na pevná paliva o výkonu do 50
kW musí čištění provádět při celoročním provozu 3x ročně, při sezónním provozu 2x za rok.
U spotřebičů na kapalná paliva do 50 kW výkonu se čištění musí provádět 3x ročně, u spotřebičů na plynná paliva do 50 kW výkonu 1x
ročně. Kontroly spalinové cesty se u všech
těchto spotřebičů musí provádět jednou ročně.
Písemný zápis s výsledkem kontroly by měl obdržet každý žadatel o tuto službu.

jubilea
V měsíci květnu 2022

zprávičky ze školy

oslaví své životní jubileum:

Měsíc duben byl v naší škole opravdu nabitý událostmi. Tady je výčet některých z nich:
Paní KATEŘINA KUBAČÁKOVÁ 50 let
Paní RŮŽENA VELIČKOVÁ 75 let
Našim jubilantům k jejich výročí
srdečně blahopřejeme a do dalších
let přejeme pevné zdraví!

Spolek dobrovolných hasičů Staré Hamry
zve všechny děti a rodiče na tradiční

• Hned 1. dubna jsme se zúčastnili mezinárodního projektu „Rok na dedine plný tradicií a zvykov – Morena do vody hodená. V rámci tohoto projektu jsme navštívili slovenskou Turzovku, kde
pro nás měli připravený opravdu bohatý program, který vyvrcholil vynášením Moreny. Naši žáci
se dozvěděli hodně o velikonočních zvycích, vyrobili Morenu, poslechli si slovenské lidovky atd.
Příjemné bylo i bohaté občerstvení.
• 5. dubna proběhl zápis žáků do 1. ročníku. V novém školním roce uvítáme 5 nových žáčků.
Už se na ně těšíme.
• 14. dubna jsme absolvovali celodenní školení. To se týkalo zcela nového vyučovacího předmětu Informatika, který se začne v naší škole vyučovat od roku 2023. V rámci tohoto povinného
předmětu budou žáci získávat znalosti z oblastí: Data (kódování, přenos dat …), Algoritmizace
a programování, Informační systémy a Digitální technologie.

Smažení vaječiny a kácení máje
V sobotu 28. 5. od 17.00 hodin. u Domu hasičů na Samčance.
Občerstvení zajištěno!
Srdečně zvou pořadatelé.

Blahopřejeme
všem oslavencům

• 21. dubna proběhla u nás kontrola finančního úřadu. Ta byla zaměřena na projekt „Jazykové
vzdělávání bez bariér,“ který byl realizován v roce 2018. Hlavním cílem projektu bylo vybudovat
novou moderní učebnu – jazykovou laboratoř. Kontrola nezjistila žádné nedostatky. Mimochodem učebna, která tímto projektem vznikla, byla vybrána Místní akční skupinou k propagaci pro
zajištění publicity IROP. Je to pro nás velká čest.
• 22. dubna jsme se připojili ke všem, kterým není lhostejné životní prostředí, a v rámci Dne
Země jsme čistili les. Snad lidé brzy pochopí, že odpadky do lesa nepatří.

Informace
praktického lékaře
MUDr. Pavla Sýkorová informuje
o změně ordinační doby od 1. 5. 2022.
PONDĚLÍ 6.30–11.00
ÚTERÝ 6.30–11.00
STŘEDA 14.00–18.00
ČTVRTEK 7.00–10.00

Přehled bohoslužeb
8. květen 2022, 4. neděle velikonoční
Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
13. květen 2022, Panna Maria Fatimská
Ostravice 17.00
15. květen 2022, 5. neděle velikonoční
Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
22. květen 2022, 6. neděle velikonoční
Ostravice 8.00, Staré Hamry-Gruň, pouť,
filiální kostel Panny Marie Pomocnice
křesťanů, 10.00
26. květen 2022, Slavnost
Nanebevstoupení Páně
Ostravice Medela 10.00, Ostravice,
farní kostel,17.00

Předjaří nad kostelem sv. Jindřicha. 

Foto: Petr Lukeš ml.

29. květen 2022, 7. neděle velikonoční
Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30

Harmonogram sběru nebezpečného odpadu
Termín konání: 14. 5. 2022
Zemědělské družstvo: 10.35 – 10.45
Gruň: 11.15 – 11.25
Jamník: 11.40 – 11.50
Základní škola – Hotel Čertův Hrádek:
12.00 – 12.10
Most: 12.20 – 12.30
Samčanka za obecním úřadem: 12:40 - 12:50
ODEBÍRÁNÉ NEBEZPEČNÉ ODPADY
Mazací a motorové oleje, zbytky barev,
laků, obaly a plechovky od barev a olejů,
olejové filtry, použité obaly od postřiků a jiné
chemikálie, tonery, znečištěné hadry, zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé
a nepotřebné léky, pesticidy, herbicidy, zásady, kyseliny, rozpouštědla a další chemické
látky obdobného charakteru, mořidla, nemrznoucí směsi, repetenty, fotochemikálie,
zdravotnický materiál (znečištěné obvazy,
jehly apod.).

NEPATŘÍ DO NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
Stavební odpady (např. umakart, eternit,
azbest), infekční odpady, radioaktivní odpady
apod., zpětný odběr – pračky, lednice, televizory apod.
Odpady, které do nebezpečných odpadů
nepatří, nebudou v den svozu odebírány.

Čištění vodovodu

Pravidelné čištění vodovodu plánujeme
na čtvrtek 26. května. V lokalitách Červík, Lojkaščanka a Chlopčíky bude omezena dodávka pitné vody v době od 8.00 do 15.00 hodin.
Na Lojkaščance bude přistavena cisterna s pitnou vodou.
Aktuální informace bude zveřejněna
na webových stránkách obce. Uživatelům mobilního rozhlasu bude zaslána sms zprávou
den předem.
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Květen 2022
slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme tady květen, jeden z nejkrásnějších měsíců v roce. Louky se zelenají a příroda se začíná vybarvovat. Teplé jarní sluníčko určitě přispívá
k dobré náladě, kterou si všichni po událostech posledních dnů potřebujeme udržet. Doporučuji vám krátké i delší procházky v okolí Lhotky, kdy
můžete navštívit mnoho míst, ze kterých jsou hezké pohledy do širokého
okolí, nebo můžete pro inspiraci vybrat místa, která byly zveřejněna v kalendáři pro letošní rok.
Když už se budete toulat kolem Lhotky, můžete se zapojit do soutěže „Poznej Lhotku“ o zajímavé ceny. Tento měsíc si připomínáme 77. výročí konce druhé světové války a osvobození
naší obce. Na toto období našich dějin nesmíme zapomínat, musíme si udržet v paměti pravdivé
a nezkreslené informace o tomto pro celý svět nešťastném období. Musíme mít na paměti, že
svoboda je hodně křehká, nebylo lehké si ji vydobýt a také o ni můžeme lehce přijít. Nesmíme
zapomínat na ty, kteří se rozhodli vzdorovat zlu a násilí, kteří v této válce přišli o život v boji
za naši svobodu, i na ty, kterým válka vzala jejich nejbližší. Važme si toho, že můžeme žít
ve svobodné zemi a dělejme vše pro to, aby to tak zůstalo i nadále. Přeji vám hezké májové dny
plné sluníčka, pohody a dobré nálady.

Zdeněk Kubala, starosta

V naší školce to žije!
Na měsíc duben jsme si naplánovali spoustu akcí, a tak nám protekl jako voda mezi prsty.
Díky projektu Šablony III. jsme se podívali na Jarošův statek, kde se děti seznámily s prostředím
statku, přiblížily si informace k péči o koně,
na kterém se také projeli. Nakrmily ovce a nedůtklivého berana. Pohladily si králíky a zhlédly
mimořádné dovednosti jednoho z nich, který
na povel přeskakuje překážky. Dalším naším
výletním cílem bylo Planetárium v Ostravě, kde
jsme tvořili z kreativní stavebnice „květinovou
planetu“, zhlédli komentované pozorování jarní
oblohy a film Lucie a tajemství padajících hvězd.
Každý pátek si také osvojujeme nové dovednosti a zlepšujeme se v plavání v místní restauraci
a wellness U Fandy. Tímto moc děkujeme panu
Závodnému, že máme tuto skvělou možnost!
A už se těšíme na květen, který bude také velmi
pestrý! 
Za kol. MŠ Lhotka Radana Buďo

Ve čtvrtek 21. dubna proběhla v sále Obecního domu beseda se studenty VŠB TU Ostrava na téma „Lhotka očima studentů“. Sedm
dvojic studentů prezentovalo své práce, ve kterých se zaměřili na možnosti budoucího prostorového využití části obce v okolí bývalého
kravína.
Samotné veřejné prezentaci předcházel
průzkum a obhlídka obce studenty a následný diagnostický workshop v budově kravína.
Cílem workshopu bylo provést různá měření, zkoušky, sondy a získat tak co nejvíce
informací o technickém stavu budovy. Diagnostika budovy byla vyhodnocena studenty
na pracovištích VŠB TU Ostrava pod vedením odborných pracovníků školy a jejich
výsledky, spolu s informacemi získanými při
rekognoskaci obce, sloužily jako podklad
pro vypracování prezentovaných prací studentů. Besedy se zúčastnil poměrně vysoký
počet občanů a bylo vidět, že je předvedené
projekty zaujaly. Po prezentacích proběhla bohatá diskuse mezi účastníky besedy.
Studenty potěšila vysoká účast veřejnosti,
ale hlavně to, že se většina jejích účastníků zapojila do následné diskuze. Byli moc
rádi za zpětnou vazbu, připomínky a další
podněty k jejich projektům, což je pro ně
cennou zkušeností pro jejich další práci.
Získané informace se budou snažit zapracovat do svých projektů, se kterými se budou
prezentovat při školní soutěži, a předpokládáme, že budou poskytnuty k ohodnocení
i vám občanům Lhotky. O tom, že beseda
byla zajímavá, svědčí i to, že ještě dlouho
po ukončení besedy se diskutovalo u piva
a občerstvení, které pro tuto akci připravili
zaměstnanci úřadu. Studentské práce ukázaly, že i u nás ve Lhotce máme potenciál
pro další rozvoj obce a že nevzhledná zemědělská stavba nemusí navěky hyzdit tuto
určitě zajímavou lokalitu. Studenti i zastupitelé obce děkují všem, kteří se této akce zúčastnili, poskytli studentům cenné informace
a dali najevo, že je budoucnost obce zajímá.

Koncert Pilek
Folklorní soubor Pilky vás zve v sobotu 4.
června od 17.00 hodin do sálu Obecního
domu na koncert k 86. výročí svého založení.
Těšíme se na vaši účast.

Svoz odpadu
Termíny svozu komunálního odpadu: pondělí
2. 5., 16. 5. a 30. 5. 2022.

Upozornění občanům
dům i návštěvníkům obce. Současně upozorňujeme i na rušení nočního klidu, kdy se noční dobou
podle § 34 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví rozumí doba mezi 22. a 6. hodinou.
Rušení nočního klidu je rovněž klasifikováno jako
přestupek dle §5 odst. 1. d) zákona 251/2016 Sb.,
o některých přestupcích, za který lze v přestupkovém řízení uložit pokutu do výše 10 000 Kč. Pokud
je navíc doba nočního klidu porušována opakovaně, pokuta se může vyšplhat až na 15 000 Kč. oú

Tentokrát o šachistech

Před měsícem jsme se podívali na, a je třeba
napsat že úspěšnou, sezonu lhoteckých stolních tenistů, kteří postoupili do vyšší třídy. Souběžně s nimi hráli v zimním období svoji soutěž
i lhotečtí šachisté. I oni se v minulém období potýkali s problémy, které nám všem přinesl covid
a jeden rok nehráli. Teď už ale mají za sebou
další účinkování v okresním přeboru F-M, který
v uplynulé sezoně hrálo 11 týmů. To znamená
10 odehraných utkání. Postup to jako u stolních
tenistů není, ale 4 výhry, 4 remízy a 2 porážky
– to není špatná bilance. Lepší umístění zhatil

Setkání se studenty

krátce z obce...

Upozornění na obecně závaznou vyhlášku
Upozorňujeme, že v obci platí obecně závazná vyhláška O regulaci hlučných činností v obci,
podle které je každý povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu
po celý den veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk.
Porušení povinností stanovených touto obecně
závaznou vyhláškou lze postihovat jako přestupek. Proto vás žádáme, dodržujte tuto vyhlášku
a dopřejte klidu o nedělích a svátcích svým souse-

Lhotka

největší počet remíz ze všech týmů. Je třeba
připomenout, že při zisku tří bodů za vítězství
znamená každá remíza ztrátu dvou bodů a ty
pak v celkovém hodnocení chyběly. Těch bodů
mohlo být víc než 18 a postavení v tabulce vyšší. Bohužel některé remízy jdou i na vrub skutečnosti, že ne vždy nastoupilo družstvo v plné
sestavě pěti hráčů, což znamenalo kontumace
partií. Je to škoda i proto, že na soupisce je
sedm hráčů – Roman Vlášek, Stanislav Zeman, Milan Prokop, Milan Genšerovský, Josef
Smolík, Vratislav Oščádal a Jan Prašivka. Hrací
prostředí na rozdíl
od stolních tenistů
nemuseli
šachisté
měnit. Díky podpoře
obce odehráli svá domácí utkání jako dřív
v prostorách bývalého hostince Obecník.
A jak bude vypadat další sezona? To
se uvidí na podzim.
Každopádně i za tu
minulou je třeba
všem aktérům vyslovit dík. Ale určitě by
šachisté přivítali i posílení svého kádru.

Upozorňujeme občany, aby ukládali
na sběrných místech v obci pouze vytříděný
odpad do jednotlivých nádob podle druhu odpadů. Pokud nevíte, co do které nádoby patří,
stačí si to na nich přečíst.
Neodkládejte u nádob taktéž odpad, který
se do nich nevejde. K tomu je určeno sběrné
místo u budovy bývalého kravína. Do nádob
na použité jedlé oleje odkládejte pouze oleje
a tuky v pevně uzavřených PET láhvích. Tyto
nádoby neslouží pro odkládání starých zavařenin a zbytků potravin. Větve z ořezu stromů
a keřů můžete ukládat na hromadu u budovy
bývalého kravína. Sběrné místo biologicky rozložitelného odpadu, velkoobjemového a elektroodpadu je otevřeno v pravidelném provozu
vždy v sobotu od 10.00 do 12.00 hodin.  Oú

jubilea
V měsíci květnu oslaví svá životní jubilea
a dali ke zveřejnění souhlas:
Alenka Rozbrojová - 82 let
Ludmila Bukvová - 81 let
Jana Závodná - 75 let
Stanislav Židek - 70 let
Bohuslav Stárek - 60 le
t

Oběma oslavencům přejeme
hodně štěstí, pohody. Pevné zdraví,
spokojenost a životní elán.
Ať je váš každý den života krásný.

Ukliďme naši Lhotku

Po dvou covidových letech jsme se opět
sešli v sobotu 23. dubna na tradiční společné
akci „Ukliďme Česko – Ukliďme naši Lhotku“.
Do povelikonočního úklidu obce se zapojilo
zhruba pětadvacet dobrovolníků, kteří během
sobotního dopoledne sesbírali po obci několik
pytlů různého odpadu.
Jsme rádi, že se stále ve Lhotce najdou lidé,
kterým záleží na tom, kde žijí, jak to u nás vypadá,
chtějí svoji obec představit v tom nejlepším světle,
ale hlavně jsou ochotni pro naši Lhotku něco udě-

lat, za což jim patří velký dík. Děkujeme také holkám z Ukrajiny, které se po minulé společné akci,
kdy jsme v obci sadili stromy, zúčastnily i tohoto
společného úklidu. Tentokrát nám s úklidem obce
pomohly i jejich děti, které si ještě dlouho po akci
hrály s dětmi ze Lhotky a vůbec jim nevadila jazyková bariéra. Po akci nás čekala teplá gulášová
polévka a bábovka, kterou pro nás připravila paní
starostová a do pozdního odpoledne jsme akci
hodnotili u kávy a točeného piva. Věříme, že všichni
odcházeli domů s pocitem dobře vykonané práce.

Tábory KRIKO, poprvé s noclehem!!
Před šesti lety byl ve Lhotce pod Ondřejníkem uspořádán první lhotecký příměstský tábor pro děti již od 4 let. Během pěti let se tábor
dětem natolik zalíbil, že byly v loňském roce
naplněny dva turnusy a dohromady se táborů
zúčastnilo přibližně 60 dětí!
Čas běží a úplně první účastníci táborů mají
nyní již 9 až 11 let. Proto je v letošním roce pro
starší děti připraven první ročník pobytového
tábora v termínu od 11. do 15. 7. 2022. Pobytový tábor je určen dětem ve věku 7 až 11let
a je organizován trošku netradičně! První den
bude v „příměstském“ stylu. Sraz budeme mít
v pondělí 11. 7. ve Lhotce pod Ondřejníkem
(sportovní areál Kuřín). Čeká nás seznámení,

první hry, soutěže a hned první turistický výlet,
protože zaměření tábora je právě sportovně-turistické! V pondělí si rodiče děti vyzvednou
přibližně v 16 hodin, opět ve sportovním areálu Kuřín. Druhý den se sejdeme v Malenovicích, kde máme rezervovány luxusní roubenky
pod Lysou horou až do pátku! Děti se mohou
těšit na nová dobrodružství, soutěže, hry, výlety a další nezapomenutelné zážitky! Přihlášky na pobytový tábor najdete na www.kriko.
cz. Pro více informací volejte 724 562 403. Příměstský tábor v termínu od 8. do 12. 8. 2022
je již plně obsazen.

Na vaše děti se opět těší Kristýna
 Kotalová, organizátor a vedoucí tábora

„Řekni, kde ti muži jsou…“
„…co se k čertu mohlo stát“. Ta slova písně Marie Rottrové docela vystihla naši náladu po posledních Zimních olympijských hrách, když medaile
z Pekingu za Česko přivezly jenom ženy – úžasná snowboardistka Ester Ledecká, která obhájila
zlatou medaili v paralelním obřím slalomu, a medailová stálice posledních let rychlobruslařka Martina Sáblíková s bronzovou medailí vybojovanou
na pětikilometrové trati. Z očekávané medaile ledních hokejistů zbyla jenom hořká vzpomínka, ještě
že se ženy – lední hokejistky na rozdíl od mužů dostaly aspoň do čtvrtfinále. Trochu podobné to bylo
v uplynulé zimní sezoně i u biatlonistů. I tady se
ve Světovém poháru lépe než naši muži umísťovaly Markéta Davidová, Jessica Jislová, a dokonce
už i nadějné juniorky.
Zimní olympijské hry se staly minulostí a my
jsme se těšili na to, že se koncem roku budeme
fandit našim fotbalistům na světovém šampionátu
v Kataru. Ale po neúspěšné kvalifikaci ani tam naši
muži nebudou. Stejný šampionát čeká v příštím
roce i na fotbalistky, a ty si naopak zatím v kvalifikaci špatně nevedou.
V namátkovém porovnání úspěchů současných
českých sportovců není možno přehlédnout tenistky. Když pomineme řadu úspěšných žen i mužů

z minulých let, i tady v posledních letech vídáme
mezi nejlepšími jenom ženy. A to k těm nejzkušenějším – Kvitové, Plíškové, Krejčíkové, Vondroušové a dalším se už také „tlačí“ talentované juniorky…
Opusťme ale sport i celostátní pohled. I u nás
ve Lhotce bychom našli zajímavou obdobu. V počtech obyvatel jsou ženy i muži téměř rovnoměrně
zastoupeni. Ale ne všude ta rovnoměrnost zůstává. Nevěříte? Za vynikajícího počasí o poslední
březnové sobotě se k vysázení nových stromů dostavila třicítka ochotných brigádníků. A výsledek?
Pod kaplí i v areálu MŠ má Lhotka už druhý měsíc
osmadvacet nových okrasných jabloní. Protože
však kromě starosty a dvou technických pracovníků obce byli mezi účastníky jenom dva lhotečtí
muži, je toto dílo chloubou zejména lhoteckých
maminek, babiček, dcer a vnuček.
I v dubnu bylo možno něco udělat pro naši
obec. Konečně jsme, opět za příznivého počasí,
mohli společně uklidit Lhotku. Ale ani při úklidu
se muži ženám počtem moc nepřiblížili. Můžeme
si myslet, když jich tentokrát mezi pětadvacítkou
účastníků bylo se starostou už aspoň sedm, že
snad je to blýskání na lepší časy? Nebo si i tady
opět připomeneme s Marií Rottrovou: „Co se k čertu mohlo stát…?“ 
Zdeňka Pasková
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Jak jsme si užili jaro v naší školce

Vítání jara v Hodoňovicích
V sobotu 9. dubna nepřálo vůbec počasí
– déšť přešel ve sníh, všude plno vody, zima.
Občané neměli moc chuti jít do tohoto nečasu, aby si na hodoňovickém velikonočním jarmarku zakoupili nějaké velikonoční dekorace, občerstvili se, povykládali se sousedy…
Ale ti, kdo přece jen přišli, jistě nelitovali.
Usměvavý kolektiv pořadatelů, pestrá nabíd-

ka malovaných vajíček a dalších jarních ozdob, koláče, cukroví i rybí výrobky byly tou
příjemnou součástí akce. A zahříval teplý „rybízák“. Ale přece jen se vydařila dobrá věc
– na Marušku Kučerovou – s hypertonickým
syndromem – přispěli přítomní návštěvníci
částkou 8250 Kč.

Moc, moc všem děkujeme!

Víte, že...

Workoutové hřiště má nové prvky

Archiv OÚ Baška

Informace o odstávkách elektřiny

Společnost ČEZ Distribuce a.s. dala již
v dubnu minulého roku na vědomí všem
svým klientům, že změnila způsob informovanosti o plánovaných odstávkách elektřiny.
Firma opustila od letákových služeb a přešla
na elektronický způsob informování.
Každý odběratel si může nechat posílat informace mailem nebo SMS zprávou zdarma.
Tyto služby lze sjednat na www.cezdistribuce.cz/sluzba. Další možností jsou informace
o odstávkách přímo na stránkách ČEZu www.
cezdistribuce.cz/odstavky, a to vždy nejpozději 15 dnů před konáním odstávky.
Obec Baška dle těchto zpráv z ČEZu umís-

a paní knihovnice se už těší na budoucí čtenáře.
Odpoledne se k nám přišli podívat pro změnu rodiče se svými dětmi, protože jsme pořádali velikonoční tvořivou dílnu. Každý, kdo dílnu
navštívil, si mohl vyrobit různými technikami
velikonoční zajíčky, vajíčka, květinky či kohoutky, až po kuřátka. Rodiče pilně svým dětem
pomáhali, ale zároveň se mohli porozhlédnout
po naší školičce nebo si popovídat mezi sebou.
S předškoláky jsme šli nahlédnout, jak to vypadá ve škole v první třídě. Uvítali nás srdečně
„bývalí“ spolužáci z mateřské školy. Předvedli
nám, co vše se už ve škole naučili, ale také si
jejich paní učitelka Švantnerová vyzkoušela, co
umí naše děti. Nakonec jsme si společně zazpívali a zatančili veselý taneček. Tímto děkujeme paní učitelce Švantnerové a dětem z 1.A.
A aby těch našich zážitků a prožitků nebylo
málo, přišly se k nám do školky podívat chovatelky pejsků, speciálně vycvičených ke canisterapii, ze sdružení Podané ruce. Jeden z pejsků
měl dokonce místo chlupů srst z vlasů, a tak si

Kulturní dům v Bašce ožil v pátečním odpoledni 18. března a v sobotním dopoledni 19.
března nezvyklým pobrukováním dětí. Nebyly to
už děti v peřince, které maminky držely v náručí,
ale mnohdy neposední nezbedníci, kteří přece
nebudou sedět a poslouchat, co se hovoří!
Je tady zrovna přítomno tolik kamarádů
a kamarádek, s kterými se jistě zanedlouho
zase setkáme – možná na dětském hřišti! Tak
třeba tyto myšlenky běžely hlavičkami celkem
44 dětem, které v doprovodu svých rodičů, ale
mnohdy i prarodičů, byly účastny slavnostního
aktu Vítání občánků. A že to již byly i více jak
roční děti – to má za následek pandemie koronaviru, která v listopadu zapříčinila zrušení
termínu Vítání.
Slavnostně nazdobený sál kulturního domu

Baška, zpívání děvčat folklorního souboru Ondráš z Janovic, poté slavnostní řeč místostarosty
obce Jana Richtra s jeho vyzdvižením role rodičů ve výchově dítěte, s chvílemi příjemných
i těžších okamžiků, které život přináší – to vše
bylo připraveno na přítomné rodiče a jejich
malé ratolesti.
„Vše je nutno zvládat s nadhledem a vést
dítě správným směrem – tak, aby si i v dospělosti našlo pouta na rodnou Bašku. Ale do té
doby ještě proteče spousta vody v Ostravici,“
dodal Richter.
Zápis rodičů do knihy Vítání občánků, předání dárků a kytičky mamince, také následné
fotografování (do kolébky se už vešlo málokteré z přítomných dětí) již proběhlo v uvolněné
atmosféře, která byla obohacena paprsky té-

ho mohly povodit i děti s alergií na chlupy zvířátek. Pejsci se dětem postupně předvedli, co
který umí, děti pomáhaly „se cvičením“ pejsků
a mohly si pejsky pohladit. Zároveň si zopakovaly, jak se bezpečně chovat, když potkáme cizího pejska, že ho nehladíme, a hladíme pejsky
jen ty, které dobře známe.

Za celý kolektiv MŠ Baška,

Gabriela Boháčová

OZNÁMENÍ

Ve čtvrtek 5. května v 10 hodin
uctí zástupci obce Baška
77. výročí osvobození obce
od nacistické okupace
položením kytic u pomníků
padlých ve 2. sv. válce
v Hodoňovicích před Hostincem
U Čendy, v Kunčičkách před MŠ,
v Bašce u pomníku vedle ZŠ Baška.

Dočkali jsme se! Vítání občánků
konečně proběhlo tradičním způsobem

měř jarního sluníčka, které nakukovalo do sálu
kulturního domu. Evidentně i ono mělo radost
z toho počtu malých dětí, které se v Bašce rodí.
Tak zase v listopadu s nově narozenými
bašťanskými dětmi – na shledanou.

Dajana Zápalková, komise sociální,
 zdravotní, bytová a občan. záležitostí

Návrat do minulosti? Apríl? Ale vůbec ne!

Foto: Archiv Lenky Pospíšilové

Naše workoutové hřiště v lesoparku u přehrady, které je nově vyčištěno od vandalských
rádoby graffiti, má další tři nové fitness stroje.
První slouží na procvičování chůze, posilování nohou a hýžďových svalů. Druhý uvolňuje
a sílí horní končetiny, zejména ramena. Třetí
je šlapací zařízení, které pomáhá posilovat
čtyřhlavý stehenní sval, lýtka a svaly hýžďové.
Všechny tři prvky byly nainstalovány
ve čtvrtek 17. března 2022 firmou COLMEX.
Dohromady stály 89 970 Kč s DPH a celý tento
projekt zaštituje Nadační fond zdravého životního stylu. 
Hynek Nekuža

Ani jsme se nenadáli a zima už je na odchodu. My jsme si to pro jistotu s dětmi pojistili hned po prvním jarním dni… Nejstarší děti
vyrobily spolu s paní učitelkami Morenu z větviček, suchých travin, starého pečiva, korále
z vaječných skořápek a oblékly ji do ušitých
šatiček. Všechny děti se dozvěděly zajímavé
informace, z jakých materiálů se Morena skládá, jak všelijak může vypadat, proč se vlastně
ta Morena vynáší a jak se jí říká v jiných krajích.
A naše Morena byla pořádná krasavice, ale
přesto jsme se rozhodli ji odnést k řece společně s ostatními dětmi a hodit ji do řeky, ať už
nám ta zima odplave! A podařilo se :-)
Třída Motýlek zažila netradiční dopolední
procházku k hospodářství jedné z našich maminek, paní Mackové, ale nejen že jsme se
hezky prošli, ale také jsme tam strávili celé
dopoledne. Cože jsme tam dělali? Představte
si, že jsme s dětmi krmili jehňátko, dozvěděli
jsme se podrobně nové informace o kohoutech, slepičkách a kuřátkách obyčejných, ale
i o speciálním černém druhu z Indonésie. Prohlédli jsme si, někteří i ponosili a pohladili vylíhnutá kuřátka, malinké králíčky. Dozvěděli jsme
se a zjistili na vlastní oči, jaké jsou rozdíly mezi
husím, kachním, slepičím a křepelčím vajíčkem.
Zjistili jsme, že např. u husy nejsou všechna
pírka stejná, některá jsou na létání, některá
jsou určená do peřinky, a jiná na psaní… Osahali jsme si vlnu a vyzkoušeli si, jak je jeden
vlněný vlásek tenounký i jak vlna krásně hřeje.
A v neposlední řadě jsme zjistili, jak vypadají
žabí vajíčka. Tímto paní Mackové velmi děkujeme za milé přijetí, důkladnou přípravu aktivit
pro děti, trpělivost a spoustu nových znalostí
pro naše děti.
V dalším týdnu třídy Sluníčko a Květinka navštívily naši knihovnu v Bašce. Paní knihovnice
je vřele uvítala, děti se seznámily s prostředím
knihovny, jaká oddělení knihovna má, pro dospělé, starší i mladší děti, které knihy jsou určeny pro nejmenší a kde je mohou děti najít. Oběma třídám se knihovna plná knížek velmi líbila

tila na svých webových stránkách banner,
který automaticky informuje o plánovaných
odstávkách elektřiny v Bašce, Kunčičkách
u Bašky a Hodoňovicích s možností detailního popisu po rozkliknutí uvedené informace.
Věříme, že tak mají občané nejlepší možnost
přístupu k informacím, které právě hledají
v souvislosti s problémy s dodávkou elektrické
energie do svých domácností.

Obec Baška

Přesto, že se vše událo právě 1. dubna, nešlo o žádný žert v aprílovém duchu. To Retro
zábava rozproudila život v místním kulturním
domě.
Bašťanský spolek uspořádal tradiční oblíbenou taneční Retro zábavu. Tato akce je
specifická právě tím, že převážná většina návštěvníků ctí její retro styl. Téměř každý se stylizuje do některého z uplynulých období a stylů
a kostýmy jsou mnohdy hodně, ale opravdu
hodně nápadité. Občas se člověk až zasměje, když si uvědomí, že takový outfit byl ve své
době opravdu nositelný! A je to zábava, jen tak
se rozhlédnout sálem a zkoumat jednotlivé modely. S tím hodně souvisí i celková atmosféra
Retro zábavy. Všichni jsou takoví nějak více
uvolnění a baví se leckdy až s dětskou hravostí. Dospělí všech věkových kategorií a profesí
se prostě i díky perfektní retro hudbě přenesou
do doby více či méně dávno minulé a zapomenou tak na aktuální běžné starosti. Od prvních
tónů z produkce DJ Lumíra Mořkovského a DJ
Marka Urby tak byl parket plný. Sálem se nesly
největší retro pecky české i zahraniční produkce a tanečníci při některých dokázali, že si ještě pamatují pár speciálních kroků a tanců své
doby.
Během večera však nechyběla ani oblíbená
kulturní vložka. Jako obvykle ji i letos připravili sami pořadatelé, kteří tentokrát vystoupili
s písněmi ze známých muzikálů. Vystoupení
„muzikálových hvězd“ zahrnovalo píseň Láska
stoletá z Noci na Karlštejně, něžná Leontýnka
z muzikálu Ať žijí duchové si smutně posteskla svému stínu, že neví, kdo jí podá kopretinu.
Zazněla píseň Vím, že jsi se mnou z muzikálu

Drákula, na scéně jsme přivítali také Mýdlového prince a Kleopatru, která sebevědomě prohlašovala: „Teď královnou jsem já“. Rozverný
kousek předvedly na Petříně dvě pubošky, které hlásaly, že Láska je láska. Nakonec jsme se
přenesli do muzikálu Pomáda, kde se probíral
příběh jedné Letní lásky. A protože byl potlesk
obrovský, což nás moc potěšilo a samozřejmě
jsme to „vůbec nečekali“, tak všichni vystupující
přidali ještě jednu společnou píseň z muzikálu
Děti ráje, během níž se spolu s diváky ujistili,
že Pár přátel stačí mít, což bylo jasně patrno
především ze závěrečného refrénu, který společně s nimi zpíval snad celý sál.
O půlnoci proběhla tradiční tombola, či spíše
bazar, s převážně retro cenami, v níž se kromě

podpultového zboží, retro výbavou domácnosti
a výkřiky tehdy moderní techniky daly kromě
dalšího ukořistit i historicky hodnotné kousky.
Ve stylově vyzdobeném kulturním domě se
nacházela také třeba jídelna PRAMEN, kde si
každý mohl dát nějaké to výborné občerstvení,
a retro bar s výčepem, ve kterých bylo zajištěno
dostatečné množství kvalitního pití.
Za pořadatele děkujeme všem přítomným,
že se s námi vracejí o nějakých pár let zpátky
a jsou nedílnou součástí této speciální hudební
a taneční retrospektivy právě v podobě Retro
zábavy. Tak zase za rok na shledanou a těšíme se, jakými kostýmy nás příště oslníte a překvapíte! My se budeme snažit o totéž.

Hana Poledníková

Pržno
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Hasiči uspořádali čarodějnické odpoledne
Po delší době se sešli nadšení dospělí a stejně tak rozesmáté děti za hasičskou
zbrojnicí. Hasiči pro všechny uspořádali stavění máje a pálení čarodějnic. Pro nejmenší
připravili zábavné soutěže i klání o nejhezčí
masku. Pro všechny bez rozdílu věku pak výborné občerstvení. Děti malovaly, střílely lukem
a dokonce si troufly vylézt na hasičskou stěnu.
Počasí přálo a všichni se výborně bavili a byli
rádi, že se konečně mohli takto sejít. Po akci
zůstala v areálu za hasičárnou sošná máj.

Den obce Pržna už klepe na dveře
A je to tady. Po dvouleté pauze se opět
na hřišti v Pržně uskuteční Den obce Pržno.
Konat se bude v sobotu 11. června od 14
hodin. Hudby a zábavy bude spousta. Děti
se mohou těšit na skákací atrakce a hudební vystoupení oblíbené skupiny MARBO. A také zde bude opět pobíhat spousta
pomalovaných tváří. Velký prostor dostane
v odpoledním čase oblíbená a vyhledávaná
sokolnická show. Následovat bude pivní
soutěž, kterou jsme si již v minulosti náležitě užili.
V podvečer se na pódiu objeví obrovské
hudební těleso GOOD WORK složené ze
dvou desítek hudebníků a zpěváků. Toto
vystoupení bude jistě strhujícím zážitkem
pro všechny generace. Všichni, kteří mají
rádi Itálii, se mohou rovněž těšit na italského zpěváka Davide Mattioli a pravé italské
rytmy. Na vlně lahodných melodií se dokolébáme na vlnu tvrdší. Příznivci kytarové
hudby se mohou těšit na samotný večer,
kdy vystoupí kvartet SEBASTIEN, pocházející z různých částí Čech. Stylově se
řadí k melodic power metalové stezce plné
symfonických prvků. SEBASTIEN za svou
existenci prokázali své kvality na domácí
i zahraniční rock/metalové scéně. Noční rej
zakončí oblíbená cover kapela NAGAUČ,
která má v repertoáru pecky největších hudebních ikon.
Partnerem akce je hospůdka-pizzerie
NAHŘIŠTI a Sportovní klub Pržno. Pokud vás program zaujal, tak určitě neleňte
a v sobotu 11. června vyrazte odpoledne
do areálu SKP. Jste srdečně zváni.

jubilea
Květen je měsícem narozeninových
oslav našich jubilantů:
paní Věra Žídková – 82 let,
paní Ludmila Prachařová – 81 let,
paní Šárka Uherková – 60 let.
Vážení oslavenci, přejeme vám spoustu
dalších krásných let plných štěstí, zdraví
a samozřejmě i životní pohody a elánu.
OÚ Pržno

Blahopřejeme
všem oslavencům

Připomeneme si konec
2. světové války

Kácení máje, dětský den,
setkání tří generací
Poslední májová sobota bude opět dnem,
kdy se každoročně koná Kácení máje. Akci připravuje SDH Pržno ve spolupráci s obcí. Konat
se tedy bude v sobotu 28. května od 15 hodin
za hasičskou zbrojnicí.
Kromě tradičního kácení máje na cíl se
bude rovněž smažit vaječina a pro děti bude
připravena zábava, která je navnadí na oslavy
nadcházejícího Dne dětí. Připraven bude opět
skákací hrad a malování na obličej.

Občerstvení zajišťují tradičně naši hasiči.
Přijďte se setkat, pobavit se a užít si příjemně
společné odpoledne. Můžeme si tak připomenout již dříve konaná setkání tří generací, při kterých se vždy smažila vaječina ze
stovek přinesených vajec. Takže? Do jedné
kapsy několik vajec, do druhé šnytlík a hurá
na setkání a smažení vaječiny. Chleba a špeku bude dostatek.

Petr Blokša

Fotbalová sezóna je v plném proudu

Oslavné ódy na prženský tým dozněly.
Padla kosa na kámen. Pomyslná kosa, tým
SKP po skvělém jarním startu tvrdě narazil.
Nejdříve Pržno padlo na domácím trávníku
1:5 se soupeřem z Bukovce. O malou útěchu
domácích se postaral Petr Kočvara. Hosté
nám tak vrátili stejnou měrou, jakou jim naložili naši hoši na podzim v Bukovci.
V obci lišky Bystroušky SK Pržno dostalo
také trojku a trochu si tak zkomplikovalo pozici mezi nejlepšími týmy okresního přeboru.

I v tomto utkání šlo o dokonalou odvetu hukvaldských za podzimní prohru.
Třetí dubnový zápas s Palkovicemi byl
přeložen z důvodu nepříznivého stavu hrací
plochy. O týden později se prženským podařilo zabrat ve Smilovicích, odkud přivezli
vítězství 1:4. Hattrick měl na kopačkách Petr
Kočvara a čtvrtou branku vstřelil Roman Bystrý. Poslední dubnový zápas odehrálo Pržno
se čtvrtými Janovicemi. Derby dopadlo bohužel lépe pro hosty, vyhráli 0:5.

Konec druhé světové války, od kterého
uplynulo už 77 let, si připomene ve čtvrtek 5.
května od 13.30 hodin před kostelem u památníku padlých. Na historické okamžiky
zavzpomínáme v době, kdy pár set kilometrů
od naší vlasti zuří válka mezi Ukrajinou a ruským agresorem. Pietní akt nebude oslavou
osvobození naší vlasti ruskou a americkou
armádou, ale bude připomenutím vítězství
mnoha národů nad fašismem.

krátce z obce
Hasiči se střetnou na Pržně
Hasičská okrsková soutěž se koná v neděli
8. května na fotbalovém hřišti. Přijďte podpořit hasiče z okolí.

Občánky uvítáme v květnu
Rok se s rokem sešel, opět nastal máj
a s ním také nadchází tradiční vítání občánků.
Uskuteční se v sobotu 14. května od 10 hodin v sále Občanského centra Pržno. Vedení
obce spolu se sudičkami přivítá tentokrát šest
nových občánků, čtyři děvčátka a dva kluky.

Zastupitelé zasednou
Pravidelné zasedání zastupitelstva obce se
bude konat ve středu 4. května od 17.30
hodin v zasedací místnosti OÚ Pržno. Zasedání je veřejné.

Rzavírko je plné rybiček,
každá má své jméno
Malý rybníček Rzavírko, který si prošel
velkou rekonstrukcí, má nové obyvatele.
Jeden se jmenuje Nemo, další Ocásek, jiný
zase Pepík. Jmen a rybek je ale daleko více.
V dubnu je tam samy vhodily děti. S velkým
nadšením dorazily i se svým rodiči na akci,
kterou pro ně připravil rybář Jan Valerian.
„Máme krásný rybníček a já jsem si říkal, že
by bylo super mu vdechnout život. A to jsme
i udělali,“ řekl.
Myslel si, že na vypouštění rybiček dorazí
hrstka lidí. O to větší ale bylo jeho překvapení, když se u Rzavírka sešly desítky dětí
i jejich nadšení rodiče. Trpělivě tak dával každému dítku rybku do kyblíčku a to ji opatrně
vypustilo do vody. „A aby byla nějaká zábava,
řekl jsem každému dítku, aby tu svou rybičku

pojmenovalo. Že když bude za dva tři roky
výlov, tak ji pak poznají, což je samozřejmě
nadsázka,“ pokračoval rybář.
Hned první vypuštěná rybka dostala jméno
Nemo. „Trochu jsem se bál, že Nemo bude
každá druhá ryba, ale naštěstí se tak nestalo
a děti ukázaly, že mají dost fantazie,“ smál
se rybář.
Děti do vody postupně vhodily okouny,
plotice, perlíny, cejny, líny, a dokonce tři
hrouzky. „Uvidíme, jak se jim bude v Rzavírku dařit, a možná za rok, zda dva, tam vysadíme další. Mám takovou myšlenku, že by
v rybníčku mohly děti ryby chytat s tím, že
by je pak samozřejmě pouštěly zpět do vody.
Ale je to zatím jen nápad,“ přemýšlí nad budoucností rybníčku Jan Valerian.
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Ostravice
slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a máme tady jeden z nejkrásnějších měsíců v roce
– květen. Bohužel nám radost z krásných jarních dnů stále kazí válka
na Ukrajině. Pevně věřím, že toto utrpení co možná nejdříve skončí a životy
tamních lidí se budou moci vracet opět k normálu.
Co mě naopak velice těší, je klesající množství nakažených covidem-19.
Díky tomu se vrací společenský život do naší obce. S radostí proto mohu
oznámit, že se opět bude konat mezinárodní soutěž heligonkářů – Beskydská heligonka. V areálu hotelu Freud ji můžete navštívit v sobotu 18. června. Ale to není
všechno. Určitě si v kalendáři zatrhněte datum 9. červenec. V tento den pořádáme Den obce
Ostravice. Všechny vás na něj srdečně zvu a těším se, až se tam všichni potkáme.
Přeji vám krásné jarní dny.
Pavlína Stankayová, starostka Ostravice

Květen 2022

Den Země ve škole i v přírodě

Každoročně si 22. dubna připomínáme
Den Země. Tato celosvětová událost, zaměřená na podporu ochrany životního prostředí,
může mít nejrůznější podoby. Na základní
škole na Ostravici jsme tomuto svátku věnovali dva dny.
První den proběhl ve znamení úklidu okolí
školy i vzdálenějších lesů, a to za podpory pracovníků Biskupských lesů, kteří starší žáky převezli do míst, která jsou oblíbená turisty a kde
o poházené odpadky rozhodně není nouze.
A nebyly to jen odhozené PET lahve a obaly

od svačinek, ale někdy se našly opravdové
„poklady“, ze kterých by se dala znovu vybavit celá domácnost. Děti byly šikovné a možná
i samy překvapené z velkého množství posbíraného odpadu.
Druhý den byly pro děti připraveny tematicky
zaměřené aktivity ve škole. Na různých stanovištích si žáci mohli například zasadit rostlinku,
namalovat kámen, poznat květiny nebo nerosty, vyluštit kvíz o době rozkladu různých materiálů, být svědkem fyzikálních pokusů, poslat

vzkaz Zemi, vyrobit hmyzí domeček anebo si
i zasportovat. Zkrátka okusit vše, co k přírodě
patří. Součástí programu pro starší děti byla
také prezentace o třídění odpadu. Tu si pro
žáky připravila společnost Rema.
Oba dva dny se velice vydařily, děti se při
nich nejen pobavily, ale také poučily a v neposlední řadě samy pomohly k ochraně naší
přírody. Po dvou letech, kdy covidová epidemie
takovýmto akcím nepřála, jsme si ji ve škole
opět konečně všichni užili. 
VT

Ostravické kluziště má za sebou
první sezónu provozu pod střechou

Vzhledem k tomu, že kluziště stálo od začátku provozu pod širým nebem, počasí hrálo
hlavní roli v možnostech provozu. Když hodně
sněžilo či pršelo, byl problém s údržbou a provoz byl nemožný. Velice často nebylo ráno
jisté, i přes maximální úsilí zaměstnanců obce,
zda se bude odpoledne bruslit.
Z toho důvodu bylo komplikované kluziště
komerčně využít, a tím alespoň z části provoz
ekonomicky optimalizovat. Rozhodli jsme se
tedy kluziště pronajmout – dát do provozování
soukromému subjektu.
Jako nejlepší nápad se ukázalo s případným
zájemcem uzavřít pachtovní smlouvu, kterou by
se zavázal dodržet daný počet hodin bruslení
pro Ostravičany zdarma. Podmínkou bylo, že
kluziště bude nově zastřešené, čímž odpadnou
problémy s vlivem počasí, a navíc bude sezóna
prodloužena do měsíců, kdy se ještě či už nebruslilo. Benefitem je rovněž to, že školní hřiště již nebude šest měsíců blokováno kluzištěm
a děti mohou jeho prostor při vhodném počasí
využívat opět celoročně. Další významnou výho-

dou je, že se zaměstnanci obce mohou v zimních měsících soustředit více na údržbu obce.
Výsledkem výběrového řízení bylo uzavření smlouvy s Beskydskou sportovní akademií
vedenou Liborem Uhrem a dohromady 14
volných hodin bruslení týdně pro občany Ostravice.
Do těchto volných hodin se vešly běžné aktivity, které byly na rozpisu v minulých letech
– bruslení žáků ZŠ, tréninky malých hokejistů
i dostatečný počet volných hodin pro veřejnost
v týdnu i o víkendech.
Na kluzišti se podařilo uspořádat celou řadu
akcí pro malé i větší bruslaře (pro občany Ostravice zcela zdarma), namátkou šlo o slavnostní otevření kluziště, bruslení s Radkou Kovaříkovou, karneval a diskotéku na ledě.
V březnu jsme předplatili občanům neomezené bruslení v hodinách určených pro veřejnost a podle ohlasů soudíme, že si opravdu
komfortně mohl zabruslit každý. Už teď se těšíme na další zimní sezónu!

Pavlína Stankayová, starostka obce

Pravidelné zasedání zastupitelů

noví občánci
V měsíci dubnu jsme přivítali
nové občánky obce Ostravice:
Mikuláše Faldynu,
rodičů Tomáše Faldyny a Jany Kalužové
Katrin Birke, r
odičů Milana Birke a Petry Birke
Veroniku Červenkovou,
rodičů Pavla Červenky a Veroniky Červenkové
Jindřicha Byrtuse, rodičů Martina Byrtuse
a Kateřiny Byrtusové Černohorské
Dětičkám přejeme hodně zdraví,
spokojené dětství
a celým rodinkám pohodu a pevné zdraví.

Zastupitelstvo obce Ostravice se sejde v pondělí 6. června
v 17.30 hodin v sále hotelu Freud. Jednání je veřejné.

Zájezd na Floru Olomouc se opět vydařil
V pátek 22. dubna jsme v hojné účasti v ranních hodinách odjeli na tradiční zájezd Flora Olomouc. Po vstupu na výstaviště nás opět okouzlily osázené záhony kvetoucími tulipány, narcisy
a jinými květinami. Ve stáncích byla k zakoupení
spoustu sazenic květin, stromů, keřů, zeleniny,
bylinek a různých zahradnických potřeb.
V pavilonech byly k vidění nádherné ukázky

vazeb z živých i sušených květin. Sluníčko nám
svítilo jen chvíli, ale nepršelo, přesto nás počasí
neodradilo a dali jsme se do nákupu. I na zakousnutí si bylo z čeho vybrat. V odpoledních
hodinách jsme se s prázdnými peněženkami
a unaveni vraceli domů. Všichni účastníci zájezdu byli velmi spokojeni a už se těší na další.

Obecní úřad

Novinka kraje Pojez dorazí i na Ostravici

Podpořit gastroturistiku hodlá Moravskoslezský kraj. Vymyslel Pojez, projekt, který má
za cíl dokázat, že i v našich končinách se dobře
vaří. Propojí osvědčené gastroslužby v regionu
a turisty bude lákat na zážitky spojené s dobrým jídlem a pitím. Součástí Pojezu budou
festivaly i workshopy. Do programu se mohou
zapojit restaurace, kavárny, lokální farmy i obchody s potravinami v celém regionu.
Vznikne tak mapa fungujících podniků
a v plánu je i aplikace, která lidem zobrazí
farmy, trhy, restaurace i kavárny v jejich okolí. Kvalitní gastronomie se bude prezentovat
i na speciálních festivalech. Pilotní Pojez fest
se bude konat už 14. května v Dolních Vítkovi-

cích, ale hlavně 3. září na Ostravici.
Celoročně bude Pojez organizovat spoustu
akcí. Pro veřejnost budou velmi zajímavé gastrofestivaly s kulturním přesahem. Jádro festivalů budou tvořit partneři Pojezu a také lokální
prodejci. Přínosný bude Pojez i pro podniky, které se do něj zapojí. Podniky se mohou dál rozvíjet, budou pro ně pořádány kurzy s odborníky
i workshopy, na kterých si partneři budou moci
předávat své know-how. Vzdělávací kulinářské
lekce a kurzy se plánují pořádat i pro veřejnost.
Zatím je do Pojezu zapojeno zhruba deset
podniků, například: Cokafe, Etáž, Fully Belly,
Řeznictví u Bobra, Chilliman, Jednoduše, Maido, Mutant fast Food, Pochutnej si Bistro.

Děti byly slavnostně pasovány na čtenáře

Po dvouleté pauze se v ostravické knihovně konalo pasování druháků
ze základní školy Ostravice na rytíře Řádu čtenářského. Šikovné děti dokázaly,
že si titul opravdu zaslouží. Pasování se ujala starostka Ostravice Pavlína Stankayová.

Noc kostelů hned na dvou místech

Letošní Noc kostelů se bude konat v pátek
10. června. Zapojí se i dva kostely na Ostravici. Kostel Nejsvětější Trojice připravil program,
který začíná v 17 hodin mší. Od 18 hodin čeká
návštěvníky vystoupení Základní umělecké
školy Frýdlant nad Ostravicí. Nebude chybět
občerstvení. Od 19 hodin se uskuteční koncert
pěveckého sboru Borová, od 20 hodin lidé dostanou možnost tiché prohlídky kostela.
Evangelický kostel Hamrovice zahájí Noc
kostelů v 18 hodin. Lidé si poslechnou varhanní
preludia a koncert na flétnu bratra Szurmana.
Pro děti je připravena výtvarná dílnička, vyrobí
si origami. Na závěr na návštěvníky čeká táborák s kytarami a opékáním buřtů.
Myšlenka Noci kostelů vznikla ve Vídni. Během několika let se rozšířila do celého Rakouska, České republiky a do dalších zemí. Pozdrav

u příležitosti Noci kostelů zasílá našim návštěvníkům vídeňský arcibiskup Christoph Kardinal
Schönborn, kterému je myšlenka Noci kostelů
od začátku velmi blízká: „Po dvou letech pandemie můžeme konečně, doufejme bez obav,
opět otevřít naše kostely a přivítat 10. června
mnoho návštěvníků Noci kostelů. Letošní Noc
kostelů je dvojnásobně ovlivněna událostmi
těchto dnů. Na jedné straně dlouho očekávaný
konec pandemie, kdy se mnoho lidí stále bojí
o své zdraví, a na straně druhé válka v nedaleké Ukrajině. Otevřené dveře kostelů mohou přinést poselství, že důvěra v evangelium může
zmírnit lidské obavy. Naše otevřené dveře zvou
ke společné modlitbě. Přeji všem návštěvníkům kostelů, aby zažili pokoj a zklidnění, načerpali nové síly a mohli společně s ostatními
přijímat životní výzvy budoucnosti.“

Skauti si dali dostaveníčko na Ivančeně

Mohyla na Ivančeně se v sobotu 23. dubna
ocitla doslova v obležení skautů. Setkali se tam
na tradiční akci, která se rok co rok koná v tuto
dobu. Nechyběli na ní ani skauti z Ostravice, kte-

rým cestu k mohyle zpestřila série různých úkolů.
Mohylu na Ivančeně založili skauti z 30. oddílu Junáka z Moravské Ostravy 6. října 1946
na památku pěti skautů, které nacisté 24. dub-

na 1945 popravili v Českém Těšíně. Stojí pod
vrcholem Lysé hory ve výšce 925 m n. m. Před
několika lety prošla rekonstrukcí a zásadně
změnila svou podobu.
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Malenovice

slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
stojíme na prahu května – měsíce, v němž jaro nakonec vždy spolehlivě zažene i poslední tři
zmrzlé svaté a kvapem pak uhání k létu. Před námi je období, v němž nejen po zimě, ale hlavně
po všech úmorných epidemických opatřeních konečně znovu ožívá také společenský a kulturní
život v obci.
Stavění (i kácení) máje, Svátek matek, seniorský výlet na Lysou, Pouť hasičů, Den dětí a Smažení vaječiny, Rosničkovská akademie, to vše nás čeká ještě do prázdnin. A v létě pak samozřejmě Borovská pouť. Tedy možná ne tak úplně „samozřejmě“, v té dnešní nejisté době, ale věřme,
že přece. Že navzdory všem krizím a problémům se svět vrátí co nejdříve zase do normálu, tak
abychom se mohli společně potkávat a bavit bez respirátorů, beze strachu a v míru.
A abychom také mohli i v naší obci pokračovat v započatých a připravovaných projektech.
Ať už jde o decentrální kanalizaci, kde momentálně probíhá vyřizování a zpracovávání všech
potřebných podkladů k dotační žádosti, či o dobudování nedokončených stezek pod kostelem,
na něž jsme dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje již získali, stejně jako se to podařilo
u pořízení projektové dokumentace na chodník, kde nyní čekáme jen na vydání stavebního povolení, abychom mohli dále požádat o dotaci na samotnou výstavbu.
Za uplynulé tři roky se nám i v nelehké době podařilo navýšit stav obecních účtů z necelých
pěti milionů na více než 22 milionů. Zlepšili jsme příjmy, pohlídali výdaje a obecní rozpočet je nyní
v nebývale dobré kondici. Tyto prostředky chceme nyní prostřednictvím připravených projektů
účelně a smysluplně využít ku prospěchu všech občanů Malenovic. Nikoli na efekt a populisticky,
ale efektivně a pro lidi.
Přeji vám všem krásný květen a těším se na všechna společná setkání.
 Pavel Kuběna, starosta

Apríl! Vá-NOČNÍ běh Malenovicemi
Pod tímto názvem uspořádali 1. dubna organizátoři z Canicross Beskydy a Obce Malenovice odložený běžecký závod z prosince, který
byli tehdy kvůli hygienickým opatřením nuceni
zrušit.
Pro závodníky i diváky byl připraven pravý, nefalšovaný „vánoční“ závod. Kdo šel
kolem, mohl tuto atmosféru cítit po celé obci.
Vůně svařeného vína, závodníci ve vánočních
oblečcích a sněhové vločky poletující všude
kolem zajistily dokonalou atmosféru tohoto
přátelského závodu. V odpoledních hodinách
své síly změřily děti na zkrácených trasách
v okolí Obecního domu. Děti statečně bojovaly o spoustu dárečků a dobrůtek od sponzorů
a přátel závodu. K večeru pak vyběhli dospělí
a junioři. Na hlavní trati, která měřila bezmála
4 km, zvítězil v kategorii mužů Daniel Filip s ča-

sem 15:16:03. Mezi ženami ostatním utekla, jak
se říká o parník, neskutečná Petra Ševčíková
s časem 15:58:02. Na stejné trati bojovali také
junioři a juniorky. Své kategorie ovládli Anežka
Štihlová (20:15:50) a Jan Kubiczek (16:00:01).
V nabitém podvečeru následoval ještě vložený závod Běhu do vrchu na Borovský kopec,
který závodníky na závěr slušně prověřil. Tomáš Král z Malenovic se pro letošní rok stal
i králem Borovského kopce a mezi ženami jako
první finišovala juniorka Petra Sedláková.
Následoval už jen zasloužený relax a vyhlášení vítězů v teple Obecního domu, kterého se ujal pan starosta Pavel Kuběna. Vítězům a všem závodníkům gratulujeme nejen
za umístění, ale hlavně za odvahu postavit se
v tomto počasí na start.
 Barbora Kabátová, Canicross Beskydy

KAM S NÍM A CO S TÍM aneb O ODPADU:
Díl čtvrtý – SKLO MÁ ZELENOU!

Víte, co má společného prázdná láhev
od vína a vltavín? Několik stejných písmen?
Chemický vzorec? Barvu? No, vlastně tohle
všechno. Sklo je zkrátka a dobře také svým
způsobem klenot, drahokam, který byste přece
do popelnice jen tak nevyhodili. Nebo alespoň
ne mezi směsný odpad…
Sklo nás provází takřka na každém kroku
a jeho hodnotu si mnozí z nás nejspíš poprvé
uvědomili už v dětství. V pozitivním smyslu tehdy, když jsme si vracením lahví vydělávali své
první vlastní koruny, v tom méně pozitivním,
když jsme pak jimi museli zaplatit rozbité okno.
Zmíněné vratné lahve, tedy opětovné využívání skleněných obalů, jsou přitom z hlediska
ekologie tím úplně nejlepším způsobem, jak
z obalů zbytečně nevyrábět odpady. Bohužel
ale logisticky poněkud náročnějším a také nikoli nejlevnějším. Proto se v praxi častěji setkáme s recyklací skla jako druhotné suroviny

pro opětovnou výrobu skla nového. Přičemž
tento proces lze naštěstí opakovat v podstatě
do nekonečna.
Sklo představuje v rámci odpadu jednu z jeho
nejtěžších složek. O to větší smysl má proto jeho
vytřídění pro snížení celkové hmotnosti směsného odpadu a zlepšení podílu třídění. Doslova
každá sklenice od zavařeniny má svou váhu!
Dobrou zprávou je, že v roce 2021 jsme u nás
v Malenovicích vytřídili celkem 27,262 t skla,
tedy přibližně 34 kg na osobu, což je asi dvojnásobek republikového průměru. Jen tak dál…
Také kolem třídění skla ovšem panují různé mýty či pochyby. Udělejme si v tom tedy
pořádek. V naší obci nejsou rozlišeny nádoby
na čiré a barevné sklo, takže si vystačíme jen
s kontejnery zelenými. A do nich samozřejmě
patří: Tabulové sklo, sklenice, láhve – a to i nevymyté a s uzávěry či víčky. Opravdu. O ty je
pak postaráno v procesu ručního i strojového

dotřídění.
Funguje to tak, že sklo z kontejnerů putuje
nejprve na tzv. střepiště a pak na linku, kde
probíhá ruční předčištění. Tady pracovníci
skládky nahrubo odstraní zbytky komunálního
odpadu. Následně je sklo nadrceno a ke slovu
přicházejí magnety a lasery, které ze střepové drti odstraní kovy, kamení, netavitelné sklo
a další nežádoucí složky. Vyseparované střepy
se potom rozdělí na čiré a barevné a nakonec
se ještě roztřídí na hnědé a zelené. Ve formě
skleněného granulátu pak vytříděné sklo míří
do sklářských hutí, kde jako bájný Fénix opět
povstane v plné kráse. Třeba jako pivní půllitr…
Na závěr ještě připomeňme, co by v kontejneru na sklo nemělo skončit nikdy: porcelán,
žárovky, keramika, zrcadla, varné a laboratorní
sklo, autosklo nebo sklokeramika.

Děkujeme, že třídíte.

Pokračování příště…

informace obecního úřadu

Aprílové počasí vykouzlilo i uprostřed jara pravou vánoční atmosféru.

CVČ U Rosničky informuje
Milé děti, milí rodiče a přátelé Rosničky,
duben byl měsícem odpočinkovým. Původně byla
na sobotu 9. dubna plánována samoprodejní burza. Ta však nakonec byla zrušena pro
velkou nemocnost prodejkyň. Další burza by
měla proběhnout v květnu, tak snad už to vyjde.
Jediná akce, která proběhla, byl Den Země
trochu jinak. Akci podpořila MAS Frýdlantsko-Beskydy, díky níž jsem mohla nakoupit barvy,
štětce, krásné odměny a připravit povídání
a úkoly k teoretické části. Počasí bylo ráno
chladné, pak se oteplilo a příjemně hřálo sluníčko. Děti byly šikovné, reagovaly na dotazy,
hravě si poradily s úkoly. V praktické části se
vyřádily s barvami na malenovickém kontejneru na biologický odpad, kterému namalovaly
novou „tvář“. Děkuji MAS Frýdlantsko-Beskydy
za finanční podporu a dětem za krásnou práci.
Velikonoce nás překvapily svým aprílovým
počasí, ale tak to přeci v dubnu bývá. Jaro je
v plném proudu a rosničkové akce také. Níže
je uveden seznam plánovaných akcí, podrobnosti budou uvedeny na samostatných plakátech a v Rosničkovém zpravodaji.
V květnu se můžete těšit na:
- 3. 5. dílnička ke Dni matek

- 7. 5. turistická sobota a Výšlap na Lysou
i s malými prcky v nosítkách
- 8. 5. Den matek
- 7. a 8. 5. prodejní výstava akvarelů
p. Kunce
- 21. 5. Samoprodejní burza oblečení, hraček a sportovních potřeb
- 28. 5. první část Keramického workshopu

Přeji všem pevné zdraví

a teplé slunečné dny, teta Blanka

• Projekt chodníku Božoň–Rozhraní
čeká na Stavebním úřadě ve Frýdlantě n. O.
na vyřízení posledních formalit. Na zpracování
projektové dokumentace získala již obec dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje
ve výši 69,97 %, tj. 166 800 Kč. Rovněž samotné vybudování chodníku bude obec následně
financovat s využitím dotačních zdrojů.
• Začaly práce na dobudování nedokončených stezek v lesoparku pod kostelem
sv. Ignáce na Borové. Obci se na tuto akci
podařilo získat 60% dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje, tedy 177 000 z předpokládaných celkových nákladů 295 000 Kč. Lesní
stezky ohraničené dřevěnou kulatinou budou
(v souladu s původním projektem) napojeny
ve spodní části kopce na stávající chodníky
a doplní tak chybějící úseky. Obec chce při
jejich budování v maximální míře využít svépomocných prací – pokud by měl někdo zájem o placenou brigádu, může se informovat
na obecním úřadě nebo kontaktovat místostarostu Zdeňka Chlopčíka na tel. č. 603 484 362.
• Vedení obce řeší postupně všechny dříve
opomíjené problémy. Ve vazbě na probíhající
zpracování Pasportu komunikací, který se
v obci neaktualizoval od roku 2004, nechala
obec odborně zkontrolovat také technický

stav všech mostů na obecních komunikacích. Z prohlídek mimo jiné vyplynula nutnost
omezit s okamžitou platností provoz na mostě
přes Sibudov pod Hradovou. Další postup je
v řešení.
• Po dokončení pasportu a řádné kategorizaci komunikací bude vytvořen také chybějící
Plán zimní údržby.
• Obec získala zapůjčeny na vyzkoušení
4 ks LED svítidel veřejného osvětlení, které
byly v polovině dubna osazeny na komunikaci
od návsi k zastávce Borová. Jedná se o světla
20W/2700 K. Proti stávajícím starým sodíkovým výbojkám mají tedy 3,5 krát nižší spotřebu, a přitom se řadí k tzv. teplejším zdrojům
světla a poskytují dostatečný světelný komfort.
Obec plánuje postupně vyměnit všechny
staré lampy a rozšířit síť veřejného osvětlení i do dalších míst.
• Krátce k aktuální situaci kolem projektu decentrální kanalizace – ve spolupráci
s dotační firmou probíhá kompletace všech
potřebných podpisů ze strany zájemců a další
přípravy nezbytné k podání žádosti na ministerstvu životního prostředí. Případní dodateční
zájemci o zapojení se nyní mohou nadále hlásit jako náhradníci.
• Ve čtvrtek 5. května, tedy v den, kdy si při-

Prodejní výstava
akvarelů Ludvíka Kunce

pomeneme 77. výročí osvobození Malenovic,
uctíme v 17 hodin společně památku obětí
války u pomníku padlých.
• V neděli 8. května zveme malenovické
maminky a babičky k oslavě Svátku matek –
od 15 hodin v sále Obecního domu.
• Srdečně zveme všechny malenovické seniory na autobusový výlet na Lysou horu.
V úterý 24. května v 8.00 bude autobus přistaven na parkovišti u Obecního domu. Přihlásit se můžete telefonicky (558 677 877),
mailem (obec@malenovice.eu) nebo osobně
na obecním úřadě.
• Dětský den v sobotu 4. 6. bude tentokrát
ve znamení princezen a rytířů. Na děti čekají
od 15 hodin zábavné úkoly i obří nafukovací skluzavka. Pro malé i velké je od cca 16.30 připraveno vystoupení šermířské skupiny Oderberg.
Od 17 hodin bude akce pokračovat kácením
máje a smažením vaječiny, které hudebně doprovodí country skupina Čeladénka. Na večer je
pak nachystáno „ohnivé překvapení“.
• 20. zasedání zastupitelstva obce Malenovice se koná ve čtvrtek 9. června od 18 hodin v sále Obecního domu.
• Prezident republiky vyhlásil termín voleb
do komunálních zastupitelstev. Ty se letos
uskuteční ve dnech 23. a 24. září.

DEN MATEK

VÍKEND 7. – 8. 5. 2022 / 14.00 – 18.00
Srdečně zveme umělecky založené osoby a přátele přírody na prodejní
výstavu akvarelů Ludvíka Kunce. Prodej bude probíhat v přístavku
obecního sálu ve výše uvedeném čase.
Ludvík Kunc byl zoolog, publicista a výtvarník. Byl aktivním ochranářem
velkých šelem v Beskydech, za což získal cenu Josefa Vavrouška. Také
inicioval založení dobrovolnických Vlčích a Rysích hlídek ve spolupráci
s hnutím DUHA. Jeho kresby jsou typické svým rukopisem, kdy šelmy
zasazuje do jejich přirozeného prostředí. Je autorem popisných cedulí
v ZOO Ostrava, malba kotěte rysa je symbolem Projektu Lynx, rysí hlava
byla několik let symbolem ZOO Ostrava.
Více info na 724 144 368

Těší se p. Kuncová

NEDĚLE 8. 5. 2022 od 15.00
Obec Malenovice a CVČ U Rosničky srdečně zvou
malenovické maminky na tradiční Den matek do sálu
Obecního domu. Pro maminky bude připraveno
pohoštění, kulturní program a dáreček.
Více info na 724 144 368

Těšíme se, holky z obce
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Hasičky a hasiči dokázali, že jsou železní

Zápis do školy byl opět prezenční
Zatím ještě chodí do školky, ale v září už si
nasadí aktovky a s odhodláním a snad i nadšením vyrazí do školy. V pátek 8. dubna k tomu
udělaly první krok. Děti dorazily k zápisu
do první třídy. Měly štěstí, po dvou letech mohly
přijít osobně a paním učitelkám dokázat, že už
jsou připraveny.

Zápisu se účastnilo 22 dětí. Všechny si mohly projít připravená stanoviště a vyzkoušet si,
jak umí poznávat barvy, základní číslovky nebo
třeba geometrické tvary. Za odměnu si odnesly
malou odměnu. „Na všechny zúčastněné se
těšíme v září ve školních lavicích,“ vzkazují jim
paní učitelky.

Odemykání vinohrádku
zabaví malé i velké

Jaro je tady, všechno kvete a zelená se.
Na novou sezónu se připravuje i vinohrad
za místní sokolovnou. Zve širokou veřejnost
na akci nazvanou Odemykání vinohrádku.
Bude se konat v sobotu 28. května od 14 hodin. „Přijďte s námi slavnostně oslavit příchod
nové sezóny v našem vinohrádku a zároveň
svátek našeho patrona svatého Urbana,“ zvou
pořadatelé.

A co návštěvníky všechno čeká? Procházka rašícím vinohrádkem. Ochutnávka
moravských vín. Smažení vaječiny. Opékání
špekáčků a pro zájemce výsadba levandule.
Bude hrát pohodová hudba a nálada bude
jistě výborná. Milovníci medu jistě ocení
ukázku práce včelaře i prohlídku včelího úlu.
Na děti zase čekají zábavné hry ze života
včelky.

Po třech letech se u nás v Metylovicích opět
uskutečnil závod železných hasičů a hasiček
TFA Metylovice 2022.
Počasí nám letos mimořádně nepřálo, ale
dělali jsme, co jsme mohli – mimo jiné byly
připraveny dva velké vyhřívané stany. Poprvé
jsme promokli při pátečních přípravách, podruhé v sobotu ráno. Během samotného závodu
dokonce začalo sněžit. Až slavnostní vyhlášení
bylo jarně slunečné.
Do startovní listiny se zaregistrovalo a v sobotu k nám dorazilo 74 závodníků a závodnic
ze 44 sborů Česka a Slovenska. Startovali
ve čtyřech kategoriích, pátou kategorií byla
družstva sčítající časy muže, muže nad 35 let
a ženy. Pro děti bylo opět připraveno nesoutěžní TFA o ceny sponzorů. Účast závodníků
byla o něco nižší než v době předcovidové, ale
největší hvězdy nechyběly.
Na dráze cca 250 metrů dlouhé na závodníky po startu čekalo tahání pneumatiky (muži
větší, ženy menší), podlézání překážky, smotání jedné hadice B, muži poté překonávali
dvoumetrovou bariéru, následoval hammerbox (muži 30+30 úderů, ženy 20+20 úderů),
přeskakování pneumatik, překlápění velké
pneumatiky (muži 8x, ženy 4x), zapojení dvou
koncovek C na rozdělovač a dotažení úvodní
pneumatiky do cíle.
Mužská kategorie do 35 let měla 33 zástupců. Souboj o třetí místo rozhodl Maroš Bošeľa především díky vyššímu tempu
ve druhé polovině závodu. O více než tři
vteřiny byl rychlejší Lukáš Mrňka z Újezdu
na Olomoucku a obsadil druhou příčku. Při
neúčasti obhájce Petra Tešnara se radoval
papírový favorit této kategorie Ondřej Rybnikář z Blatnice pod Svatým Antonínkem
na Hodonínsku.
Kategorie mužů nad 35 let měla 20 účastníků. Třetí místo obsadil Josef Černíček. Roman
Viej u nás vítězil nepřetržitě v letech 2016–
2019 a v roce 2018 stanovil asi těžko překonatelný absolutní traťový rekord 2:01,18. Letos
však našel svého přemožitele, kterým se stal
Jaroslav Hanzel z Písečné.
Ženská kategorie měla sedmnáct účastnic. Z důvodu zranění kolena letos nestartovala domácí trojnásobná vítězka Adéla
Štandlová. První tři ženy svým soupeřkám
poněkud odskočily. Nikola Škultetyová měla
trochu pomalejší motání hadice a překlápění
pneumatiky, naopak byla nejrychlejší při závěrečném běhu, a tak bylo z toho třetí místo.

Petra Čaganová vloni skončila čtvrtá na mistrovství republiky a také u nás to bylo o poznání povedenější. Vítězství z roku 2019 obhájila
Lucie Bůbelová z Veselé na Vsetínsku.
Čtyři účastnice měla kategorie žen nad
35 let. Jako první se představila domácí Denisa Izvorská a dá se říct, že nejvíc doplatila na nepřízeň počasí. Ztrátu z úvodu sice
stáhla zhruba na jednu vteřinu, ale pak jí už
docházely síly, takže v cíli ztratila na třetí Moniku Běčákovou ze Pstruží více než 10 vteřin.
Zdeňka Mrňková se navzdory podmínkám
zlepšila, takže si po zásluze odnesla druhé
místo. Vítězství s přehledem obhájila Eva
Vojvodíková z Velkých Karlovic.
V kategorii družstev se přihlásilo pět trojic.
Třetí skončilo součtem domácí béčko (Jan Šigut, Jiří Foldyna, Eliška Rybková), druzí byli
Michal Janováč, Josef Černíček, Lucie Bůbelová a z vítězství se potřetí radoval Roman
Viej a jeho tým ve sloužení Daniel Ramík, Roman Viej, Petra Čaganová. Ani ne pětivteřino-

vý rozdíl byl zatím nejmenší v historii.
Děkujeme všem účastníkům za předvedené
výkony a sponzorům, že jsme díky jejich podpoře mohli tyto výkony také adekvátně ocenit.
Teď nás čeká 7. května hasičský ples, 2.
července 56. ročník pohárové soutěže zařazené do Moravskoslezské ligy, 27. srpna
30. ročník Soutěže netradičních družstev
a k tomu další drobné akce, na které budete
zváni nejen prostřednictvím našeho webu.

Michal Bílek

Soutěž o nejkrásnější velikonoční vajíčko
V pátek 22. dubna přiletěla do naší metylovické školy velikonoční slepička a přinesla
od dětí namalovaná vajíčka. Po odmlce se
opět ve vestibulu školy konala soutěžní výstava o nejpěknější malované vajíčko. Kdo
dorazil, žasl, jak šikovné místní děti jsou
a jak umí nádherně zdobit různými technikami. Vítězem se tak stal každý, kdo se
do akce zapojil.

Zdeněk Izer pobaví návštěvníky Burger Day

Velká gurmánská a zároveň i hudební akce
se valí do Metylovic. Hospůdka na hřišti pořádá
Burger Day. A bude to velké!
Akce se koná v sobotu 28. května od 11
hodin. „Přijďte s námi oslavit mezinárodní den
burgerů! Tento rok jsme se rozhodli posunout
laťku o několik úrovní výše. Už se nejedná
o akci, která se konala pouze u naší restaurace
ve Frýdlantě. Přesunujeme Burger Day k Hospůdce na hřišti v Metylovicích! Co tím získáme?
Prostor až pro 1500 návštěvníků! Pódium,
na kterém vystoupí hudební skupiny, několik
stánků s našlapanými burgery, chill zónu, výstavu veteránů, skákací hrad a spoustu dalšího,“ zvou pořadatelé.
Celou akcí bude návštěvníky provázet Zdeněk Izer. Na pódiu postupně vystoupí kapely
The 6 FireBalls, The Yellow Socks, bavič Zde-

Upozornění majitelům psů
Dne 7. května (sobota) proběhne povinné
očkování psů proti vzteklině.
Místo konání:
8.00 – 8.20 Metylovice
– dolní konec u zastávky „Mužný“
8.30 – 9.00 Metylovice – za obecním úřadem
9.05 - 9.20 Metylovice – u sosny
1. Očkování je povinné pro všechny psy
ve stáří od 6 měsíců a platí nově 1 rok !!!
2. Poplatek za očkování činí 230 Kč
3. Nový očkovací průkaz – poplatek 90 Kč
4. Očkování bude pouze v jednom termínu, následně je možno psy naočkovat
u MVDr. Tylečkové na veterinární
ošetřovně v Palkovicích.
MVDr. Anna Tylečková,
soukromá veterinární lékařka Palkovice

něk Izer a ve 20 hodin určitě všechny roztančí
Rock and Roll band Marcela Woodmana.
Také doprovodný program bude bohatý.
Lidé si budou moci prohlédnout veterány z Veteran Car Clubu Ostrava. Má dorazit na 15
nádherných kousků. Dorazí i auto, které se
účastnilo známé Rallye Dakar i s ikonou automobilového průmyslu Alešem Lopraisem.
Na děti čeká velký skákací hrad, malování
na obličej a další zábava včetně hromady cukrové vaty.
Burger Day nahradí i slunné pláže v Karibiku. Na místě totiž bude Chill zóna na písku.
Dámy jistě ocení pohodičku, lehátka i fantastic-

ké míchané drinky. Pány, ale nejen je, potěší
speciální Relax s vodní dýmkou. Dorazí machři
z NargiBaru i se svými ručně vyráběnými vodními dýmkami.
Hlavní roli na akci ale budou hrát samozřejmě hamburgery. Návštěvníci ochutnají deset
různých druhů. Vynikající zprávou je, že jeden
vyjde pouze na sto korun. Nebudou scházet ale
ani další delikatesy. Odvážní jedlíci si budou
moci i zasoutěžit. Kdo zvládne burgera mazlíka
s extra dávkou chilli? To se ukáže na Burger
Day, na akci, kde se bude dobře jíst, pít a bavit
se! Vstupenky lze zakoupit na stránkách www.
burgerday.cz.
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Obecní úřad Pstruží a MŠ a ZŠ Pstruží
pořádá

Den dětí
a smažení vaječiny
Kdy? 27. 5. 2022 od 16 hodin
Kde? Dětské hřiště
Program:
- soutěže a hrátky pro děti
- opékání párků a smažení vaječiny
- občerstvení pro všechny

Zápis do první třídy
se nesl v duchu detektivky

Konečně po dvou letech mohly děti zažít
zápis do 1. třídy tak, jak se patří. Celkem se
k němu dostavilo 17 budoucích žáků. Děti naší
školky se zde cítily jako doma, protože školní
prostředí znají. Další dítka chodila na hodiny Hravého učení v březnu, a tak se už také
neostýchala a byla si jistější. Ostatní budoucí
prvňáčci se ocitli v cizím prostoru, ale nikomu
to nevadilo.
„Provedli jsme je po škole, ukázali jim jejich
třídu, tělocvičnu i jídelnu. Paní učitelky žáky

jednoho po druhém doprovázely zápisem,
který se nesl v duchu detektivního příběhu.
Po splnění všech úkolů zjistili, že zlodějem je
kouzelník,“ prozradil ředitel školy Adam Zielina.
Odměnou všem dětem byla pěkná záložka
do knihy a kouzelník, kterého vyráběli starší spolužáci ze 4. třídy. Dále získaly diplom
od paní učitelky za splnění všech schopností
a dovedností pro vstup do 1. třídy. „Na všechny
budoucí prvňáčky se už teď moc těšíme,“ řekl
za celou školu ředitel.

Jak jsme zimu utopili a jaro společně přivítali
Letos jsme dětem ve školce umožnili prožít lidovou tradici vynášení Moreny. Ze všeho
nejdříve jsme se chtěli rozloučit se zimou, když
už jaro ťuká na vrátka. Děti postupně chápaly,
kdo je to Morena, proč se hází právě do vody
a za jakým účelem.
Při vyrábění mohly děti v obou třídách využít
nejrůznější materiály a přírodniny jako např. větve, seno, prázdné šnečí ulity, suché pečivo, krepový papír, vyfouknutá vejce, kusy látky. Vyrobily
Moreně korále z brambor a ozdobily ji pentlemi.
Na vycházkách jsme v průběhu školního
roku několikrát zavítali až k řece Čeladence,
která se stala naším cílem i tentokrát. V naplánovaný den bylo opravdu krásné slunečné jarní
počasí. Děti se střídaly v tom, kdo naše dvě
Moreny ponese, a samotného házení do vody
se zhostily paní učitelky.
Nakonec i přes malé komplikace, kdy se
Moreny točily stále na jednom místě a nechtěly odplout, což byla pro děti velká legrace, se
to naštěstí povedlo. Děti byly z tohoto zážitku
nadšené, proto bychom tuto tradici rádi opakovali i v následujících letech. Mezi jarní aktivity
ve školce patřily i velikonoční dílny pro rodiče

turnu, prošly se po Marsu a doletěly až k Neptunu. Nakonec šťastně přistály zpátky na Zemi.
Starší žáci viděli dokument o podmořském
světě. Najednou byli na dně oceánu a plavali
okolo korálových útesů. Pozorovali medúzy,
ryby i korály. Oba programy byly okouzlující,
strhující a velmi reálné.

Nejlepší sport? Přece plavání!
Od dubna začali žáci 2., 3. a 4. třídy chodit
plavat. První kurz proběhl 1. dubna. „Báli jsme
se, že to bude apríl, ale autobus přijel a plavání
začalo. Jezdíme na Aquapark Olešná, kde se
dětem věnují skvělé plavčice a žáci se každou

hodinu zdokonalují. Učí se plavat prsa, znak
i kraul – každý podle své úrovně. A odměna?
Ta je vždy výborná – děti si můžou zajezdit
v tobogánu a pak se vyhřát ve vířivce,“ prozradily učitelky z naší školy.

Na Opálené vítali jaro
Spousta hudby a písniček, veselá nálada,
a ještě více dobrot. To všechno zažili návštěvníci areálu na Opálené, kde se v neděli 24.
dubna konalo tradiční vítání jara.
V ohrádce se pásly ovce s jehňaty a návštěvníci se zájmem poslouchali vystoupení dětského
valašského souboru Sedmikvítek z Frenštátu
pod Radhoštěm. Mohli si také prohlédnout obrazy s tematikou Portášů vytvořené studenty
Střední školy uměleckých řemesel z Ostravy.
„Pro naše práce jsme vybrali dřevo jako přírodní materiál a to naši žáci opracovávali do finální
podoby. Nakonec jsme přidali barvu, aby dodala

výslednému obrazu na dramatičnosti,“ uvedli
pedagogové školy. Každý z motivů zobrazuje
nějaký střípek ze života portášů, statečných
strážců hranic, a zavěšení v tomto prostoru
symbolizuje vzpomínky, které se neustále vznášejí kolem nás. Díla vytvořili žáci třetího ročníku
oboru grafický design technikou rytí do dřeva.
Tématem je Sláva portášům.
Pro děti byla připravena soutěž ve zpívání.
Nakonec se odvážilo vystoupit docela dost
malých i větších zpěváčků. Lidé si prohlíželi
ukázky tradičních řemesel a na závěr všichni
slavnostně otevřeli Barborčinu studánku.

a děti. Odpoledne se mohli věnovat společnému tvoření zajíců a kuřátek z dřevěných polen
a kulatiny, slepiček z novin, zajíčků z vlnkovaného papíru a jiných ozdob. Nechyběl ani veli-

konoční věnec z větví, které děti ten den na vycházce nasbíraly. Bylo milé se s rodiči a dětmi
setkat po dlouhé odmlce na půdě školky.

Učitelky MŠ

Den Země ve školce všechny bavil

Každoročně 22. dubna slaví lidé, kterým
záleží na životním prostředí, Den Země. Jak
se praví: „Zdraví máme jen jedno a planetu
pro život také.“ Není recyklovatelná, nedá se
reklamovat, nejde opravit.
Ve školce jsme v uplynulých dnech děti
seznamovali s environmentální problematikou. Mladší děti si zkoušely třídění odpadu
do správných popelnic, vytvářely krásné výjevy planety na recyklovatelný novinový papír
a vyráběly čelenky s motivem planety Země.
Starší se zaměřily na poznávání významu
čistoty vod a polytechnickým znázorněním se

seznámily s koloběhem vody v přírodě.
Jak už to v naší školce chodí, nechyběly
ani tentokrát praktické dovednosti formou
pečení muffinů v barvách vody a přírody.
Zakončením celotýdenního povídání o Dni
Země bylo společné čištění oblíbeného lesa
a potůčku. Děti si navlékly gumové rukavice
a vydaly se sbírat odpad. A že ho tam bylo!
Po vydatné a usilovné činnosti byly odměněny výše zmíněnými muffiny a medailemi.
Z celé akce v nás jistě zůstal pocit spokojenosti a radosti a také povědomí, co je důležité. 
Učitelky MŠ

Děti v Hnízdě uspořádaly 2. klimatickou konferenci
Jak se mění svět, takový byl název druhé Hnízdní konference, kterou si děti z lesní
komunitní školy Hnízdo v Pstruží za podpory

Planetárium dorazilo do tělocvičny

„Jú, to bylo dobrodrůžo!“ vzpomínají ještě
dnes děti z naší školy. Dorazilo totiž planetárium. A to rovnou do tělocvičny, kde nafoukli
obří kopuli a vevnitř promítli žákům zajímavý
program. Mladší děti se ocitly ve Vesmíru, kde
pomocí vesmírné lodi cestovaly po všech planetách sluneční soustavy. Prolétly prstencem Sa-

Pstruží

pedagogů uspořádaly. Vloni proběhla on-line, letos si z jídelny udělali konferenční sál
a příští rok proběhne na Ostravici, kde bude
otevřena i pro veřejnost.
Dva měsíce příprav, hromada zařizování,
ladění programu, příspěvků, hudebního programu, občerstvení a mnoho dalšího. To vše stálo
za druhým ročníkem dětské konference, která
se konala v dnech 29. až 30. března.
Děti ve dvojicích nebo samostatně prezentovaly své příspěvky, které se týkaly probíhajících klimatických změn. „Posláním naší
školy je učit děti životem pro život a zodpovědnosti za místo, ve kterém žijeme,” pouká-

zala pedagožka Lucie Czerná a dodala: „Díky
pořádání konference se děti naučily mnoho
dovedností a klíčových kompetencí, jak zvládat stres, jak poutavě prezentovat a organizovat celou konferenci se vším všudy.”
Během dvou dnů probíhající konference
děti vyposlechly příspěvky na téma tání ledovců v Antarktidě, ohrožení ledních medvědů, zvedání hladiny oceánů nebo vymírání
korálů apod.
„Příští rok konference proběhne v nových
prostorách školy na Ostravici ve spolupráci
s dětmi z jiných škol regionu. Moc se těšíme!“
říkají děti i učitelé školy.

Ondřejník bude zase zelenější
O posledním dubnovém víkendu se Ondřejník hemžil studenty a dalšími nadšenci. Dorazili
sadit mladé stromky, aby obnovili lesy poničené kůrovcem. Akce měla kromě výsadby další
velmi důležité poselství: ukázat náročnost a důležitost práce lesníků, ale také připomenout
význam lesů. Tato akce navázala na výsadbu
v loňském roce, opět se konala ve spolupráci
Moravskoslezského kraje a Biskupských lesů.
Stejně jako v minulém roce předcházela samotné výsadbě osvěta. O hospodaření v lesích
i jejich důležitosti se dozvídali žáci ve školách,
informace putovaly i směrem k veřejnosti prostřednictvím mediální kampaně. Problematikou
se stejně jako vloni zabývaly také informační
stánky lesníků přímo v místě obnovy lesa.
„Naše lesy jsou pro životní prostředí nezbytné, nechceme se jen nečinně dívat, jak nám
mizí. Naším hlavním cílem ovšem nejsou jen
ojedinělé rychlé akce s výsadbou stovek stromků. Chceme, aby hlavně naši studenti začali
tento problém vnímat, přemýšlet nad ním, aby
si tak uvědomili, jak se k přírodě chovat. Proto
je hlavní myšlenkou celého projektu osvěta. Informační kampaň je pak doplněna o konkrétní
a viditelnou pomoc našim lesům v podobě výsadby nových stromků. Věříme, že toto propojení bude mít intenzivnější dopad,“ řekla radní
Moravskoslezského kraje pro životní prostředí
Zdenka Němečková Crkvenjaš s tím, že vloni

bylo na Ondřejníku v rámci této akce vysazeno tři tisíce mladých stromků, letos tam přibylo
zhruba dva tisíce dalších sazenic.
V pátek 29. dubna nové stromky sázeli studenti krajských škol, 30. dubna se pak do obnovy lesa zapojila také veřejnost, která sadily
převážně buky a modříny.
Moravskoslezský kraj akci Stromy pro Ondřejník pořádá ve spolupráci s Biskupskými lesy.
„Pro tento projekt byla, stejně jako v minulém
ročníku, vybrána lokalita na Ondřejníku. Snažili
jsme se najít místo, které bude snáze dostupné.
Jde nám především o to, aby si děti uvědomi-

Velikonoční dílny si žáci užili
Poslední den před Velikonocemi si učitelé
s žáky školy užili velikonoční dílny. Každá třída si
program pojala po svém. Někteří vyráběli, jiní šli
na procházku, kde plnili úkoly, další se dozvídali
zajímavosti o tradicích a někteří spojili vše dohromady. Vznikly úžasné výrobky, které si děti
odnesly domů – nabarvená ozdobená vajíčka,
jarní obrázky, zvířátka ze sena a další a další.
A protože jsou Velikonoce nejkrásnější jarní svátky, přípravy na ně probíhaly i ve školní
družině. „Máme u nás šikovné ruce a o dobré
nápady nikdy není nouze. Uspořádali jsme

ve třídách velikonoční dílny a pustili se do práce. Vykouzlili jsme slepičky ze sena, zajíčky
z vlnité lepenky a krásné obří kraslice. Každý
si mohl vybrat, co se mu líbí, ale někteří si vyrobili všechno. Najednou se třídy ještě rozzářily
kyticemi tulipánů, ovečkami a přáníčky,“ vypověděly paní družinářky a dodaly: „Venku se už
všechno krásně zelená, příroda se probouzí,
proto i my jsme si kousek přírody odnesli. Vesele jsme pomalovali květináče, naplnili hlínou
a zaseli osení. A teď už jsme jen čekali, až jaro
dorazí i k nám domů. Svátky jara mohly začít.“

ly, co pro nás lesy znamenají, že není dobré
šlapat po stromcích nebo přes ně v zimě jezdit
na lyžích, nebo při výletech nechávat v lese
odpadky,“ sdělil ředitel Biskupských lesů Libor
Konvičný. Biskupské lesy zajistily sazenice
stromků, potřebné nářadí a také odborníky, kteří
všem radili, jak se vlastně stromky sází. Rovněž
všechny poučili, jak se v lese správně chovat,
a také přiblížili problematiku našich lesů.

Beskydské pověsti a legendy
Lidé si mohou od 2. do 11. května přijít prohlédnout putovní výstavu nazvanou Beskydské
pověsti a legendy. Všechny vystavené obrazy
namalovaly děti ze škol našeho regionu. Výstava je k vidění v sále obecního úřadu.
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Kraslice, kříž, rozhlas a jiné programy
Pestrá klubová programová náplň byla
v dubnu důstojně realizována, ještě zbývá
(po uzávěrce) uskutečnit plánovanou přednášku paní Jany Bártové z cyklu o historii zemí
koruny české. Dubnové akce tedy proběhly dle
plánu, krom níže uvedených programů probíhaly další pravidelné akce v klubovně, tzn.
zdravotní cvičení obou skupin, úterní karetní
posezení a angličtina.
V Kněhyni opět veselo
V poslední březnový den jsme se vypravili
do oblíbené restaurace Kněhyně, vzhledem
k počasí povětšinou busem, takže původní vycházka se změnila ve vyjížďku. Nicméně osobitý humor pana vrchního přispěl k dobré náladě
naší sešlosti a bylo prima.
Malování kraslic

Předvelikonoční posezení s malováním
kraslic pod obvyklou patronací paní Evy Lapčíkové bylo jako vždy pohodové s nádechem
tvůrčí snahy našich maléreček.
Cesta kříže
Na Zelený čtvrtek jsme zhlédli video zhudebněné křížové cesty v podání mariánskohorské scholy, natočené v lednu 2015 pro TV Noe
v ostravském kostele sv. Václava.
Odpolední zájezdík do Ostravy
Hasičským busem s panem Edou Čajánkem jsme nejprve dorazili k budově ostravského rozhlasu, kde nás již očekával pan Václav
Bělohlavý a se svým mladým asistentem nám
poskytli velmi interesantní prohlídku objektu
s osobitým výkladem, včetně veselých příhod
z natáčení. Načež jsme se občerstvili a poklábosili v tamní zasedačce. Velké díky oběma
pánům za prima exkurzi a také paní Evě Bělohlavé za operativní zajištění občerstvení.
Posléze jsme se procházkou přesunuli

k Nové radnici, vyjeli nahoru na vyhlídkovou
věž a pokochali se panoramaty, „bo“ bylo slunečno. No a pak v klidu a míru bezpečná cesta
domů.
Jak to bude v květnu
Zahájíme dopolední návštěvou MŠ Čeladenská Beruška, pak májovým posezením
s programovými vložkami, následuje vycházka
do Stodoly, májové hudební odpoledne a tradiční květnové odpoledne s Beruškou.
Kompletní květnový program najdete jako
obvykle v Čeladenském zpravodaji, v klubu,
v infocentrech Čeladná a Pstruží nebo na www.
senioriceladna.cz.
Pár slov závěrem
Navzdory všemu nedobrému přeji vám
všem mnoho radosti z příchodu jara. A buďte
zdrávi.
Vše o našem klubu od jeho vzniku v r. 2010
najdete na www.senioriceladna.cz.

Petr Bernady
Seniorská výprava před ostravským rozhlasem.

Hurá k zápisu! Po dvou letech…

Jeden z úžasných pohledů na město Ostrava.

Nádherné kraslice z rukou paní Evy.

Ladná Čeladná láká na ostřílené kapely i mladé interprety

Mňága a Žďorp

Michal Horák

K. M. Tichá & Bandjeez

Čechomor

Zvučná jména české hudební scény, ale
i mladí talentovaní interpreti a nápaditý program pro děti. To je recept, kterého se tradičně drží festival Ladná Čeladná a nejinak tomu
bude na letošním sedmém ročníku, který připadá na 5. a 6. srpna. Během těchto dvou dní se
mohou návštěvníci těšit na 15 koncertů, divadelní představení, workshopy, čtení pohádek
s neziskovou organizací Celé Česko čte dětem
a další doprovodný program.
Hlavními hudebními lákadly jsou Čechomor, Mňága a Žďorp, Kašpárek v rohlíku
a dnes již legendární tuzemská ska kapela Sto
zvířat. „Letošní program hodnotíme jako obzvlášť povedený a těší nás, že návštěvníkům
můžeme nabídnout hned několik zvučných

jmen české hudební scény. Velkou radost
pak máme z Kašpárka v rohlíku, protože je to
přesně typ kapely, který milují dospělí i děti.
Což je pro nás, jakožto festival orientovaný
právě na rodiny s dětmi, klíčové,“ uvedl ředitel
festivalu Jindřich Vaněk. V programu Ladné
Čeladné mají kromě ostřílených kapel místo
také mladí interpreti, kteří již stihli posbírat
řadu hudebních ocenění. Je to například Michal Horák, jenž získal Českého slavíka v kategorii Objev roku 2021, nebo Kateřina Marie
Tichá, která se stala Objevem roku 2021 v hudebních cenách Anděl a na Ladné Čeladné
vystoupí v doprovodu oblíbené frýdecko-místecké kapely Bandjeez.
Bohatý program plný zábavy, sportu i po-

Ceník (platný do 31. 5. 2022)
Dvoudenní vstupenka

510 Kč

Dvoudenní vstupenka VIP

1200 Kč

Jednodenní vstupenka

380 Kč

Děti do 4 let

zdarma

Dvoudenní vstupenka Dětská (4–15 let)

270 Kč

Jednodenní vstupenka Dětská (4–15 let)

215 Kč

Dvoudenní vstupenka 2 dospělí a dítě (do 15 let)

930 Kč

Rodinné vstupné 2 dospělí a 2 děti (do 15 let)

1 160 Kč

Rodinné vstupné 2 dospělí a 3 děti (do 15 let)

1 370 Kč

Dvoudenní vstupenka pro 1 osobu ZTP, ZTP/P

250 Kč

Jednodenní vstupenka pro 1 osobu ZTP, ZTP/P

200 Kč

učení bude připraven pro děti. Malí návštěvníci se mohou zapojit například do pohybových
hrátek s Honzou Onderem, jehož pořad mnozí
znají z obrazovek České televize. Chybět nebude ani čtení pohádek s neziskovou organizací Celé Česko čte dětem, interaktivní divadelní
představení, kreativní dílny, deskové hry, soutěže a další zábavní i vzdělávací aktivity.
Konání Ladné Čeladné stejně jako v předchozích letech finančně podpořila Obec Čeladná, která je důležitým partnerem festivalu.
„První srpnový víkend již tradičně patří tomuto
rodinnému festivalu, který si za svou sedmiletou historii získal příznivce jak mezi místními,
tak přespolními návštěvníky. Věřím, že se
s vámi v létě opět setkáme v co nejhojnějším
počtu a vytvoříme tu pravou festivalovou atmosféru,“ řekl starosta Čeladné Pavol Lukša.
Mezi další významné partnery patří Moravskoslezský kraj, který Ladnou Čeladnou taktéž finančně podpořil. „Vnímání našeho kraje
se postupně proměňuje, náš region má mezi
milovníky kultury jméno, což mě samozřejmě
velmi těší. Chceme přispět k dalšímu oživení
kultury našeho kraje, a proto v rozpočtu pamatujeme i na podporu akcí, jakou je právě Ladná
Čeladná,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou
péči Lukáš Curylo.
Informace ke vstupenkám
Vstupenky na festival je možno zakoupit
online přes oficiální stránky festivalu, kde lze
nalézt i kompletní ceník. Zvýhodněné ceny
vstupného platí do 31. května.

Po dvouleté „covidové“ přestávce se v naší
škole uskutečnil zápis
žáků do 1. třídy za osobní
přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.
Pro budoucí školáky bylo připraveno několik stanovišť, kde si vyzkoušeli různé činnosti.
Třídili barevné květinky, seřazovali motýlky,
vystřihovali geometrické tvary, kreslili tečky,
skládali puzzle a také zavazovali tkaničky. Počáteční obavy a ostych jim pomohli překonat
žáci třetích a čtvrtých tříd. V průběhu zápisu
malým kamarádům radili a za splněné úkoly
dávali razítka. Zakončením dubnového odpoledne byl rozhovor s paní učitelkou, která
budoucí prvňáčky odměnila sladkou dobrotou
– čokoládovou medailí. Pro vzpomínku na tento důležitý den si domů odnesli drobný dárek

– výrobek žáků I. stupně.
Nejmladší návštěvníci školy byli velmi snaživí a šikovní. Přednášeli hezké básničky,
poznali pár písmenek a také zvládli počítat
do deseti. Některým dětem ještě dělá problém
správná výslovnost. Věříme, že do začátku
září vše „vypilují“. 
JJ

A teď mi řekni něco o sobě.

Budoucí prvňáček.

Možná se příští rok potkají v lavici.

KULTURNÍ KOMISE OBCE ČELADNÁ
A SDRUŽENÍ PŘÁTEL SWINGU A POEZIE
VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA KONCERT

N E VÍ DÁ
D ÁN O
N E S L ÝC H Á N O
JARNÍ PODVEČER NAPLNĚNÝ SWINGOVÝMI PÍSNIČKAMI
A POEZIÍ
VĚNOVANÝ JOSEFU KAINAROVI
U PŘÍLEŽITOSTI 50. VÝROČÍ JEHO ÚMRTÍ

20.5. 2022 OD 18 HODIN
VINÁRNA HOTELU YURA V ČELADNÉ
(BÝVALÝ HOTEL PROSPER)

ÚČINKUJÍCÍ: ROSŤA HUS KYTARA, MARIAN FRIEDL KONTRABAS, JIŘÍ
KUBICA LESNÍ ROH, LAĎA PILAŘ TROMBON, VENDULA NIKLOVÁ ZPĚV,
DAVID TRUBAČ RECITACE A ZPĚV, SOFIE SOBKOVÁ RECITACE.
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Janovice

Stromy dětem 2022 – alej se zase rozšířila
V sobotu 26. března proběhlo další rozšíření
ovocné aleje podél silnice za hasičskou zbrojnicí v Janovicích.
Dnes již tradiční akce Stromy dětem, která
se těší velkému zájmu občanů, pokračovala
i v letošním roce. Do výsadby se opět zapojilo velké množství lidí, především rodičů dětí,
na jejichž počest jsou stromy vysazovány. Nechyběli ani dědečkové, babičky a další rodinní
příslušníci, kteří společně vysadili celkem dvacet tři ovocných stromů. Vysazovány byly tradiční české odrůdy slivoní, jabloní a třešní. Společnými silami také postavili opěrné konstrukce
stromů a opatřili je štítky se jmény dětí. Nyní
už tak takřka celou cestu za hasičskou zbrojnicí
lemuje alej ovocných stromů, jež nesou jména
dětí, na jejichž počest byly vysazeny.
Během sázení panovala přátelská atmosféra, ke které přispělo také krásné jarní počasí,
a občerstvení, o nějž se postarali janovičtí hasiči, kterým tímto děkujeme.
Stejně jako v loňském roce byl tento projekt podpořen finančním příspěvkem Nadace
ČEZ ve výši 20.000 Kč, za což jí patří velký
dík, a stejně tak panu Viktorovi Horálkovi, který
nám pomohl se zajištěním a přípravou stromů
pro výsadbu a stará se o jejich následnou péči.
Věříme, že se všem zúčastněným akce líbila, a děkujeme, že si našli čas a přispěli k rozšíření zeleně v obci.

Lukáš Plánička

Senioři jsou IN

Promítání dokumentu o historii školství v Janovicích
Ve čtvrtek 14. dubna od 17.00 hodin proběhlo v janovickém kině další promítání dokumentu, tentokrát o historií školství v obci.
Dokument byl vytvořen k 50letému výročí
otevření základní školy a mapuje historii školství v Janovicích a Bystrém. Film obsahuje
řadu zajímavých informací, fotografií, záznamů a rozhovorů s pamětníky. Natočení tohoto
dokumentu inicioval tehdejší ředitel základní
školy pan Miloslav Chrobák a o jeho natočení
a zpracování se postaral pan Marek Václavík.

Za tento počin jim patří velké poděkování.
Promítání probíhalo opět v kinosále na obecním úřadu a našlo si na něj cestu okolo třiceti
diváků. Zúčastnili se jej rovněž již zmínění strůjci dokumentu a také bývalá ředitelka základní
školy paní Libuše Kuboňová.
Již nyní plánujeme další projekci dalšího filmu, tentokrát o létání rogalem nad Beskydy spojené s vyprávěním pana Petra Řeháka, o jehož
přesném termínu konání budete informováni.

Lukáš Plánička a Václav Žižka

Pro letošní rok jsme opět získali dotaci
z Moravskoslezského kraje v rámci Programu
na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na projekt Senioři jsou IN.
Naši senioři se tak mohou těšit na několik
zájezdů, kurzů, zdravotní cvičení a samozřejmě slavnostní setkání u příležitosti mezinárodního dne seniorů, které se každoročně koná
na podzim. Veškeré tyto aktivity jsou podpořeny dotací kraje, za což velmi děkujeme.
Celkově se nám na tento projekt, který měl
v předešlých letech vždy velký ohlas, podařilo
získat 59.500 Kč a věříme, že účast na těchto
akcích bude opět velká.

Vedení obce

jubilea
K životnímu jubileu přejeme
všechno nejlepší, hodně štěstí,
zdraví a lásky
paní Jarmile Sedlaříkové,
Aleně Rajnochové,
Marii Poledníkové,
Ludmile Milichové,
Jiřině Dybové,
Aleně Kosturové
a panu Zdeňku Koťátkovi,
všem z Janovic,
a paní Libuši Juřicové
a panu Pavlu Cívelovi z Bystrého.

Nový herní prvek – kolotoč

Od dubna mohou děti na dětském hřišti
za základní školou využívat nový herní prvek,
kterým je kolotoč.
Vzhledem k tomu, že hřiště navštěvuje
stále více a více lidí, a je také hojně využíváno základní a mateřskou školou, rozhodli
jsme se jej i na základě vašich nápadů rozšířit o další herní prvek. Tento kolotoč nám
dodavatelská firma namontovala v minulém

týdnu a nyní již je plně připraven k zábavě
pro naše děti.
V současnosti dále připravujeme novou
klidovou a herní zónu, která se bude nacházet v zahradě bývalé školy na Bystrém
a bude rovněž všem volně přístupná.
Věříme, že se nové herní prvky u dětí setkají s nadšením a užijí si na nich spoustu zábavy.

Vedení obce

Ondrášek z Janovic nezahálí

Po časové odmlce, z důvodu covidových
opatření, jsme v září letošního školního roku
opět zahájili činnost dětského folklórního souboru „Ondrášek z Janovic“. Měli jsme obrovskou radost, že se přihlásily děti, které s námi
dále pokračují, ale přidaly se k nám i úplně
nové tváře.
Oprášili jsme známé janovické písničky, říkadla, halekačky, tanečky a hurá do toho. A proto každé pondělní odpoledne můžete u školy

slyšet hlasitý zpěv, pokřiky, veselé hádanky
šikovných dětí z Ondrášku. Pilně se připravujeme na vystoupení, která nás čekají nejen v Janovicích, ale i na Pržně nebo v Bašce. Těšíme
se také na procházku Janovicemi, abychom
konečně vypátrali, kudy chodil Ondráš z Janovic „ež na Lysu“ nebo „kaj su v naší dědině dva
pahorky“. Navštívíme i Hradisko, kde bychom se
v září 2022 měli potkat na Ondrášovských slavnostech. Přejeme všem hezké jarní dny!

Den obce – informace pro občany Janovic
Občané obce a děti do 15 let budou mít
na akci vstup zdarma. Nepřenosné vstupenky, platné pouze s prokázáním trvalého bydliště v obci, obdrží občané do svých schránek

v průběhu června a o jejich distribuci budeme
informovat. Ostatní návštěvníci si mohou vstupenky zakoupit v síti Ticketportal a také přímo
na místě u vstupu.

Obec Janovice

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA

SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ NOVÝCH
OBČÁNKŮ OBCE JANOVICE
SOBOTA 21. KVĚTNA OD 10:00

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA

VOLEJBALOVÝ TURNAJ
SPOLKŮ

BUDOVA OBECNÍHO ÚŘADU V JANOVICÍCH

SOBOTA 14. KVĚTNA OD 10:00
Vážení rodiče,
v případě, že se chcete se svým potomkem Slavnostního vítání
občánků zúčastnit, přihlaste se prosím do 13. května 2022 emailem
(l.planicka@obecjanovice.cz), telefonicky (727 962 297) či osobně
na obecním úřadu.

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ V JANOVICÍCH
Po skončení turnaje proběhne slavnostní otevření
beachvolejbalového hřiště. (Bude upřesněno).
Občerstvení zajištěno.

Obec Janovice

DALŠÍ INFORMACE: WWW.OBECJANOVICE.CZ

Obec Janovice

DALŠÍ INFORMACE: WWW.OBECJANOVICE.CZ

25. 6. 2022
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Bílá, kultura

Květen 2022

Divadelní představení v květnu

Dne 18. 5. 2022 je naplánována návštěva divadelního představení „To nikdo neuvidí“ v divadle „12“ Národního divadla moravskoslezského. Zájemci se prosím přihlašujte na obecním úřadě,
558 690 020, 724 045 33. Máme omezený počet míst, odjezd v 17.30 z Bílé.

MOBILNÍ SVOZY
NEBEZPEČNÝCH A VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ

Bílá – krásný kout našeho beskydského regionu

Vždy, když projíždím touto obcí, ve které jsem
působil několik let a kterou jsem si oblíbil pro její
zvláštní kouzlo, pramenící z její historie i přítomnosti, neubráním se vzpomínce na moje první
setkání s tímto krásným koutem našeho regionu. Tato událost je stará zhruba 50 let a mi nedalo, abych nesáhl k odborné literatuře a o této
obci si ku prospěchu svému a dnes i těch, kteří
tuto obec poznali, něco nedozvěděl.
Bílá je jednou z nejmladších obcí v Pobeskydí. Z původní osady, patřící pod správu Ostravice „získala samostatnost“ v r. 1951 Její historie
však sahá do hlubokého středověku.
První zmínky o osidlování této lokality sahají
do období Přemyslovského státu, zhruba k létům
1000–1100, kdy ve zdejších hlubokých hvozdech
pralesního typu hledali obživu první kolonisté.
Přirozenou hranici mezi dvěma územními celky,
tj. českého přemyslovského státu a slezského
opolského knížectví, tvořila řeka Ostravice, jejímiž zdrojnicemi jsou říčky Černá a Bílá. K zabezpečení hranic byli do této části tzv. Zadních
hor, zváni domácí i cizí osadníci, kteří zakládali
první kolonizační osady s cílem využít obrovské
bohatství lesů a pochopitelně zabezpečit hranice
státu. Ve druhé polovině 13. století se stal pánem
zdejší lokality vlivný olomoucký biskup Bruno ze
Schauenburka, který dal pravděpodobně postavit
na uherské hranici dnes již zaniklý strážní hrádek,
jako opěrný bod proti pronikání Uhrů na území
panství. V 17. století byla založena na katastru
Bílé olomouckým biskupem Karlem Lotrinským
obec Karlovice, která byla z biskupova rozkazu
již v roce 1681 zničena pro podporu uherských
povstalců, kteří pronikli přes hranici na Moravu.
Bohatství lesů a rostoucí poptávka po kvalitním
dřevě pro hutě nabídla obživu mnohým osadníkům v těchto lesích. Intenzívní těžba vytváří podmínky pro rozvoj zemědělství na vyklučených porostech. Velký význam pro Bílou mělo vybudování
železnice z Frýdlantu do Bílé, měřící 21 km, byla
budována od r. 1905, první vlak vyjel na trasu v r.
1908. Železniční stanice v Bílé byla konečnou zastávkou, její otevření zásadním způsobem ovlivnilo
život v této lokalitě. Pro snadnější dopravu dřeva
byla vybudována lesní úzkokolejní dráha z Bílé
na Hlavatou. Sloužila nejen na přepravu dřeva,
ale i obyvatel a turistů, včetně věřících, kteří se jí
dopravovali na Cyrilometodějské pouti ke stejnojmenné kapli na Hlavatou. Do vybudování úzkokolejky se dřevo stahovalo koňmi a při dostatku vody
i po vodních tocích. K zabezpečení dostatečného
průtoku ke splavování dříví byly vybudovány vodní
nádrže zvané klausy. Tyto nádrže můžeme spatřit
ještě dnes, Maxův klaus na Velkém Smradlavém,
Čurábku a Kocán na Lučovci.
Arcibiskupská správa se starala o své zaměstnance vcelku dobře. Z podnětu olomouckého arcibiskupa kardinála Bedřicha z Fürstenberka byl
podle plánů A. Kybasty v l. 1873–1874 vystavěn
kostel sv. Bedřicha a o rok později vysvěcen. Tento kostel patří ke stavbám severského stylu. Interiér je novobarokní s hlavním a dvěma postranními
oltáři. Pro lov a odpočinek olomouckých arcibiskupů a jejich hostů byl nedaleko kostela v r. 1906 postaven lovecký zámeček. Velký a pohodlný hotel
postavila arcibiskupská správa ve středu obce v r.
1920, dnes turistický hotel Bauer. V meziválečném
období se Bílá stala vyhledávaným střediskem lyžování, závodilo se v klasických disciplínách včetně skoků z můstku. Spolu s turismem vyrůstaly
v okolí Bílé i turistické ubytovny, z nichž některé
slouží dodnes. Hostinec na Baraní s myslivnou,
útulna na Baraní Pod Konečnou, mimo jiné zde v r.
1903 ukončil jednu ze svých cest po moravskoslezské části monarchie obhlídku uherské hranice
císař František Josef II. Chata Kmínek s Janošcovým penzionem, Masarykova chata na Beskydě
postavená odborem Klubu čs. turistů v Moravské
Ostravě a otevřená r. 1924, chata Bumbálka. Vedle této chaty se nacházela Tlustá Tonka, údajně

nejstarší jedle v Beskydech. Její stáří se odhadovalo na 500 let. Dále pak Třeštíkův hostinec nad
horskou silnicí z Hlavaté na Bumbálku. I k tomuto
místu se váže jedna událost. Údajně se kousek
odtud konal soud nad jedním loupeživým Kurucem, který se svými druhy sužoval okolí. Byl zde
popraven a tomuto místu se pak říkalo U Kuruca.
Bílá se dostává do povědomí milovníků přírody, turistů i vyznavačů zimních sportů, jako místo
s nevšedním kouzlem krásné, nedotčené přírody.
Místní obyvatelé, kterých přibývá díky přirozeným
přírůstkům, ale i novým osadníkům, z tohoto zájmu
částečně profitují, nicméně hlavním zdrojem obživy
je těžká a nebezpečná práce v lese. Arcibiskupské
lesy nabízejí nejen obživu, ale díky množství zvěře,
zejména vysoké, i zábavu pro „vyšší“ společnost,
prostřednictvím lovu. Jelení říje vábí do hlubokých
lesů i pytláky, kteří se rekrutují nejen z místních, ale
i z „Bečvjanů“ či „Zákopčanů“, popřípadě ze vzdálenějších míst. Pytlačili jak pro vlastní potřebu, tak
i na „kšeft“ do hospod, restaurací či hotelů. Hajní
ze Zadních hor znali nejen své pytláky, ale i pytlácké chodníčky, docházelo zde ke střetům, kdy
na obou stranách byli mrtví a ranění.
II. světová válka znamenala pro Bílou a okolní
osady zásadní změny. Se vznikem Slovenského
štátu dochází k omezení pohybu na nově vzniklé
hranici. Na Bílé je dislokována německá posádka, na hranici dochází ke střelbě, jsou mrtví a ranění. S blížícím se koncem války narůstá i odpor
obyvatel k okupantům, což vyvolává ze strany
Němců represi vůči obyvatelům obce. V blízkých
lesích operuje partyzánská brigáda J. Žižky, střety s okupanty jsou na denním pořádku. Největší
zátěž nesou na svých bedrech pasekáři – horalé z okolních samot. Jména obětí z období I. i II.
světové války jsou na věčnou památku vytesána
na pomníku ve středu obce.
Období po II. světové válce je ve znamení rozvoje osady Bílá, doly a hutě potřebují kvalitní dřevo,
z hor se neodváží surová kulatina, ale část se zpracovává na řezivo přímo na Bílé. Stavební boom
na Ostravsku odčerpává další tisíce kubíků dřeva.
Krátkozrakou pěstební politiku z tohoto období pociťují lesní hospodáři dodnes. Výsadba monokultur,
zejména smrku, je neodpustitelný hřích konzumní
společnosti na kdysi rozmanitých lesních kulturách.
Díky narůstající potřebě lesních dělníků, kteří umí
pracovat nejen s pilou a sekerou, je otevřeno v r.
1953 lesnické učiliště na Bílé. Za dobu své existence opustilo tuto v kraji jedinečnou školu několik tisíc
absolventů. Mnozí ve studiu pokračovali na středních a vysokých školách. Můžeme je potkat na různých pracovištích Lesů ČR nebo ve firmách propojených s lesním hospodářstvím.
Osada Bílá se v r. 1951 integruje s osadami
Baraní a Mezivodí v samostatný správní celek pod
názvem Bílá. V r. 1974 však dochází opět k integraci, ale do správního obvodu obce Staré Hamry. V r.
1991, snad již naposled, jsou „Bílané“ opět samostatní. Volí svého starostu, je jim schválen prapor,
který vyjadřuje nejen spojení tří osad, tj. Mezivodí,
Bílé a Baraní, ale i charakter horské obce s 92%
zalesněním. Hospodaří na svém, řeší malé i velké
problémy, které charakterizují dnešní dobu. Pro
svých 345 stálých obyvatel, ale i pro velký počet
přechodných návštěvníků se snaží obec vytvářet
optimální podmínky pro spokojený život.
Rád jezdím do této krásné obce, pohledem
na starou nádražní budovu, hostinec Japaku,
pilu, hotel Pokrok, lyžařský areál, obchod s příjemným a ochotným personálem v čele s paní
„šéfovou“, lesnickou školu, krásný kostelík
s nádhernou farou, mateřskou školku, rekreační
areál s koupalištěm, zámeček, Mezivodí a dál
na Hlavatou s krásným kostelíčkem, se mi vybavují v paměti postavy i rázovité postavičky tak
charakteristické pro každou, věky zabydlenou
a žijící osadu, obec, dědinu či vesnici.
Važme si té krásy, rozumně ji rozvíjejme, užívejme a chraňme.
M. Gromnica

Sběr nebezpečného odpadu,
sběr pneumatik, zpětný
odběr elektrozařízení a sběr
velkoobjemového odpadu

ODEBÍRÁNÉ NEBEZPEČNÉ ODPADY
Mazací a motorové oleje, zbytky barev, laků, obaly a plechovky od barev a olejů, olejové
filtry, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, tonery, znečištěné hadry, zbytky
barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky, pesticidy, herbicidy,
zásady, kyseliny, rozpouštědla a další chemické látky obdobného charakteru, mořidla,
nemrznoucí směsi, repetenty, fotochemikálie, zdravotnický materiál (znečištěné obvazy,
jehly apod.).

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ
Pračky, myčky, televizory, počítače, lednice, sporáky, mikrovlnné trouby, fritovací hrnce,
varné konvice, vysavače, rádia, zářivky, výbojky, tiskárny, telefony a ostatní domácí
spotřebiče.

NEPATŘÍ DO NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A ELEKTROZAŘÍZENÍ
Stavební odpady, infekční odpady, radioaktivní odpady apod.

ODEBÍRANÉ VELKOOBJEMOVÉ ODPADY
Skříně, ostatní nábytek, koberce, linoleum, matrace a další odpady, které běžně vznikají
v domácnosti a nevejdou do popelnice.

NEPATŘÍ DO VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ
Stavební odpad, okna, eternit, nebezpečné odpady a výrobky podléhající zpětnému
odběru.
Odpady, které do nebezpečných a velkoobjemových odpadů nepatří, nebudou
v den svozu odebírány.
Doporučujeme, aby byl při svozu nebezpečných a velkoobjemových
odpadů přítomen zástupce obce.

V sobotu 14. května proběhne mobilní sběr
nebezpečného odpadu, zpětný odběr elektrozařízení, pneumatik a objemného odpadu. V den
svozu se budou odebírat odpady pouze od občanů přímo do přistavených kontejnerů. Neshromažďujte odpad předem na stanovištích!
Velkoobjemový odpad bude svezen z míst
uvedených v harmonogramu.
Harmonogram svozu:
Bumbálka 8.00 – 8.10
Třeštík 8.20 – 8.30
Hlavatá 8.40 – 8.50 + Velkoobjemový
Mezivodí 8.55 – 9.05
Zámeček 9.15 – 9.25 + Velkoobjemový
Domovjanka 9.30 – 9.40 + Velkoobjemový
Konečná – točna 9.45 – 9.55 + Velkoobjemový
Mlýn 10.10 – 10.20

Přehled bohoslužeb

8. květen 2022, 4. neděle velikonoční
Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
13. květen 2022, Panna Maria Fatimská
Ostravice 17.00
15. květen 2022, 5. neděle velikonoční
Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
22. květen 2022, 6. neděle velikonoční
Ostravice 8.00, Staré Hamry-Gruň, pouť, filiální
kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů, 10.00
26. květen 2022, Slavnost Nanebevstoupení Páně
Ostravice Medela 10.00, Ostravice, farní kostel,17.00
29. květen 2022, 7. neděle velikonoční
Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30

kultura

KINO

FRÝDLANT N.O.
KVĚTEN 2022

ne 1.5. od 16:30

st 18.5. od 17:00

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ

UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK

USA, rodinný/fantasy, přístupný bez omezení, délka 143 min, cena 130,-, Vertical Ent., dabing

Belgie/Francie, animovaný, přístupný bez omezení, délka 95 min, cena 120,-, Bioscop, dabing

Profesor
ví, žeod
mocný
je naodcestě
ne 11.10.
14:30 převzít
a so 17.10.moc
od 15:00
pá 2.10. odBrumbál
17:30, út 13.10.
19:00 atemný
so 17.10.kouzelník
od 17:30 Gellert Grindelwald
nad kouzelnickým světem. Protože není schopen ho zastavit sám, pověří Mloka Scamandera,
aby vedl neohrožený tým kouzelníků, čarodějek na nebezpečné misi a střetnou se s rostoucí
armádou Grindelwaldových následovníků. Rež. D. Yates
út 3.5. od 17:00, so 7.5. od 19:30 a so 21.5. od 19:30

ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
ČR/SK, komedie, nevhodný do 12 let, délka 95 min, cena 130,-, Cinemart

Komedie o tom, že i ti, které dobře známe, pro nás můžou být naprostými cizinci. Stačí, když
se během jednoho večera jen tak pro zábavu rozhodnou sdílet všechny zprávy a hovory ze
svých mobilů. Rež. Z. Marianková.

Chicky je jiný než ostatní. Je tak trochu neobyčejný. Narodil se jako napůl kuře a napůl zajíc.
Celý svůj život touží zažít pořádné dobrodružství! Rež. B. Stassen.
pá 20.5. od 18:00 a st 25.5. od 19:00

ŽENY A ŽIVOT
ČR, komedie, přístupný bez omezení, délka 87 min, cena 130,-, Bohemia MP

Eliška Králová je hodná holka. Možná až moc. V práci jí chybí ostré lokty, ve vztahu jí přebývá slepá víra. O to akčnější je ovšem její volnomyšlenkářská, všeho schopná sestra Ilona.
Obě mladé dámy se společně vrhnou do budování rodinného podniku. Rež. P. Zahrádka.
pá 20.5. od 20:00 (titulky), út 24.5. od 17:00 (dabing)

út 3.5. od 19:00 a út 24.5. od 19:00

CO JSME KOMU VŠICHNI UDĚLALI?

NOTRE-DAME V PLAMENECH

Francie/Belgie, komedie, nevhodný do 12 let, délka 98 min, cena 140,-, Cinemart

Francie, drama, přístupný bez omezení, délka 110 min, cena 120,-, Bioscop, titulky

Hrdinský příběh těch, kteří riskovali své životy při nebezpečné záchraně symbolu Paříže. Rež. J.- J. Annaud.
st 4.5. od 17:00

PROMĚNA
USA, animovaný, přístupný bez omezení, délka 100 min, cena 120,-, Folcon, dabing

Claude a Marie Verneuilovi se vrací. A pochopitelně je s jejich rozvětvenou rodinou čekají
zcela nové problémy. Opravdu velké a početné problémy. Rež. P. de Chauveron.
pá 27.5. od 17:30 a út 31.5. od 17:00

TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT
ČR, komedie, přístupný bez omezení, délka 110 min, cena 120,-, Bontonfilm

Příběh o třináctileté dívce Mei Leeové, která se samovolně proměňuje v obří červenou pandu, ale
jen když příliš rozrušená, což je bohužel prakticky neustále. Rež. D. Shi.

V celovečerním příběhu Tří tygrů získají dva troubové z Ostravy výherní tiket na osm milionů korun. Vyrážejí s ním do Prahy, ale v patách mají hordu ziskuchtivých hrdlořezů. A taky
jsou nebezpeční sami sobě. Rež. E. Křižka.

st 4.5. od 19:00, so 14.5. od 19:30 a ne 22.5. od 17:00

pá 27.5. od 20:00

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2

CHINASKI: KAŽDEJ VÍ KULOVÝ

ČR, komedie, přístupný bez omezení, délka 95 min, cena 140,-, Cinemart

ČR, hudební, přístupný bez omezení, délka 97 min, cena 130,-, Bioscop

pá 6.5. od 18:00 a út 10.5. od 19:00

so 28.5. od 19:00 a út 31.5. od 19:30 (titulky), ne 29.5. od 17:00 (dabing)

VYŠEHRAD: FYLM

TOP GUN: MAVERICK

ČR, komedie/sportovní, nevhodný do 15 let, délka 103 min, cena 130,-, Bioscop

USA, akční/drama, nevhodný do 12 let, délka 131 min, cena 140,-, Cinemart

Volné pokračování úspěšné komedie Po čem muži touží. Ráno se Irena probudí a ocitne se v
podobné situaci jako Karel Král. Je v těle, které nenávidí, ale poté, co opadne prvotní šok, má možnost zjistit, jací muži vlastně doopravdy jsou. Rež. R. Havlík.

Po úspěšném seriálu přichází postava Laviho (Jakub Štáfek) v novém celovečerním filmu, za
kterým stojí jeho původní tvůrci. Lavi je pořád stejný, jen mu život přináší nová dobrodružství
a mnohá překvapení, která z něj dělají ještě dospělejšího Laviho. Rež. M. Kopp, J. Štáfek.
pá 6.5. od 20:00 (titulky), ne 8.5. od 17:00 a st 11.5. od 19:00 (dabing)

DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ
USA, akční/dobrodružný, nevhodný do 12 let, délka 127 min, cena 130,-, Falcon

Nebývale otevřený dokument ukazuje, že na pozadí hudebních úspěchů, vyprodaných
koncertů, vydání úspěšných alb a desítek rádiových hitů, byly také deprese, hádky, rozpady
přátelství nebo nutnost vyrovnat se se smrtí kapelníka Pavla Grohmana. Rež. P. Bohoněk.

Jeden z nejlepších pilotů na světě, Pete „Maverick“ Mitchell, se vrací do akce. Do kin s ním
přilétá pokračování jednoho z nejoblíbenějších filmů vůbec. Rež. J. Kosinski.
BIO SENIOR čt 12.5. od 10:00

SRDCE NA DLANI
ČR, komedie, délka 95 min, cena 50,-

Vydejte se do neznáma s Doctorem Strangem, který za pomoci starých známých a nových
spojenců vstupuje do šílených a nebezpečných paralelních světů mnohovesmíru, aby se
utkal se záhadným soupeřem. Rež. S. Raimi.

FILMOVÝ KLUB ne 1.5. od 19:30

so 7.5. od 17:00, so 14.5. od 17:00, so 21.5. od 17:00 a st 25.5. od 17:00

31. srpna 1997 ve 4 hodiny ráno dostala Amélie (Audrey Tautou) nápad. Musí stůj co stůj
najít dávného majitele krabičky vzpomínek, kterou náhodou našla ve svém bytě, a poklad
mu vrátit. Kultovní romantickou komedii o nesmělé Pařížance s laskavým srdcem milují
díky její hravosti a půvabu miliony diváků po celém světě. Rež. J.-P. Jeunet.

JEŽEK SONIC 2
USA, komedie, přístupný bez omezení, délka 110 min, cena 120,-, Cinemart, dabing

AMÉLIE Z MONTMARTRU
Francie,komedie/drama/romantický,přístupnýbezomezení,délka119min,cena110,-(FK90,-),Aerofilms,titulky

Modrý superrychlý ježek se vrací do kin s dalším dobrodružstvím. V patách má znovu svého
neúnavného pronásledovatele, Doktora Robotnika, ale také věčně naštvaného ježuru Knucklese. Rež. J. Fowler.

ne 8.5. od 19:30

út 10.5. od 17:00 a st 18.5. od 19:00

Lotyšsko/ČR/Litva, historické drama/tragikomedie, přístupný bez omezení, délka 118 min, cena 110,(FK 90,-), Klara Khine Distribution, titulky

LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ
ČR/SK, komedie, nevhodný do 12 let, délka 90 min, cena 120,-, Bontonfilm

Nevěstě Alex se před očima hroutí její vysněný den, protože po pánské jízdě předešlé noci je
nezvěstný ženich. V patách má neurotickou matku, přespříliš aktivního otčíma a bohémského otce. Rež. J. Machala.
st 11.5. od 17:00 a so 28.5. od 17:00

ZLOUNI
USA, animovaný, přístupný bez omezení, délka 100 min, cena 130,-, Cinemart, dabing

MĚSTO NA ŘECE
Předválečné Lotyšsko. Naivní Ansis je malířem městských cedulí. Jeho řemeslo bude potřeba
vždy – a tak jen neustále přemalovává znak města podle barev vládnoucí garnitury a přepisuje
názvy ulic. Rež. V. Kairišs. Projekce proběhne za účasti tvůrců snímku, po filmu následuje beseda.
ne 15.5. od 19:30

DIVOCH
Dánko, akční/komedie, nevhodný do 15 let, délka 102 min, cena 110,- (FK 90,-), Film Europe, titulky

V zoufalé snaze vyjít z krize středního věku Martin uprchl od své rodiny, aby žil vysoko v norských
horách, kde se stává lovcem a sběračem stejně jako jeho předci před tisíci lety.

Dělat dobré skutky může být děsná dřina. Zvlášť když vás má celý svět za padouchy. Rež. P. Perifel.

ne 22.5. od 19:30

pá 13.5. od 18:00 a út 17.5. od 19:00

DRIVE MY CAR

ŽHÁŘKA
USA, thriller, nevhodný do 15 let, délka 94 min, cena 130,-, Cinemart, titulky

Hlavní hrdinkou je dívka s pyrokinetickými schopnostmi, schopná pouhou myšlenkou zapálit, cokoliv
jí napadne. Tenhle „talent“ může být smrtelně nebezpečný. Jí i lidem v jejím okolí. Rež. K. Thomas.
pá 13.5. od 20:00

PRAŽSKÝ VÝBĚR: SYMPHONY BIZARRE
ČR, hudební, přístupný bez omezení, délka 95 min, cena 120,-, Bontonfilm

Velkolepý koncert Pražského výběru na stříbrném plátně s názvem Symphony bizarre ukáže
vystoupení kapely v O2 aréně v prosinci roce 2016. Rež. M. Kocáb.
ne 15.5. od 17:00

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
ČR, komedie, přístupný bez omezení, délka 99 min, cena 130,-, Bioscop

Komedie Jana Svěráka vznikla na motivy oblíbených povídek Zdeňka Svěráka, který se chopil
titulní role, stárnoucího spisovatele Karla. Tomu se hromadí v hlavě nedokončené povídky.
Postavy jednotlivých příběhů vystupují na denní světlo a touží po pozornosti. Rež. J. Svěrák.

Japonsko, drama, nevhodný do 12 let, délka 179 min, cena 110,- (FK 90,-), Aerofilms, titulky

Filmová adaptace povídky Harukiho Murakamiho se stala celosvětovou senzací a získala řadu ocenění. Slavný herec a režisér Júsuke se vyžívá v řízení svého červeného Saabu 900. Během festivalu v
Hirošimě musí tuto radost nedobrovolně přenechat mladé málomluvné řidičce Misaki. Oba
během jízd na zkoušky nečekaně zjistí, že je spojuje nejen záliba v řízení. Rež. R. Hamaguči.
ne 29.5. od 19:30

POMPEJE – MĚSTO HŘÍCHU
Itálie, dokumentární, přístupný bez omezení, délka 83 min, cena 110,- (FK 90,-), Aerofilms, titulky

Pompeje jsou unikátním místem, které každoročně navštíví více než čtyři miliony lidí z celého světa.
O jeho utajované, nespořádané historii se ale obecně mnoho neví. Napravuje to dokumentární
snímek vydávající se na cestu zpět po proudu času, za mýty a postavami, jež byly považovány za
zvrhlé dříve, než byla vůbec zvrhlost objevena. Rež. P. Corsicato.
FILMOVÝ KLUB DĚTEM út 17.5. od 17:00

MIMI A LÍZA: ZAHRADA
SR/ČR, animovaný, délka 68 min, cena 90,- (děti a FK 70,-), Pilot Film

Dvě nejlepší kamarádky – nevidomá Mimi a Líza – učí nás i děti vidět přírodu i věci, které nás obklopují trochu jinak.
Otevření kina v omezeném režimu při dodržování hygienických podmínek, prodej on-line na:

www.kcfno.cz
Změna programu vyhrazena. Vstupenky je možno rezervovat a zakoupit online na webových stránkách www.kcfno.cz, v Turistickém informačním centru Frýdlant nad Ostravicí
nebo hodinu před promítáním na místě. Rezervace se ruší 15 minut před začátkem představení. Další informace na facebookových stránkách Kulturního centra a kina.
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Kunčice p. O., informace, inzerce

Sbor dobrovolných hasičů
Kunčice pod Ondřejníkem

Turistický spolek Kunčice p. O.,

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

zve v sobotu 28. 5. 2022 všechny příznivce turistiky na pochod

Třináctý ročník noční soutěže
O KUNČICKÝ POHÁR
Místo:
Datum:
Začátek soutěže:

„Po stopách partyzánů“

Trasy 7, 15, 30 km
Start : u nádraží ČD Kunčice pod Ondřejníkem, 7:00 až 9:00 hod
Cíl : chatka Turistického spolku u Žabáka do 18:00 hod
Bližší informace : manželé Hurníkovi, Kunčice pod Ondřejníkem 583,
mobil : 608444789, 724070127
p. Božena Martiňáková, Kunčice pod Ondřejníkem 405,
mobil : 731101664
webové stránky obce Kunčice pod Ondřejníkem, v záložkách Život v obci/Spolky a sdružení/Turisti

areál hasičárny v Kunčicích p. O.
pátek 6. května 2022
20.00 hodin

Srdečně zveme všechny příznivce hasičů a hasičského sportu. Bude vás čekat souboj
vrcholných týmů nejen z Moravskoslezského kraje. Během soutěže se bude o akustickou
podporu starat DJ! Občerstvení: čepované pivo, grilované maso, placky a mnoho jiného.
Akce se koná pod záštitou Michaely Šebelové, poslankyně Parlamentu ČR a starostky obce
Kunčice pod Ondřejníkem.

Beskydské hry bez hranic 2022

Termín konání: 4. 6. 2022
Místo konání: Areál ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, č.p. 626
Pořadatel: Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy, Frýdlant nad Ostravicí
Program:
13.00 – 14.00 otevření areálu, příjezd týmů
14.00 – 14.30 slavnostní zahájení, nástup a představení týmů
14.30 – 19.00 soutěže v jednotlivých disciplínách
19.30 – 20.00 slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen
20.00 – 22.00 volná zábava s DJ
Přijďte se podívat na zábavné zápolení dětských a dospělých týmů a podpořit svou obec :)

Ukrajina – projektová výuka
Cílem projektové výuky bylo přiblížit všem žákům tuto dnes tak
zkoušenou zemi. Děti se seznámily například s historií, zeměpisnými
a kulturními zajímavostmi Ukrajiny
nebo s významnými a populárními
osobnostmi.
Pokusily se zjistit a vyzkoušet
si i ukrajinskou kuchyni. Použitím
ukrajinských národních barev –
modré a žluté – jsme alespoň symbolicky podpořili tuto zemi. Dětem
se povedly různé, a nejen výtvarné,
práce na toto aktuální téma.
Plakát Cirkulum na cestách.ai 1 22.4.2022 10:43:56
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Kunčice
pod Ondřejníkem
Areál ZŠ a MŠ Karla Svolinského

CIRKULUM
NA CESTÁCH
5. 6. 2022
15.00–20.00

Vstup

ZDARMA

16.00 Circus teens academy
(Česko)

16.30 Crilla Silhouette (Itálie)
17.00 Muraya (Argentina)
17.45

The Gentleman (Česko)

18.30 Desmadre Orkesta
(Argentina)

Chata Svoboda Ostravice ev.č. 906
10.00 - 13.00

19.15

Nacho Rey (Argentina)

Doprovodný program

www.cirkulum.cz

pořadatel výstavy

15.00–20.00 Cirkusové workshopy

www.kuncicepo.cz
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Kultura
Plánované kulturní a sportovní akce na KVĚTEN 2022

PLÁNOVANÉ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE NA KVĚTEN
Do
neděle 15. 5.

VÝSTAVA OBRAZŮ A GRAFIKY – RAFAL SOBICZEWSKI
Kulturní centrum

úterý 3. 5.
Tvořivé dílny pro děti
15.00 – 19.00 PŘÁNÍ K SVÁTKU MATEK
klubovny Kulturního centra
vstup zdarma
čtvrtek 5. 5.
Legendární deskové a karetní hry
čtvrtek 19. 5. MAGIC THE CATHERING
15.15
klubovny Kulturního centra
vstup zdarma
čtvrtek 5. 5.
18.00

Cestopisná přednáška Štěpy na cestách
INDIE – DIVOKÁ A NESPOUTANÁ
kinosál Kulturního centra
vstupné 50 Kč

pátek 6. 5.
17.00

Představení pro děti
ŠTÍSTKO A POUPĚNKA – BYLO NEBYLO
velký sál Kulturního centra
Vstupné 250 Kč, vstupenky jsou v předprodeji na www.ticketportal.cz.

úterý 10. 5.
9.00

Školení pro seniory
CHCETE SE DOZVĚDĚT NĚCO O PRÁCI NA INTERNETU A CHYTRÝCH TELEFONECH?
klubovny

středa 11. 5.
18.00

Pěvecký koncert ke státnímu svátku
NIKOLA URAMOVÁ (SOPRÁN) A LADISLAVA KASPŘÍKOVÁ (KLAVÍR)
Janáčkova síň

čtvrtek 12. 5. Komentované prohlídky kaple ve Středisku sociálních služeb
sobota 28. 5. Objednávka účasti na: kaple@frydlantno.cz
17.00
sobota 14. 5.
19.00

FRÝDLANTSKÝ DISCOPŘÍBĚH – hity 80.–90. let
velký sál Kulturního centra

úterý 17. 5.
Tvořivé dílny pro děti
15.00 – 19.00 DEKORACE S MOTIVEM JAHOD
klubovny Kulturního centra
vstup zdarma
pondělí 23. 5 – VÝSTAVA OBRAZŮ VLADIMÍRY KALACH
čtvrtek 30. 6. Kulturní centrum
úterý 24. 5.
19.00

Divadelní představení
AJŤÁCI
Divadlo Radka Brzobohatého. Hrají Anna Polívková, Anna Kulovaná, Jiří Maryško a
Viktor Zavadil.
velký sál Kulturního centra
Vstupné 350 Kč, 300 Kč, vstupenky možno rezervovat a zakoupit na našich stránkách,
v TIC nebo na místě.

úterý 31. 5.
17.00

ZÁVĚREČNÝ KONCERT TANEČNÍHO OBORU ZUŠ Leoše Janáčka FnO
velký sál Kulturního centra

Květen 2022

Známý neznámý malíř Bronislav Liberda ve Frýdlantě

Minigalerie Cukrárna pod Lysou po úspěšné
výstavě Vladimíra Komárka, která je prodloužena do 22. května, připravila další profilovou
výstavu. Připomene ve výběru malbu, grafiku
a ilustrace jednoho z nejvýznamnějších umělců
našeho regionu – Bronislava Liberdu (1937–
2020).
Zabýval se malbou, grafikou, ilustrací, léta
se věnoval scénografii, návrhům loutek v těšínském divadélku Bajka. Tvůrčí život byl léta
spojen s Těšínským divadlem. Jeho ilustrace
pro děti vycházely v polských i českých časopisech Mateřídoušce, Sluníčku ad. Za večerníčky dostal celostátní ocenění. Rozsáhlá je jeho
ilustrační tvorba pro česká i polská nakladatelství, pozoruhodné jsou dvě knížky kresleného
humoru.
V malbě a grafice rozvíjí dvě nosné polohy. Existencionální, v níž navazuje především
na své lepty, a kosmologickou, v níž navazuje
na svou malířskou tvorbu. Primárně se do grafiky, stejně jako do části malby, promítají od sedmdesátých let snové motivy, kdy sdělení lavíruje na hranici podvědomého a racionálního.
V grafice se promítá společenská a politická
situace i osobní osudy autora, který se po roce
1968 dostává do role rebela a člověka, který
je nežádoucí ve světě umění. Společenskou
i osobní frustraci kompenzuje použití „snové“
metody. Umělec sám charakterizuje tuto situaci jako vstup do „krajiny uvnitř, ve které bloudím
a tam to nacházím. Jsem tam uvnitř víc doma,
než tady venku“. Nepředpokládá, že by snový
motiv měl, stejně jako příroda, poskytovat „výklad“ jaksi gratis, způsobem, který lidé očekávají. Proto svá díla jen datuje.
Původně většinou prostor Liberdových maleb a grafik inspirovala žena, respektive ženy
nebo „erotické krajiny“ ve smyslu zrodu, vznikání, jak je interpretuje původní antický výklad.
Zdaleka zde nejde o primitivní sexuální téma,
ale daleko hlubší pojetí libida jako energie
v duchu C. G. Junga. Původně reálné náměty

(stromy, kytice) nahrazují postupně symboly
jako motiv vajíčka, světelné koule, který doplňuje starší a znovu se objevující motivy krystalů
a velmi intenzivní biologické struktury. Vnímáme tu intenzitu prožitku, se kterou v obrazech
vnímá návrat do lůna, ze kterého se člověk
zrodil. Fascinující barevnost nezapře, že je Liberda rodák z Třince a stále vidí žhavé ohně
strusek na haldách, stále užší prostor pro život.
V malbách a počítačové grafice objevuje originální výtvarnou koncepci kosmu. Vytváří vlastní kosmos respektující vlastní kosmologický
řád kontrastů, vzniku a zániku a prohlubuje ho
do roviny etické: Staví vnímatele do role dědice
věčného „přirozeného světa“ – součásti oslavného rituálu jeho proměn.
Umělec vystavoval v ČR, pravidelně v Polsku, Slovensku, Španělsku. Je zastoupen
v NG v Praze, GVU v Ostravě, Muzeu Beskyd
ve Frýdku-Místku, Galerii umění v Opole a Galerii umění Bydgoszcz (Polsko) a v soukromých
sbírkách u nás, v Polsku, na Slovensku, Švýcarsku, Francii, Německu, Itálii a Norsku. Jeho
dílo budí stále větším zájem i u sběratelů umění. Výstava je prodejní a bude přístupná od 21.
května.
K. Bogar

úterý 31.5.
Tvořivé dílny pro děti
15.00 – 19.00 LETADÉLKO ZE DŘEVA I Z PAPÍRU
klubovny Kulturního centra
vstup zdarma
Připravujeme:
pátek 17. 6.

FRÝDLANTSKÉ SLAVNOSTI
Frýdlant n./O.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Kniha Dajany Zápalkové Hledání
Literární klub Petra Bezruče Frýdek-Místek dává o sobě vědět – nyní knihou Dajany
Zápalkové Hledání. Její křest proběhl v úterý
5. dubna v kavárně U Koziček
ve Frýdlantě n. O., kde se členové klubu sešli na své pravidelné
členské schůzi.
Představení autorky a její
nové knihy se ujala Pavlína
Kollárová: „S autorkou jsme
se blíže poznaly před několika
lety, když jsem poprvé přišla
na schůzku literátů a Dajana se
mne ujala a přivítala mě mezi
autory Literárního klubu Petra
Bezruče. Já, nováček, a ona již
zkušená básnířka a pravá ruka
pana profesora Olivy, kterému
pomáhala s vedením klubu a jehož roli později převzala. Již
tenkrát měla ochranitelskou ruku nad všemi,
kteří svůj život spojili se psaním. Snad k tomu
všemu přispělo Dajanino dětství v rodině,
která odjakživa milovala literaturu, zpěv,
národní zvyky a kde jí rodiče vtiskli do ži-

vota pozitivní pohled na svět, na lidi a dění
v něm se sílou být tomu vždy nápomocná.
Když se vysloví jméno Dajana, mnozí si vybaví, kde všude ji mohou
potkat, ať už jako knihovnici
v místní knihovně v Bašce, či
mezi přáteli v hodoňovickém
Čendaspolku, kde každý rok
pořádá přípravu Hodoňovického masopustu, aby spolu
s ostatními oživili a zachovali
tuto lidovou tradici. Blízká je jí
spolupráce s lašským králem
a jeho družinou či s Lašským
smíšeným pěveckým sborem
v Bašce. Kulturní dění je pro
Dajanu stejně důležité jako
dobrý chléb a čistá voda pro
každého člověka. Proto je
často přítomná nejrůznějších
literárních podvečerů, autorských čtení a křtů
nových knížek.“
Sbírka básní Hledání je jejím nejnovějším
počinem. „Čtenáři jsou zde předloženy vyzrálé a dospělé verše ženy, která hledá smysl
lidského života a všech jeho odstínů. Autorka
pátrá ve vzpomínkách, v lásce, v nesmlouvavé realitě, ale i ve svém romantickém srdci
a duši. Když jsem sbírku přečetla, pochopila
jsem, že Dajana našla svůj svět v básních
a čtenář v básních najde Dajanu, stejně, jako
jsem ji našla já. Tohle Hledání je naplněno
potěšením v dnešním uspěchaném světě,“
dodala Kolárová a společně se dvěma dalšími klubovými kolegyněmi knihu pokřtily a popřály jí příznivý ohlas u čtenářů.

Knihovna Baška
Vás zve

knihovna Baška
Otevírací doba knihovny: Pondělí a středa 8 – 17 h, polední pauza 11-12 h
Čtvrtek od 12-15 h

NENECHEJTE SI UJÍT
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Inzerce

Provedu stavební práce
jako dlažby, obklady,
sádrokartony, plovoucí podlahy,
dlažby, přestavby koupelen a jiné.
Dlouhodobé zkušenosti,
certifikovaná kvalita, rychlost.
Na spolupráci se těší
Stavbykocián.cz

Biometrická skla
exkluzivně u nás

tel. 606 175 400,
fakocian@seznam.cz

v optice.

NikaDent s.r.o. Dentální hygiena
Poliklinika Frýdlant nad Ostravicí

Kontakt:
+420 730 164 014

Tel.:
722 367 814

Školní 117
Frýdlant nad Ostravicí

Přijímáme nové pacienty

www.optikaocni.eu

Okna Dveře
Fasády
●

POBOČKA ul. Spořitelní 1, Frýdlant nad Ostravicí

Pro inzerci volejte

603 249 743

FP/PA-009

tel.: 602 553 881 ❘ www.ternofirek.cz

Ceny nemovitostí
rostou

Čištění střech
Likvidace řas mechů a plísní
Provádíme důkladné čištění betonových
a pálených taškových krytin.


byt - dům - zahrada
odhad zdarma

Používáme patentovanou českou technologii
s dlouhodobým účinkem minimálně 5 let.

Tel: 730 508 310
www.barvadomova.cz

NÁTĚRY STŘECH
A FASÁD

natírame střechy a fasády
moderní vysokotlakou technologií

Střechu, nebo fasádu vždy důkladněo čistíme,
odmastíme, napenetrujeme a provedeme
kvalitní nátěr.

Tel: 730 508 310
www.barvadomova.cz
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