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V květnu to v Beskydech všude opravdu žilo!
BESKYDY – Letošní květen patřil k měsícům, kdy bylo najednou zrealizováno pět projektů, které jsme vybrali v rámci programu v Beskydech to žije. Všechny vybrané projekty spolků
i fyzických osob mají společný cíl, tj. organizaci
akce pro širokou veřejnost. Za naši kancelář
MAS Frýdlantsko-Beskydy můžeme konstatovat, že se všechny akce opravdu vydařily.
První víkend v květnu se konaly již známé
Plackové hody v Bašce. Tato akce má přátelský a komunitní charakter, kdy všichni sousedé
společně nejprve bramborové placky připraví.
Letošní ročník se jednalo o očištění a oškrábání
60 kg brambor. Počasí akci přálo, proto do Bašky dorazilo až 150 hostů i z okolních obcí.
Druhý květnový víkend patřil našim hasičům, kteří velmi důstojně oslavili Výročí 110
let založení SDH Staré Hamry. Jednalo se
o celodenní akci, přátelské setkání hasičů
místních, z okrsku Smrk a okolí, rodáků a občanů obce Staré Hamry a přilehlých obcí.
Na programu byla slavnostní mše, svěcení
praporu a předání nového zásahového vozidla. Program pro širokou veřejnost později pokračoval s cimbálovou muzikou, občerstvením
a skákacím hradem pro děti.

Pouť hasičů v Malenovicích přilákala
zástupce hasičů ze čtyř desítek okolních jednotek z okresu Frýdek-Místek a pozvání přijala
i delegace z Polska a Slovenska. Po mši svaté
v kostelíku na Borové pokračoval slavnostní
průvod do restaurace, kde každý hasičský prapor dostal pamětní stuhu a bohaté občerstvení.
Poslední květnový víkend proběhl ve znamení turistiky. Akci s názvem „Po stopách
partyzánů v Kunčicích p. O.“ přálo počasí
a účast pořadatele mile překvapila, pochodu se
zúčastnilo 154 příznivců turistiky, kteří si mohli
zvolit 7 km, 15 km nebo 30 km dlouhou trasu.
V cíli na všechny účastníky čekalo občerstvení
a všichni se shodli, že se rádi této akce, kterou
organizuje Turistický spolek Kunčice p. O., zúčastní příští rok. Hasiči v obci Pržno pořádali
Kácení máje, zároveň se slavil Mezinárodní
den dětí a smažila se vaječina. V průběhu akce byla široké veřejnosti prezentována
činnost spolku SDH Pržno, včetně činnosti
mladých hasičů, ukázek hasičské techniky
a prohlídka hasičské zbrojnice. Děti si mohly
vyzkoušet lezeckou stěnu nebo si zaskákat
na skákacím hradu. Kácení máje a smažení
vaječiny bylo výbornou tečkou za touto akcí.

Turistický pochod v Kunčicích.

Kurz Podnikni to! odstartoval reálné podnikatelské projekty
FRÝDLANT – Ve Frýdlantě nad Ostravicí skončil kurz Podnikni to! Pro účastníky je
jeho konec zároveň novým začátkem. Jejich
podnikatelské plány a nápady mají konečně
příležitost naplno a bezpečně odstartovat.
Cílem pěti dvouhodinových setkání bylo
nastavit systematické a konkrétní kroky,
na jejichž základě lze nastartovat projekty bez
rizika a s minimem financí. Nešlo jen o zcela
nové podnikatelské plány, ale i projekty, které
měly obohatit aktuální podnikání.
Účastníci se pod vedením zkušené podnikatelky naučili odhalit potenciál svého nápadu, postupně ho budovat, hledat rizika,
která jej ohrožují, komunikovat se zákazníky,
prezentovat projekt před jinými podnikateli
a zpracovávat zpětnou vazbu.
Díky finanční podpoře Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy byl kurz pro účastníky
zdarma. „Chtěli jsme tím umožnit účastníkům
kurzu proměnit jejich podnikatelské sny v re-

álné podnikatelské projekty, které následně
pomohou oživit region. Pokud se jen zlomek
ze zamýšlených projektů podaří zrealizovat,
bude to velký přínos,“ uvedl místostarosta
Frýdlantu nad Ostravicí David Pavliska.
Kdo byli ti, kteří se pustili do hledání funkčního potenciálu svých projektů, nápadů v hlavě a zkoumání podnikatelského myšlení?
Kurz absolvovali obyvatelé obcí mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy, začínající i pokročilí podnikatelé. Každý v aktuální fázi svého
podnikání hledal cesty, jak začít, jak odbourat
překážky a obavy, získat informace, nový vítr
do plachet nebo nový pohled na věc.
Absolvent kurzu Jaroslav shrnuje: „Šlo
o příjemné setkání tvořivých lidí, kteří nechtějí
být nečinní. Jsem obohacen o další úhel pohledu, o návod na uspořádání svého podnikatelského záměru.”
Pro Kamilu byl kurz přínosem, velkou motivací a příležitostí zamyslet se nad tím, jak se

svým projektem naložit. Oceňuje inspirativní
kolektiv kurzu i lektorku Markétu Menšíkovou.
Kurzem aktivity na podporu podnikatelů
nekončí. Absolventi pokračují v rozvíjení sebe
a svých projektů v navazující komunitě Klubu
podnikavců. Klub je otevřen nejen jim, ale
všem zájemcům z města a okolních obcí,
kteří mají chuť získat nové aktuální informace
a budovat efektivní a funkční podnikání.
Účastníci mají v klubu k dispozici plnou pozornost podnikavých lidí z Frýdlantu a okolních
obcí, kteří aktivně hledají odpovědi na otázky,
které se v podnikání běžně řeší. Přesně o tom
je Sraz podnikavců. Komunitní setkání Klubu podnikavců se koná 1x měsíčně v menší
skupině pod vedením zkušeného podnikatele.
Kromě diskusí a sdílení know-how jsou součástí i tematická setkávání, zváni jsou také
hosté a odborníci ze světa byznysu.
„Každé podnikání se skládá z toho, že člověk potřebuje po čase řešit marketing, finance
a dostává se do různých oborů a odvětví,” říká
člen komunity Jarda. „Klub mi pomáhá v tom,
že se můžu zeptat ostatních podnikatelů, jak
řeší například sociální sítě, finance nebo účetnictví, a můžu tak získané informace rychleji
využít pro sebe a vlastní podnikání.”
Díky příspěvku Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy je možné vyzkoušet testovací členství
na tři měsíce za zlomek ceny, a to za pouhých 570 Kč (190 Kč/měsíc). Pokud účastníci
během tohoto období zjistí, že pro ně klub není
přínosný, peníze jim budou vráceny zpět.
Pro bližší informace pište klubové manažerce Evě Košťálikové (kostalikova@klubpodnikavcu.cz, 727 981 789).

Řemeslo pro každého
po Beskydsku
OSTRAVICE – Vyrobit si švrlák, „policu“,
štokrle nebo třeba hmyzí domeček či věšák
si může každý, kdo zavítá na řemeslnou dílnu
do Hnízda na Ostravici. Dílna bude komunitní
a bude sloužit všem, kteří potřebují zaměstnat
ruce a uplatnit svou kreativitu.
„Posláním nově vznikajícího komunitního centra je podpora místních tradic a řemesel. Do dílny budeme zvát nejen umělce ze široka daleka
a pořádat besedy a dílny, na kterých se můžete
potkat se sousedy, ale také se zajímavými lidmi,”
řekla Dagmar Stodůlková, ředitelka Hnízda.
Těšíme se, že u nás zahnízdí i řemeslně
zruční dědečci, kteří rádi předávají své dovednosti dětem. Řemeslnou dílnu podpořila
Nadace Via. Děkujeme.

BIKE VALACHY BÍLÁ: Závod i festival pro děti i dospělé v termínu 11. a 12. června.
Více na str. 13.

Čtyři desítky jednotek hasičů na jejich pouti v Malenovicích.



slovo starostky

Vážení spoluobčané!
dovolte mi vás všechny pozdravit s příchodem prvního letního
měsíce. Pro každého z nás má přicházející období své kouzlo.
Pro naše školáky je tím posledním měsícem ve školním roce
a je příslibem blížících se prázdnin. Stalo se již tradicí, že se
v červnu setkávám s nejúspěšnějšími žáky a studenty našich
škol, kteří kromě vynikajícího prospěchu uspěli navíc v mnohých
soutěžích, dovednostech, sportovních disciplínách a aktivitách.
Žasli byste, kolik máme úžasných a talentovaných dětí, a to bez ohledu na typ školy,
organizace nebo věk. Od malých předškoláků až po studenty, kteří nastupují do zaměstnání či nastupují svou další dráhu za vzděláním. Za jejich úspěchy stojí naši pedagogové, trenéři sportovních klubů, rodiče a všichni, kteří naše děti motivují, podporují je a snaží se jim ukázat jejich možnou cestu. Těm všem za jejich práci a nadšení
upřímně děkuji. Našim oceněným gratuluji a přeji jim mnoho zdaru v jejich činnostech
a aktivitách. Jsme malé město, ale i tímto krokem můžeme mladou generaci povzbudit
a přivítat do velkého světa, který na ně čeká.
K létu samozřejmě patří i stavební práce. Relaxační zóna Brána Beskyd, která proměnila prostor v centru města na místo určené dětem a rodinám, prodělává nyní doslova zatěžkávající zkoušku a je od rána do večera plná dětí. Neuvěřitelný zájem o nové
atrakce si vyžádá drobné terénní úpravy, a proto prosíme o trpělivost při jejich realizaci.
V podobném sportovním duchu pokračujeme dalším projektem, kterým je „Fit zóna
u řeky“ v blízkosti beachvolejbalových kurtů. Stavba, která je spolufinancována z dotačních prostředků, bude zahájena v červnu a již na podzim přivítá své návštěvníky.
Červen je tradičně v našem městě měsícem Frýdlantských sportovních her a po fyzických aktivitách můžete potěšit srdce i duši účastí na koncertech v rámci Svátků
hudby. Věřím, že každý z vás nalezne v pestrém programu něco, z čeho bude mít
radost. Jistě se těšíte i na Frýdlantské slavnosti, které po dvouleté covidové přestávce
pořádá naše Kulturní centrum. Přijměte tedy pozvání na připravované akce, ale hlavně
nezůstávejte doma.
Užívejte si a veselte se spolu s vašimi sousedy a dalšími skvělými lidmi.
Přeji vám nádherný a pohodový poslední měsíc školního roku!

S úctou Helena Pešatová, starostka Frýdlantu nad Ostravicí
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Vybudování fit a relax zóny u řeky Ostravice
Dne 18. 5. 2022 bylo předáno staveniště,
a tím zahájeny práce na vybudování fit a relax
zóny u řeky Ostravice, která je součástí projektu „Příroda a kultura – nová turistická nabídka
v Euroregionu Beskydy, reg. č. projektu CZ.11.
2.45/0.0/0.0/16_011/0002935“.
Zhotovitelem této zakázky je společnost Hybaj s.r.o. z Nového Jičína. Dokončení a předání díla je plánováno do 30. 9. 2022. Výstavba
bude probíhat v letních měsících, proto také
prosíme – v prostoru u řeky Ostravice dbejte
zvýšené bezpečnosti. Děkujeme.

Frýdlant nad Ostravicí, inzerce

Z Ondřejníčka na Radhošť s Chasičkou

Tanečníci a zpěváci z Tégeemky opět vystupují.

Květnový Komeňák s aktivitami mimo školu
Příjemné jarní počasí vybízí řadu vyučujících k tomu, aby přesunuli své aktivity mimo
budovu školy. Tak například žáci 9. ročníků
vyrazili na exkurzi, jejímž cílem byla přehrada
Šance. Počasí sice deváťákům příliš nepřálo, ale po dvou hodinách turistiky byli odměněni příjemně stráveným časem v novém
informačním centru, kde zhlédli několik zajímavých dokumentů o historii i současnosti
přehrady.
Na další exkurzi se vypravili žáci VII. B,
kteří nabrali směr Praha – Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Nejdříve všichni zhlédli video o ústavním systému
a potom začala vlastní prohlídka místností
v paláci Thunovském, Šternberském i paláci
Smiřických. Děti si mohly vyzkoušet, jaké to

je sedět v Poslanecké sněmovně za neprůstřelným sklem na galerii nebo v reprezentačním sále. Exkurzi pak sedmáci zakončili
v informačním centru, které je určeno pro
rozhovory novinářů s poslanci.
Pro milovníky jízdy na kole byla také v letošním roce připravena dopravní soutěž.
Za dohledu policistů vyjelo na závodní dráhu zdejšího dopravního hřiště pět soutěžních
družstev. Soutěžící nejprve ukázali svou
zručnost při jízdě na kole a potom se přesunuli do budovy městského úřadu, kde psali
testy jednak z pravidel provozu na pozemních komunikacích, jednak z první pomoci.
Obě družstva naší školy obsadila 1. místo
a postoupila do okresního kola. Blahopřejeme.

(www.zskomenskehofno.cz)

Oj Frydlante, Frydlantečku, My jsme
Valaši … jak krásně se poslouchaly tyto
i méně známé lidové písničky v pondělí 16.
května v podání malých zpěváčků, tanečníků a muzikantů naší Chasičky. Po covidové
pauze jsme měli opět možnost vychutnat
si pásmo sestavené jako hudební putování
z Ondřejníčka na Radhošť.
To, že kluci a holky na lidové umění během nechtěné pauzy nezanevřeli, bylo patrno v každém okamžiku pestrého programu, jež zhlédli v dopoledních hodinách žáci
1. stupně společně s dětmi z mateřských
školek. Sólová pěvecká vystoupení prokládaná tancem a vtipným vyprávěním, to vše
za doprovodu vlastní cimbálové muziky,
učinila z chvil strávených v zaplněném sále
základní umělecké školy hudební zážitek,
který hladil po duši a mnohdy přiměl posluchače si i zazpívat.
Ne jinak tomu bylo i při odpoledním vystoupení pro veřejnost, jehož se mimo jiné
zúčastnili také přátelé z naší družební školy
v Turzovce. Stejně jako Chasičku i naše
hosty jsme mohli potkat po delší pauze,

Muzikanti z Chasičky.

a tak se není co divit, že setkání bylo velmi srdečné až dojemné. Pocity přítomných
i radost z toho, že se již nemusíme omezovat, vše umocněno podmanivými tóny lidových písní, to vše vytvořilo z obyčejného
pondělí slavnostní den.
Moc jsme si jej všichni, kteří byli jeho
součástí, ať už jako posluchači či samotní
účinkující, užili. Závěrem zbývá poděkovat

za obohacující zážitek všem zpěváčkům,
muzikantům i tanečníkům, nestárnoucí vedoucí souboru, p. učitelce Vierce Šimonkové, stejně jako Janě Vaňkové a Adamovi
Šigutovi. Velmi si vážíme podpory a spolupráce se Základní uměleckou školou Leoše
Janáčka, s Městem Frýdlant n. O. a vedením školy T. G. Masaryka, ke kterým rovněž
směřuje naše poděkování.
lg

Výstavba chodníku v Lubně je v plném proudu
Po dlouhých přípravách a složitých jednáních s majiteli dotčených pozemků byla v polovině dubna zahájena výstavba chodníku Lubno
– III. etapa.
Jedná se o levostranný chodník ve směru
jízdy z Pržna směrem na Janovice – Bystré,
v úseku od autobusové zastávky Frýdlant nad
Ostravicí Lubno, samoobsluha po autobusovou
zastávku Frýdlant nad Ostravicí, Lubno, rozcestí
Malenovice. Nový chodník tak v části Lubna přispěje nejen k větší bezpečnosti chodců, ale také
bude přínosem pro životní prostředí.
V této souvislosti byli vlastníci zástavby nacházející se podél budoucí stavby chodníku
vyzváni, aby v případě, že vypouští znečištěné

odpadní vody ze svých nemovitostí (z kuchyní,
koupelen, WC a dalších zařízení) do stávající
cestní příkopy, učinili veškeré kroky k likvidaci
svých odpadních vod výhradně na svém vlastním pozemku, neboť při stavbě chodníku dojde
k zatrubnění stávající cestní příkopy v uvedeném úseku výstavby.
Vodoprávní úřad totiž povolí napojit do nového zatrubnění jen čisté vody z již existujících
meliorací z polí a z nemovitostí výhradně dešťové vody ze střech, případně parkovacích ploch.
Stavba, kterou realizuje společnost MVEX
stavby s.r.o., by měla být dokončena v polovině července 2022.

Renata Klichová

Zní to neskutečně, a přitom je to možné.
Přemýšleli jste, co znamená „svět“ pro vás?
Je to možná dobré místo pro život, zdravá příroda, dobré vztahy mezi lidmi, mír…
Jak vnímáme svět je individuální. Pro malé
dítě znamená máma a táta celý jeho svět. Rodiče pomohou, pohladí, podpoří, ukáží dětem,
jak vykročit do světa, jak bezpečně poznávat
své okolí, jak se v životě neztratit… Některé děti se však „ztratily“ úplně na začátku.
Z různých důvodů nemají svou
mámu, tátu ani nikoho blízkého
jen pro sebe a napořád. Jsou
však mezi námi lidé, kteří těmto
dětem dokázali změnit svět –
stali se jejich náhradní rodinou,
stali se pěstouny.
Odbor sociálních věcí Městského úřadu ve Frýdlantě nad Ostravicí
dlouhodobě podporuje zájem o pěstounskou
péči mezi občany. Nyní se nám naskytla příležitost, jak všem více pěstounství přiblížit.
Oslovili jsme „naše“ pěstouny, kteří se v osmi
dílech natočených videospotů s vámi podělí
o své pocity, motivace a zkušenosti. Těmto
„našim“ pěstounům děkujeme nejen za to, že
otevřeli svou náruč dětem jiných rodičů, ale
také, že svým účinkováním ve videospotech
předali poselství dalším lidem: Stát se pěstounem stojí za to!
Velmi si také ceníme nabídky, práce i pro-

fesionálního a citlivého přístupu pana Petra
Rehanka, režiséra, scenáristy, kameramana,
střihače a občasného fotografa, který s nápadem na natočení série o pěstounech přišel
a bezplatně videospoty vytvořil. Patří mu proto veliký dík.
Věříme, že si najdete čas na zhlédnutí videospotů osmidílné série „Dokázali změnit
svět – aspoň některým dětem.“ A možná, alespoň v to doufáme, se někteří z vás inspirují
a začnou uvažovat, že by se také
chtěli stát pěstouny.
Videospoty již nyní můžete
zhlédnout na stránkách www.frydlantno.cz, na youtubovém kanále Město Frýdlant nad Ostravicí,
na sociální síti facebook Město
Frýdlant nad Ostravicí a věříme, že
vzájemným sdílením se dostanou k mnoha
občanům.
Pokud uvažujete, že byste se chtěli stát náhradními rodiči (pěstouny, osvojiteli či pěstouny na přechodnou dobu), neváhejte pro bližší
informace kontaktovat Městský úřad Frýdlant
n. O., odbor sociálních věcí, pracoviště ul. Hlavní 139, 739 11 Frýdlant n. O., kancelář č. 120,
sociální pracovnici pro náhradní rodinnou péči
Bc. Kateřinu Illésovou, tel.: 558 604 179,
e-mail: killesova@frydlantno.cz.
Informace k náhradní rodinné péči najdete
také na odkaze www.dejmedetemrodinu.cz.

Dokázali byste změnit svět?

inzerce

Předání darů dětem z Ukrajiny v ZŠ TGM

14. dubna se v prostorách Kulturního centra
ve Frýdlantě n. O. konal 1. ročník benefičního
festivalu, jemuž jeho organizátoři dali výstižný
název Dobrý den nad Ostravicí. Do projektu,
který si kladl za cíl nezištnou a zcela dobrovolnou pomoc těm, kteří to v té chvíli nejvíce potřebovali, se zapojilo neskutečné množství lidí,
mezi nimiž nechyběli naši pedagogové Adam
Šigut, Dan Strangfeld, Iva Šlesingerová a Iva
Přasličáková.
Peníze, které zmíněný festival přinesl, byly
ve spolupráci s frýdlantskými školami a odborem sociálních věcí použity k okamžité pomoci
dětem, které k nám z Ukrajiny přijely téměř bez
ničeho. V naší Tégeemce byly tyto dary předány v úterý 17. května jedenácti dětem, které
školu momentálně navštěvují. Potřeby k výuce,
finanční dar na zajištění výletů a jiných aktivit
ve škole, to vše si mohly děti odnést právě
díky ochotě dobrých a laskavých lidí, kteří pro
ně festival zorganizovali anebo jinak podpořili.
A my jsme rádi, že mezi nimi nechyběla jména
učitelů ze ZŠ TGM. Jsme na vás, milí kolegové,
právem pyšní! 
lg

Jeden z hlavních organizátorů festivalu Dobrý den nad Ostravicí
Adam Šigut předává dárky dětem z Ukrajiny v ZŠ TGM.
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Staré Hamry, inzerce

Červen 2022

Informace ČEZ

ČEZ Distribuce upozorňuje
na plánovanou odstávku elektřiny
6. a 9.června 2022 od 7.30 do 15.30 hodin.
Bližší informace budou zveřejněny
na webu, facebooku a mobilním
rozhlasem obce.

Květen byl akční, vracíme se do normálu
Měsíc květen byl skutečně bohatý na různé
akce. Konečně se vracíme do běžného života.
Velice nás těší váš zájem a vaše hojná účast
na těchto akcích.
U příležitosti 77. výročí ukončení II. světové války jsme dne 4. května, v den osvobození
naší obce, uctili památku všech obětí této války
položením květin u památníku na Samčance.

Netradičně v neděli 8. května jsme vyjeli
na zájezd směr Bruntál. Plavili jsme se elektrolodí po Slezské Hartě a navštívili zámek
v Bruntále. Zájezd byl plně obsazen. K příjemně strávené neděli a zážitkové plavbě určitě
přispělo i nádherné slunečné počasí.

Noc kostelů 2022

Noc kostelů se bude letos konat v pátek
10. června 2022.
Motto Noci kostelů 2022 zní:
„Za dne ať Hospodin dává svou milost,
celou NOC mu budu zpívat a chválit ho.“

Potok Červík cestou na Trojačku… 

Foto: Petr Lukeš ml.

Oslavy výročí 110 let založení
SDH Staré Hamry, svěcení praporu a CAS
Druhá květnová sobota patřila našim hasičům. U příležitosti výročí 110 let od založení SDH Staré Hamry se konala v kostele sv.
Jindřicha slavnostní mše. Tato celodenní akce
pak pokračovala na Samčance svěcením nového slavnostního praporu SDH Staré Hamry
a nového zásahového vozidla CAS 20 Tatra
Terra, které bylo hasičům slavnostně předáno
do užívání starostkou obce.
Následovala ukázka činnosti mladých hasičů a v kulturním domě se uskutečnila slavnostní schůze s obědem, kde byla předána
vyznamenání.
Program pro širokou veřejnost pokračoval
venku před kulturním domem, kde hrála cimbálová muzika POLAJKA, podávalo se občerstvení, pro děti byl k dispozici skákací hrad.
Po celé odpoledne byla na parkovišti vystavena hasičská technika hasičů Starých Hamer
a okolních sborů z Ostravice a z Frýdlantu nad

Ostravicí, kterou si mohli přítomní za odborného výkladu prohlédnout.
Celá akce měla velký úspěch nejen u hasičů místních a z okolí, ale také u občanů napříč
generacemi.
Na tuto akci SDH Staré Hamry z programu
„V Beskydech to žije“, Místní akční skupiny Frýdlantsko-Beskydy, a za podpory Mikroreginou
Frýdlantsko-Beskydy, získalo finanční příspěvek 10 000 Kč.
Slavnostní prapor byl pořízen v roce 2019
a spolufinancován dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 80.000 Kč. Celkové
nálady činily 120.603 Kč.
CAS Tatra Terra byla spolufinancována dotací z MV ve výši 2 500 000 Kč a dotací z MSK
ve výši 1 250 000 Kč. Celkové náklady činily
8.167.500 Kč.
Projekty byly dofinancovány SDH Staré Hamry a obcí Staré Hamry.

Staré Hamry: Kostel sv. Jindřicha:
Program:
18.15–18.25 Prohlídka s komentářem
18.25–18.30 Hudební vstup
19.15–19.25 Prohlídka s komentářem
19.25–19.30 Hudební vstup
19.30–21.00 Meditace
Více informací na
https://www.nockostelu.cz/kostel/9035/,
www.nockostelu.cz/aktuality
a www.farnostostravice.cz.

zprávičky ze školy

V pátek 6. května jsme společně oslavili
Den matek. Děkujeme žákům naší základní
školy za krásné vystoupení. Učitelskému sboru
a paní ředitelce za přípravu. A vám všem děkujeme, že jste si udělali čas a přišli jste se podívat. Bylo to příjemné páteční odpoledne.

Ani v květnu jsme se v naší škole
rozhodně nenudili:
• Proběhla u nás další kontrola, tentokrát
z Krajské hygienické stanice v Ostravě. I tato
kontrola dopadla velice dobře, bez závad.
Naopak, členkám kontrolní komise se velice líbila práce v naší školní jídelně. Vysoce
hodnotila zejména pestré složení jídelníčku
a precizní práci vedoucí školní kuchyně. Spokojeni jsou zřejmě i naši strávníci. K dnešnímu dni máme 62 strávníků, čímž jsme téměř
dosáhli svého limitu a další strávníky již nemůžeme přijímat.
• 5. května jsme po dvouleté pauze slavili
Den matek, na který jsme si připravili pestrý
program. Naše maminky, babičky, tety a další návštěvníci slyšeli pásmo básní a písní,
bubnování, zhlédli country taneček. Nejvíce
se asi líbila módní přehlídka. 😊
• Ve dnech 10.–12. května jsme se účastnili povinného testování žáků 5. Ročníku, a to
v českém jazyku, matematice a v dovednostech k učení.
• Koncem května zahájíme plavecký výcvik.

Dana Petriková

jubilea
V měsíci červnu 2022
oslaví své životní jubileum:
Pan LUBOMÍR JANČURA 70 let
Pan VÁCLAV MILATA 75 let
Pan RAINER SEDLACZEK 80 let
Našim jubilantům k jejich výročí
srdečně blahopřejeme a do dalších
let přejeme pevné zdraví!

O týden později, v pátek 13. května, jsme
vydali za kulturou do Ostravy na muzikál
WEST SIDE STORY, který hráli v Divadle Jiřího Myrona.
A hned v sobotu jsme se opět v hojném
počtu sešli na oslavách 110 let od založení
Sboru dobrovolných hasičů Staré Hamry.

Další neděli, 22. května, se konala poutní
bohoslužba v kostele na Gruni.

Přehled bohoslužeb
5. červen, Slavnost Seslání Ducha Svatého:
Bílá 8.00, Ostravice 10.00 – 1. svaté přijímání
12. červen, Slavnost Nejsvětější Trojice:
Bílá 8.00, Ostravice 10.00 pouť
16. červen, Slavnost Těla a krve Páně:
Ostravice Medela 10.00, Ostravice farní kostel 17.00
19. červen, 12. neděle v mezidobí:
Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
23. červen, Slavnost Narození sv. Jana Křtitele:
Ostravice Medela 10.00, Ostravice farní kostel 17.00
24. červen,
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova:
Ostravice 17.00
25. červen, Neposkvrněné Srdce Panny Marie:
Ostravice 8.00
26. červen, 13. neděle v mezidobí:
Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
29. červen, Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů:
Ostravice 17.00

inzerce

Nabízím mulčování
i v těžko přístupných terénech.

PŮJČ SI MĚ!
603 980 237

Mulčujeme i zanedbané
či neudržované pozemky.
tel.: 775 272 385

... NA ZAHRADU
HRADY VHODNÉ PRO DĚTI DO 10 LET.

www.HOPnaHRAD.cz
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Červen 2022
slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme tady červen a to je období, kdy žáky a studenty čeká hodnocení
nabytých vědomostí v uplynulém školním roce. Někteří ještě na poslední
chvíli dohánějí to, co zameškali, maturanti mají většinou za sebou zkoušku z dospělosti, někteří byli přijati na vysoké školy a ti ostatní vstupují
do života dospělých.
Květnové deště a teplé slunečné dny přispěly k tomu, že nám tráva
rostla přímo před očima. Opět děkuji těm, kteří při údržbě a zkrášlování okolí svých domovů pokosili i předzahrádky a obecní pozemky podél svých plotů a ulehčili práci obecním pracovníkům,
kteří mají na starost nejen údržbu zeleně v obci, ale i ostatního obecního majetku. Ukažme, že
i naše malá Lhotka pod Ondřejníkem stojí za návštěvu, že je v ní pěkně uklizeno, že v ní žijí
přívětiví lidé, a přispějme k tomu, aby se o nás i za hranicemi obce mluvilo jen v dobrém.
Jsem rád, že se konečně do Lhotky vrátil kulturní a společenský život. Po několika jarních
společných akcích, jako bylo sázení stromů, společný úklid obce či setkání se studenty nad
jejich projekty, proběhla i oslava Dne matek a došlo i na odložené divadelní představení Divadla
Klauniky. V červnu nás ještě čeká rozloučení s předškoláky, koncert místního folklorního souboru Pilky k 86. výročí založení, vítání občánků a oslavy stého výročí založení sboru dobrovolných
hasičů. První červnovou sobotu se zúčastní lhotecká družstva dětí a dospělých tradiční a oblíbené akce Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy, kterou jsou Beskydské hry bez hranic. Pořadatelem
her je tentokrát obec Kunčice pod Ondřejníkem. Na závěr bych chtěl popřát žákům a studentům,
aby vysvědčení bylo především k jejich spokojenosti, ale i spokojenosti jejich rodičů, aby si mohli
klidně a bezstarostně užívat prázdnin. Vám všem přeji hodně teplých a slunečných dnů, moře
dobré nálady a především pevné zdraví.

Zdeněk Kubala, starosta

Lhotka má dalšího Zasloužilého hasiče

Nejvyšší hasičské ocenění, a to čestný titul
Zasloužilý hasič, slavnostně převzal náš dlouholetý člen Sboru dobrovolných hasičů pan
Zdeněk Žídek. Slavnostní akt proběhl 3. května
v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi. Toto
nejvyšší vyznamenání se uděluje pouze hasičům, kteří svou celoživotní prací přispěli k rozvoji dobrovolného hasičstva. Dovolte mi tedy
v pár větách shrnout jeho působení ve sboru.
Zdeněk Žídek je členem sboru od roku 1972,
tedy neuvěřitelných 50 let. Během této dlouhé
doby působil v žákovském, dorosteneckém
a později i v seniorském družstvu mužů, kdy
na postu strojníka vzorně reprezentoval svou
obec. V letech 1982–2009 vykonával náročnou
funkci velitele a zároveň také pozici místostarosty sboru. Díky jeho snaze, píli a zápalu pro hasičinu bylo zakoupeno a opraveno velké množství
techniky, především cisternové vozidlo CAS 32
T148, což bylo zásadním krokem pro rozvoj moderní zásahové jednotky v tak malé obci, jako
je Lhotka. Dále také inicioval a zrealizoval spolu
s dalšími aktivními členy kompletaci nové požár-

ní stříkačky a koupi vozidla Avia. Pod Zdeňkovým vedením, především díky jeho trpělivosti,
zkušenostem a autoritě fungovala spolehlivá
zásahová jednotka a také dvě úspěšná soutěžní
družstva. V době rekonstrukce požární zbrojnice
musel zajistit náhradní prostory pro uložení veškerého hasičského vybavení a techniky. V roce
2009 předal funkci velitele svému nástupci, kterého si během let vychoval. Je však nadále oporou nejen jemu, ale i ostatním členům, kteří si
jeho názoru a zkušeností váží a vnímají ho jako
neodmyslitelnou část sboru. I přes vyšší věk se
nadále aktivně zapojuje, do údržby hasičské
techniky, tréninků soutěžních družstev a organizace společenských akcí sboru. Pan Zdeněk
Žídek se rovněž zasloužil o vytvoření tradice
pořádání pohárové soutěže ve Lhotce, která je
oblíbená nejen u okolních sborů, ale zároveň
se také stala kulturní a společenskou událostí v obci. Na závěr je potřeba připomenout, že
Zdeněk Žídek je v pořadí třetím členem SDH
Lhotka, jemuž se podařilo toto nejvyšší ocenění získat. V roce 2005 byl Zasloužilým hasičem
jmenován otec Zdeňka pan Jan Žídek a také
pan Vincenc Socha. 
SH

Lhotka

Snižují věkový průměr klubu…?
Většinou bývá na setkáních členů lhoteckého klubu seniorů průměrný věk účastníků přes
sedmdesát let. Jinak tomu však bylo ve čtvrtek 28. 4. na výročce klubu, která se tentokrát
konala ve společenské místnosti mateřské
školy. A to hned na počátku, když přišly děti
z téže školky svým vystoupením – mnohdy
svoje babičky a dědečky – pozdravit. A jako
mávnutím čarodějova proutku by statistikové
v tu chvíli vypočítali v sále průměrný věk pod
padesát let. Čarodějnické pásmo měli i malí
předškoláci. A snad i proto bylo tak úžasné,
že byli na své „domácí půdě“.
Po závěrečném potlesku a odchodu dětí už
„probíhala“ schůze seniorů standardně. Následovala zpráva předsedkyně Marie Holečkové o činnosti a dalších plánovaných akcích.
S financováním klubu pak všechny seznámila
hospodářka Marie Langerová. Přítomné zaujalo pak v diskuzi vystoupení starosty obce
Zdeňka Kubaly. Seniorům zrekapituloval, co
všechno se v uplynulém období ve Lhotce
vykonalo, ale také, čemu se chce obec ještě
do podzimních voleb, ale i po nich, věnovat.
Na uskutečněné akce se nevzpomínalo
pouze ve vystoupení předsedkyně. Ze zájezdů, smažení vaječin, opékání buřtů i sportovních odpolední si mnoho z nás pořizuje aspoň
mobilem fotodokumentaci. Ale fotografa Jardu
Fojtíka – taktéž člena Klubu – těžko někdo
v úžasných záběrech překonává. Naštěstí si

ty snímky nenechává pouze pro sebe, a proto už při volnějším programu, během malého
pohoštění, účastníkům schůze celou řadu
okamžiků ze života lhoteckých seniorů svými
fotografiemi připomněl.
Na sedmičlenném výboru, který se návazně sešel 12. května, pak bylo, aby všechny
akce naplánované výročkou postupně připravil. Takže se tam rozdělovaly úkoly zejména
pro akci nejbližší, a tou je o prvním červnovém
pondělku na Kuříně tradiční vaječina seniorů.
Aby to klaplo, je třeba nakoupit vše potřebné,
ale připravit i soutěžní kvíz – zejména pro pamětníky Lhotky. Při obvyklém osobním pozývání na „vaječinu“ připomněli členové výboru

svým členům i pozvání souboru Pilky na koncert „Jak šel čas…“ a posezení u cimbálu, které bude v sobotu 4. 6. pro všechny Lhoťany
v Obecníku od 18 hodin při zpěvu a tancích
nejen Pilkařů, ale i jejich hostů.
Výbor klubu se na svém jednání už zabýval
i sobotou 16. července, kdy připravuje sportovní odpoledne. Na 24. září pak autobusový
zájezd a v tomtéž měsíci i podzimní opékání
buřtů a Krmášovou zábavu. Nutno připomenout, že všechny tyto akce připravují senioři
i pro ostatní Lhoťany a jejich přátele. I pro ty
mladší, aby se jim i na dalších akcích věkový
průměr snižoval.

Pavel Pasek

Děti z mateřské školy v ZOO Ostrava!
10. května jsme s dětmi navštívili zoologickou zahradu v Ostravě. Kromě toho, že jsme
strávili celý den pozorováním zvířat, vkusně
upravených výběhů a přírodních krás, nás čekal také program „Bylo jedno slůně…“, kde se
děti dověděly mnoho informací ze života slonů.

Měli jsme možnost potěžkat si sloní zub,
zkusit roztrhnout sloní žíni nebo zjistit, k čemu
používají chobot. Největší zážitek měly děti
z jízdy místním vláčkem. Už se těšíme na další
výlety, které nás čekají!
 Za kolektiv MŠ Lhotka Radana Buďo

Upozornění na obecně
závaznou vyhlášku

Zdeněk Žídek, Zasloužilý hasič.

Tečka za studentskými projekty
V dubnovém zpravodaji jsme přinesli informaci o setkání studentů stavební fakulty VŠB
TU Ostrava s občany Lhotky 21. dubna nad
projekty, které zpracovávaly možnosti využití
lokality v okolí nevyužitého kravína.
Studenti si v další besedě vyslechli názory občanů a ty pak následně začlenili do svých projektů. Po určité době, konkrétně 11. května, proběhla na stavební fakultě v Ostravě-Porubě soutěž
a vyhodnocení projektů. Zúčastnili se jí i zástupci
obce – starosta Zdeněk Kubala, Martina Kubalová a zastupitel Roman Vlášek. Autoři prezentovali
před svými vyučujícími a hosty své poněkud pře-

pracované projekty, které už zahrnovaly poznatky
ze setkání ve Lhotce. Neopouštěli ale své původní myšlenky a rozlet tvůrčí fantazie, a tak se různě vzdalovali možnostem obce pro jejich uskutečnění. Ale i tak se v jejich pracích objevovaly
myšlenky a nápady, na kterých by obec mohla
v budoucnu rozvíjet své vize. Nebyla to zadání
pro bezprostřední dobu, ale spíše směr, kterým
by se obec v budoucnu mohla ubírat. Po skončení prezentací a krátké poradě porota vyhodnotila nejúspěšnější projekty, kterým vedení spolu
se starostou předalo ceny. Uplatní se ve Lhotce
něco z projektů? To ukáže budoucnost.

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 sousedům
i návštěvníkům obce. 
oú

krátce z obce...
Termíny svozu
Termíny svozu komunálního odpadu v červnu: pondělí 13. 6. a 27. 6.

Odpadové hospodářství
Biologicky rozložitelný odpad rostlinného
původu, velkoobjemový, elektroodpad a kartonový papír můžete odevzdávat vždy v sobotu
od 10.00 do 12.00 hodin na sběrném místě
u bývalého kravína, případně po tel. domluvě
v pracovní době obecního úřadu. Neodkládejte
odpad v okolí sběrného místa mimo provozní
dobu, a to ani biologicky rozložitelný odpad,
který přijde do uzamčeného prostoru. Nevhazujte trávu a zbytky rostlin přes plot. Mimo provozní dobu můžete odkládat pouze větve z ořezu stromů a keřů na vyznačené místo. Na toto
místo neodkládejte mezi větve a jiný biologicky
rozložitelný odpad stavební řezivo, jako jsou
palety a desky s hřebíky, různé bedny s kováním apod. Tento odpad se štěpkuje a kovové
části ničí nože. Zbylé hřebíky taktéž poškozují
pneumatiky traktoru a automobilů, které odpad
na sběrné místo přivážejí.
Nevybírá se stavební odpad, jako jsou cihly,
střešní krytiny, stavební suť, okna aj.

Děkujeme.

Vážení přátelé,
zveme vás na koncert souboru Pilky u příležitosti 86. výročí jeho založení, který se uskuteční
se v sobotu 4. 6. 2022 v 18.00 hodin v sále Obecního domu. Vstupné dobrovolné, bufet s občerstvením zajištěn. Po skončení programu následuje posezení u cimbálu. 
Pilkaři ze Lhotky
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Humanitární sbírka diakonie

- Neděle 5. 6. 2022
- od 14 hodin
- Hodoňovice
Hostinec U Čendy

Oslava Dne matek ve školní družině

Začátkem května si připomínáme krásný
svátek – Den matek. Je to svátek, který se slaví v mnoha místech po celém světě. Ve školní
družině Smajlíci jsme tento den oslavili tvořením krásných dárků. Vyráběli jsme domácí krémy ve tvaru srdíček a kartičky štěstí. Tyto dárečky jsme předali nejen maminkám, ale také

babičkám z domu se sociálními byty v Kunčičkách u Bašky. Babičky jsme rovněž potěšili
krátkým pásmem, které jsme u této příležitosti
nacvičili. Všichni měli velkou radost. A o to přece jde. Dělat svět krásnější.

Šárka Valošková,

vychovatelka školní družiny

Knihovna Baška
Vás zve

V prostorách Kulturního domu Baška proběhla humanitární sbírka, kterou pro Diakonii
Broumov pořádala sociální komise obce Baška.
Možná někteří měli pocit, že se tentokrát sesbíralo o něco méně věcí, které budou potřebné pro druhé. Ale to snad je jen dojem, náhled
na věc, protože v poslední době proběhlo mnoho charitativních sbírek především pro Ukrajinu, kde se sešlo jistě daleko více potřebného
materiálu. To, že lidé ale stále chtějí pomáhat,
dokazují plné pytle především přineseného oblečení, které následně v pondělí 25. dubna odvezlo auto Diakonie Broumov. Děkujeme proto
občanům, kteří své nepotřebné věci přinesli.

Ukliďme Česko – ukliďme Bašku

Celostátní výzva Ukliďme Česko oslovila
téměř 60 našich občanů. Prošli se územím
na katastru celé obce Baška a nejvíce odpadků
sebrali kolem cest v příkopech, kolem výpadovky na Frýdlant, ale také v olšině podél řeky
Ostravice. Zde byly nalezeny dokonce černé
skládky, jejichž podstatnou část už pracovníci
místního odboru služeb zlikvidovali.

A jaké „poklady“, které naplnily asi šedesát
igelitových pytlů, se letos našly? Sklenice různého druhu, plastové lahve, igelitové obaly,
drobné železné předměty, puklice od aut, 26
pneumatik… Dá se říct vše, nač byste si vzpomněli… Proč to vozit na sběrný dvůr, který je
daleko – blíže je vrbina nebo příkop… Pokud
takto myslí ještě někteří občané, pak zase bude

příští rok co sbírat! Ale buďme optimisté, jistě
půjdeme všichni do sebe a víme, jak odpad třídit a kam co patří.
Odměna za sbírání byla připravena v podobě párků a nápojů v Hodoňovicích U Čendy,
v Bašce U Studny, kde se jistě probraly i další
připravované akce spolky či přímo Obcí Baška,
kde se jistě zase setkáme a pobavíme.

Kladení kytic k osvobození Bašky

Ve čtvrtek 5. května proběhlo v Bašce,
v Kunčičkách u Bašky a v Hodoňovicích slavnostní položení květin osvoboditelům naší
obce, kteří padli v boji proti fašismu na konci
2. světové války, a těm, kteří se nevrátili z koncentračních táborů.
Obřad u památníku v Bašce vedla starostka
obce Irena Babicová, aktu se zúčastnili i žáci
ZŠ v Bašce. V Kunčičkách u Bašky položil květiny u pomníku místostarosta obce Jan Richter
a v Hodoňovicích zaměstnanci obecního úřadu.
Uctění památky padlých hrdinů se zúčastnili

ve všech třech částech obce také naši spoluobčané, kteří si připomněli už 77. výročí konce 2.
světové války. Obřad provázelo hlášení místního rozhlasu, ve kterém zaznělo, že za osvobození Bašky zemřelo 20 sovětských vojáků a 10
našich občanů. Pietní akt byl zakončen státní
hymnou. Starostka obce Baška položila květiny také u pamětní desky ve vestibulu obecního úřadu a na hrob padlých obětí 2. sv. války
na hřbitově v Bašce. Všem občanům, kteří se
akce zúčastnili, i těm, kteří si vzpomněli, děkujeme.
Hynek Nekuža

Letošní setkání oceněných dárců krve

Letošní setkání oceněných dárců krve proběhlo ve středu 27. dubna v kanceláři starostky
obce Baška Ireny Babicové. Ta ocenila Michala Mičulku, Tomáše Boháče a Ivetu Vavříkovou
(nebyla fyzicky přítomna kvůli pracovním povinnostem) za 40 bezpříspěvkových odběrů a Josefa Čečotku s Rostislavem Skulinou za 120

bezpříspěvkových odběrů.
Dárci, kteří se dostavili, při malém občerstvení pohovořili se starostkou obce o tom, jak
dnes dárcovství krve probíhá a jak se krev darovala například před rokem 1989. To se právě
Josef Čečotka po prezenční vojenské službě
stal dobrovolným dárcem. Všichni obdrželi

drobné dárky a zapsali se do Pamětní knihy
obce Baška.
Všem dárcům blahopřejeme, vážíme si jejich lidského přístupu, ke kterému se jistě bezplatné dárcovství krve řadí.

Hynek Nekuža,

pracovník vztahů s veřejností

Účastníky akce Okolo Bašky
cestička doprovázel májový deštík
Otevírací doba knihovny: Pondělí a středa 8 – 17 h, polední pauza 11-12 h
Čtvrtek od 12-15 h

NENECHEJTE SI UJÍT

První květnovou sobotu se uskutečnila tradiční pochodová akce Okolo Bašky cestička,
kterou každoročně připravuje Bašťanský spolek. Trasa pochodu, který byl tentokrát dlouhý
16 a půl kilometrů, provází všechny její účastníky po různých místech obce Baška, aby tak
nedala zapomenout ani na zapadlé kouty naší
obce a zároveň podpořila spolky a místní podnikatele, kteří se do jejího průběhu zapojili.
V letošním roce Cestička směřovala kolem
přehrady, přes lesopark pod přehradou k řece
Ostravici, kde se na Včelařské naučné stezce
ukrývalo první stanoviště Medového dvoru.
Dále pak vedla do hodoňovického Hostince
u Čendy, kde po zkušenostech minulých let
všichni očekávali speciální zábavu. A taky se

Hromadné OČKOVÁNÍ PSŮ
v pondělí 6. června 2022
Hodoňovice (u Hostince u Čendy)
– 16.00 hodin
Kunčičky u Bašky Hlíny (hospoda Pohoda)
– 17.00 hodin
Kunčičky u Bašky (u mlýna) – 17.30 hodin
Baška (u obecního úřadu) – 18.00 hodin
Očkování provede MVDr. Valachová
z veterinární ordinace MitraVET Baška

Oznámení občanům
o volbách

Starostka obce Baška informuje širokou veřejnost, že v souladu s § 13 zákona č. 491/2001
Sb. O volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů se Obecní úřad Baška stal
registračním úřadem pro volby do zastupitelstev
obcí, které se uskuteční 23.–24. září 2022.
Bližší informace pro volební strany jsou uvedeny na webových stránkách obce.
Kontaktní osobou je Karla Bernátková, tel:
733 525 991, email: k.bernatkova@baska.cz

Irena Babicová, starostka

dočkali! Čendaspoláci opět nezklamali a připravili si parádní úkoly tematicky směřované
jako jarní práce na zahrádce. A tak si všichni
mohli vyzkoušet hod gumákem, zúčastnili se
„kobzolové brigády“, projeli se s kolečky nebo
si třeba našli svou mandelinku bramborovou.
Přes stanoviště v Hospůdce na Kamenci
pokračovala trasa na Malou Bašku, kde v altánku a kolem něj bylo další stanoviště. I tam
se blýskli, protože kromě smažení výborných
bramborových placků
zajistili pro děti mimo
stálé atrakce třeba i obří
skákací hrad.
V závěrečné části
putování bylo úkolem
vyfotit se u veliké tabule
hlásající, že jste právě
na Dřevěném kopci.
A potom už zpět do cíle,
který byl v místě startu,

a to u restaurace U Studny pod přehradou.
Ještě v předvečer akce předpověď slibovala konec deště před zahájením pochodu.
Nicméně počasí ji asi nečetlo, a tak jsme si
užívali májového deštíku prakticky po celý den.
Na trase to bylo místy znát, takže se nám někteří vraceli téměř k nepoznání, krásně špinaví,
zmoklí, ale dle jejich slov spokojení.

Hana Poledníková

Žáci ZŠ Baška zásobili
zookuchyň v ostravské ZOO

Jedno z nejdůležitějších míst v zoologické zahradě je brána zookuchyň. Právě zde se připravuje veškeré krmení pro všechna zvířata. A že jich
má ostravská zoologická zahrada několik tisíc!
Každý den se krmivo rozváží do všech koutů zahrady, aby nasytilo hladové zvířecí krky
i jejich mlsné jazýčky. Zookuchyně musí být
neustále zásobeny, aby zvířatům poskytly adekvátní výživu a co nejpestřejší jídelníček.
Z tohoto důvodu třída 4.A chtěla pokračovat
již v tradičním přispění, a to tak, jak se finančně
v roce 2021 podílela v ZOO Dvůr Králové – výběrem a úhradou virtuálního krmiva v rámci výzvy

„Zásobte zookuchyň“. Zvířata potřebují každodenní péči, krmení, vodu a také musí dál fungovat nejrůznější technologie – filtry v akváriích, bazénech,
vzduchotechnika, topení a další. Náklady na každý
jednotlivý den v ZOO Ostrava činí 360 tisíc Kč.
Děvčata a chlapci 4.A třídy tímto zapojením
chtěli pomoci a podpořit zvířátka a chod ostravské zoologické zahrady.
Třída 4. A nakoupila seno, kořenovou zeleninu,
hmyz, exotické ovoce, ryby a kosti v celkové částce 2.222 Kč. Věříme, že si zvířátka moc pochutnají, a tímto jim čtvrťáci přejí – DOBROU CHUŤ!

Nikol Fabíková, třídní učitelka 4.A

Pržno
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Děti oslavily svátek, dospělí ochutnali vaječinu
Oslava dne dětí spojená se smažením
vaječiny a kácením máje se konala v sobotu 28. května za hasičárnou. Na ohni se

smažila vaječina, děti řádily na skákacím
hradě, ty odvážnější šplhaly na hasičskou
věž a další si zase nechaly něco hezkého

namalovat na obličej.
Hasičům se podařilo nakonec pokácet
i májku.

Hasiči budou s novým autem akceschopnější
Dobrovolní hasiči z Pržna se snad za rok či
rok a půl dočkají nového hasičského auta. Díky
němu bude jednotka lépe připravena na různé
druhy událostí.
„V těchto dnech probíhá výběrové řízení
na pořízení zásahového vozidla. Jde o speciálně vybavené auto s motorovou stříkačkou.
Pořídíme ho z vlastních zdrojů, zastupitelstvo
schválilo finanční rozsah do 4,5 milionu korun,“
uvedl starosta Petr Blokša.
Cílem celé akce je mít podobné vybavení,
jaké mají dobráci v okolních obcích, a být platnými složkami pro aktivní zásahy k požárům.
V současné době mají hasiči k dispozici jen menší dopravní auto, které vybavení nemá žádné.
„Při vyhlášení poplachu máme povinnost do deseti minut vyjet do akce. To znamená – přiběhnout do zbrojnice, převléct se a podle typu zásahu vše nabalit do auta. Je to stresující, protože
všichni víme, že pokud něco důležitého v ten
moment zapomeneme, tak to prostě nebudeme mít,“ podotkl zástupce velitele jednotky Petr
Adamec. Nové vozidlo naproti tomu už bude
obsahovat veškeré potřebné vybavení, jaké je
třeba při požárech, likvidaci hmyzu či například
u povodní. „Takže nám odpadne stres, že něco
nevezmeme, budeme i rychlejší, ale hlavně, budeme daleko více akceschopní, což je náš dlouhodobý sen,“ vysvětlil. Nový vůz má i kubíkovou
nádrž pro prvotní zásah vodou. Sbor tak bude
moct vyjíždět i mimo katastr Pržna a pomáhat při
požárech a dalších neštěstích v okolí.

Nové vozidlo hasiči začali okukovat v okolí už
zkraje roku. „U okolních jednotek jsme zjišťovali,
jaké vozy mají tam. Museli jsme vzít v potaz velikost, aby se vešlo do garáže, i typ výbavy. Nakonec se nám nejvíce zamlouvalo to, které používají kolegové z Nové Vsi,“ popsal výběr Adamec.

Prženský jez byl dějištěm cvičení

Profesionální hasiči z Frýdku-Místku absolvovali sérii výcviků zaměřených na záchranu a vyhledávání osob v jezu a práci
na tekoucí vodě.
Jako lokalitu využili jez na řece Ostravici
na Pržně. „Práce na tekoucí vodě je rizikovou činností s vysokými nároky na schopnosti a výcvik hasičů. Podle aktuální situace
v takových situacích volíme vhodný způsob
záchrany, a to zejména s ohledem na bezpečnost zasahujících hasičů,“ vysvětlil mluvčí

hasičů Jakub Kozák.
V průběhu výcviku si tak jednotka vyzkoušela několik standardních postupů – od těch
nejjednodušších spočívajících v prvotním použití házecího pytlíku s plovoucím lanem, až
po sofistikovaný traverz přes celou šíři řeky,
využívaný především pro bezpečný pohyb raftu
při pátrání po osobách ve vodním válci.
Hasiči rovněž cvičili ovládání raftu v tekoucí
vodě i řešení nouzových situací – například manévr při převrácení plavidla.

Čekání na autobus bude příjemnější
Autobusová točna u vlakového nádraží zcela změní svou tvář. Obec plánuje celkovou rekonstrukci. Nyní již běží výběrové řízení na dodavatele stavby.
„Chceme vytvořit nástupiště, na které lidé
budou mít chuť vystoupit. Měl by jej zpříjemnit
i vodní prvek a zeleň, mimo jiné i na střechách
zastávek,“ popsal starosta Petr Blokša.
Obec oslovila 11 subjektů. Pokud dopadne
výběrové řízení dobře, s výstavbou by mohla

Kohouti spojili síly a upravili areál
Pržno se pomalu a jistě stává centrem cyklistiky. Areál u fotbalového hřiště slouží nejen projíždějícím cyklistům, ale hlavně místnímu oddílu
Kohouti SK Pržno. Ti se rozhodli, že zkrášlí okolí
svého vyhlášeného pumptracku a na poslední
květnovou sobotu vyhlásili brigádu.
„Květiny a sazeničky nám poskytla obec,

Nyní proběhne výběrové řízení na dodavatele
a pak se bude čekat několik měsíců, možná i rok
nebo více, než auto dorazí. „Pokud to bude probíhat všechno bez komplikací, budeme ho mít snad
někdy v průběhu příštího roku. Už aby to bylo,“
shrnul přání celé jednotky Petr Adamec.

naši členové zase přiložili ruku k dílu. Dorazilo jich hodně a práce jim šla od ruky,“ chválil
Vlastislav Matýsek.
Jak také řekl, cyklisté chtějí letos postupně zrekonstruovat celý areál. Přibude k němu
nový asfaltový pumptrack, který je právě ve výstavbě.

začít v létě. Před zimou by pak měly být hotovy
plochy nástupiště, komunikace a parkoviště.
Zastávky včetně zeleně a vodního prvku by
měly být dokončeny v příštím roce. Dokončuje
se studie. Následovat bude zpracování projektové dokumentace a poté výběrové řízení.
Navržené řešení musí samozřejmě schválit
zastupitelstvo obce. „Autobusové zastávky
pak budou nové i v centru obce, u Občanského
centra,“ dodal starosta.

Uzavření úřadu
Upozorňujeme občany,
že ve dnech 7. a 8. července
bude Obecní úřad Pržno uzavřen
z důvodu čerpání dovolené.

jubilea
Červen je měsícem narozeninových
oslav našich jubilantů:
paní Olga Pustková – 87 let
paní Daryna Vojtková – 70 let
pan Petr Pavlásek – 50 let
paní Ilona Janošcová – 50 let.
Vážení oslavenci, přejeme vám spoustu
dalších krásných let plných štěstí, zdraví
a samozřejmě i životní pohody a elánu.
OÚ Pržno

Blahopřejeme
všem oslavencům

Včelky nám přiletěly popřát k svátku
Den matek jsme v klubu seniorů oslavily 2.
května. S gratulací přispěchaly i děti z družinky a zahrály nám divadélko nazvané Jak se
včelky naučily tančit. Mohli jsme sledovat, co
se děje v úlu, že tam panuje přísná disciplína,
dokonce jsme se i zasmáli. Poté následovalo
občerstvení a nechyběla ani kytička karafiátů
a další blahopřání, tentokrát od pana starosty.
A protože se u nás stále něco děje, vypravili

jsme se ve středu 11. května na výlet na Čeladnou. Někdo jel vlakem, někdo se vezl hasičským
autem, které nám opět zařídil pan starosta. Všechna přání se nám splnila – slunečné počasí, krásné
procházky, zážitky a hlavně dobré občerstvení.
Na červnové setkání se opět velmi těšíme,
protože nás navštíví dětský folklorní soubor
Ondrášek z Janovic.

Za Klub seniorů Marie Radová
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Ostravice
slovo starostky
Vážení spoluobčané,
dnes nezačnu své slovo k vám zrovna příjemnou zprávou. Když jsme
v roce 2019 za pomoci horské služby vyvezli na Smrk pamětní desku na počest Jana Palacha, měli jsme radost my dospělí i skauti, kteří nás nahoru
tehdy doprovázeli. Deska byla těžká, žulová a já jsem si myslela, že tam
vydrží spoustu let.
Bohužel se tak nestalo. Na Smrk vyšel vandal, který desku vylomil, zničil
a ponechal kdesi v lese. Nebudu psát, jak moc mě to mrzí a jak byli smutní naši
malí skauti, kteří to nedokážou pochopit. A tak jsem přemýšlela, co bych jim na to měla říct. Takže,
milé děti, jsou mezi námi lidé, kteří si neváží práce druhých. Jsou ochotni ničit a lámat a vůbec nedomýšlí, co jejich kroky přinesou ostatním. Existují jedinci, kteří mají tendence překrucovat historii.
A vysmívat se hrdinům, kteří přinesli oběť nejvyšší. Sami nic dobrého nedokážou, umějí jen ničit.
Po této nepříjemné události ale naštěstí přišla dobrá zpráva. Našel se totiž člověk, který se
postaral o snesení desky dolů na Ostravici, a dokonce ji nechá opravit, a to na své náklady. Tímto
mu chci moc poděkovat, protože mi vrátil víru v to, že dobří lidé stále jsou. A pokud moje řádky
náhodou čte onen vandal, chci mu říct jediné – nepomáháte-li, tak neškoďte.
Milí občané, přeji vám krásný červen a už jen samé dobré zprávy. A dětem samozřejmě to,
aby jejich celoroční úsilí ve škole bylo korunováno jedničkami.

Pavlína Stankayová, starostka Ostravice

Vašo Patejdl oživí Den obce Ostravice

Už se to blíží, už to přichází. Po dlouhé pauze, kdy se nemohly konat žádné společenské
akce, se naši občané mohou těšit na Den obce Ostravice. Bude se konat v sobotu 9. července tradičně na fotbalovém hřišti TJ Ostravice.
O zábavu pro děti se postarají místní spolky, které připraví různé soutěže a hry. Abychom
neměli hlad, navaří nám místní restaurace a samozřejmě i dobrovolní hasiči. Hlavní hvězdou
akce bude Vašo Patejdl a písničkářka Kaczi.

Přijďte si zabruslit na in-linech

Obec Ostravice podporuje sport v zimě
i v létě. Ten, kdo jen nerad na jaře vyzul brusle,
určitě uvítá, že je může vyměnit za ty s kolečky. A tak je dobrou zprávou, že každé pondělí

od 16 do 18 hodin, a to až do konce června,
mohou využít Ostravičané zdarma hřiště pro inline sporty. Kde? V areálu Ridera přesně tam,
kde se v zimě bruslilo.

Poděkování lékařce Pavle Sýkorové
Lékařka Pavla Sýkorová, která mnoho let
pečovala o ostravické pacienty, změnila své
působiště a nyní bude ordinovat už jen ve Starých Hamrech.
„Chtěla bych tímto paní doktorce moc poděkovat za všechno, co pro naše občany udělala.
Moc jí přeji, aby se jí dobře dařilo,“ vzkázala

starostka Ostravice Pavlína Stankayová.
Od 1. května v ostravické ordinaci pečuje o pacienty lékařka Elena Vašíčková se sestrou Evou
Kudělkovou. Otevřeno má v pondělí od 11 do 18
hodin, v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 7.30 do 12
hodin a v pátek od 7.30 do 10 hodin. Ve čtvrtek
pak vyjíždí od 13 do 18 hodin k pacientům.

Kotlíkové dotace jsou stále k mání

Občané Ostravice, využijte kotlíkových dotací
Moravskoslezského kraje pro výměnu zdroje tepla ve vaší domácnosti. Příjem dotací bude probíhat
v období od 13. června až do 31. srpna elektronic-

kou cestou. Obec Ostravice každému úspěšnému žadateli přispěje částkou ve výši 5000 korun.
Více informací najdou zájemci na stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

Ostravice získala ocenění, věnuje se folkloru
Titul Vesnice roku Moravskoslezského kraje
2022 obdržela obec Závada na Opavsku. Hodnotící komise v letošním už 26. ročníku soutěže
udělila i další ocenění a diplomy. Ani Ostravice
neodešla s prázdnou. Získala dokonce hned
dvě uznání – Cenu naděje pro živý venkov, a to
za aktivity tamních spolků zaměřených na místní folklór, a diplom za poskytování příjemného
rekreačního zázemí.
„Hodnoticí komise navštívila naši obec
ve středu 18. května. Pochlubili jsme se rekonstrukcí WC a koupelen v naší školce a novým
zpevněným dvorem u školy. Navštívili jsme
Ráj soch, knihovnu, Ice arenu i skautskou klubovnu. Hovořili jsme o plánech obce pro další
období. O výstavbě chodníků, veřejných toalet,
o opravě mostů i střech veřejných budov. Seznámili jsme ji i s hotovými projekty na přestavbu obecního úřadu a na výstavbu dalších etap
kanalizace. Na prezentaci všech aktivit jsme

měli přesně 120 minut, které jsme využili beze
zbytku,“ popsala starostka Pavlína Stankayová. Dodala, že do celostátního kola soutěže
Ostravice sice nepostoupila, ale v příštím roce
se o to opět pokusí.
„Život na venkově má svá specifika. Nabízí
intenzivnější komunitní život, propojení s přírodou i větší klid. Ale není tak pohodlný jako život
ve velkém městě, kde mají lidé v dosahu velká
obchodní centra, služby, kina a divadla nebo
třeba zdravotnická zařízení. Vedení menších
obcí má tak úkol svým občanům vytvořit prostředí, ve kterém se budou cítit dobře, které
budou mít rádi a které kvůli komfortu velkoměsta neopustí. Soutěž Vesnice roku je tak nejen
oceněním za skvěle odvedenou práci, ale i jakousi motivací nejen pro starosty, ale i lidi, kteří na venkově žijí,“ uvedl náměstek hejtmana
Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj
Jan Krkoška.

Děti ukázaly, jak se jim doma čte

Ostravická knihovna připravila soutěž pro děti od 3 do 6 let.
Měly za úkol namalovat a přinést do knihovny obrázek, jak a kdo jim doma čte.
Soutěž probíhala během dubna.
Obrázky byly moc povedené, a proto každé dítě za své dílo dostalo odměnu.
Ceny byly z projektu BookStart – S knížkou do života.
Více informací můžete najít na www.sknizkoudozivota.cz.
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Žáci naší školy poznávali Prahu
O Praze se učí žáci na základní škole v mnoha předmětech. Už na 1. stupni
ve vlastivědě, později v hodinách dějepisu,
zeměpisu, ale třeba i v českém jazyce, kdy
si vysvětlují, zda napsat Pražský hrad s velkým nebo malým písmenem. Teoretických
znalostí o Praze mají tedy žáci hodně, ale
vidět a poznat Prahu na vlastní oči je jistě
mnohem lepší.
Takovou možnost dostali žáci 9. a 8. třídy a ve třech květnových dnech naše hlavní
město navštívili. Prošli známá místa jako
Pražský hrad s katedrálou sv. Víta, uličky
Malé Strany a krásná zákoutí Kampy, pohlédli na Prahu z Petřína i z Vyšehradu,
poznali Václavské i Staroměstské náměstí.
Příjemná byla jistě plavba historickou
loďkou po Vltavě pod Karlovým mostem se
zajížďkou do známé Čertovky. Na některých
místech nás provázeli zkušení průvodci, jinde jsme pouze nasáli atmosféru známých
míst. Největší obdiv u žáků sklidil průvodce
Stavovského divadla, který svým zajímavým
výkladem opravdu všechny zaujal. Poslední
den byl pro mnohé účastníky exkurze dlouho
očekávaný, protože jsme navštívili Českou
televizi na Kavčích Horách. Nahlédli jsme
do natáčecích studií i do dílen, kde se připravují všechny kulisy pro připravované filmy nebo pořady.
Výlet do Prahy se vydařil. Vše, co jsme

Po regionu se opět
rozjede Shuttle bus
Jak zbavit Beskydy přebytečných aut?
Stačí do nich vyslat shuttle bus neboli TU-BUS. Své zastávky bude opět mít v Malenovicích, na Ostravici a ve Starých Hamrech.
Turisty bude vozit od července do září. Pojede o víkendech a o svátcích a bude pro
všechny díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje zdarma. Na Ostravici zastaví
u Beskydského pivovárku a u Ridery. Více
informací najdou zájemci na webových stránkách pomedvedichtlapkach.cz.

si naplánovali, jsme stihli, přálo nám počasí, všude nás provázela slunečná obloha,
zkrátka bylo to moc fajn. A našim osmákům
a deváťákům snad zůstanou na Prahu nejen hezké vzpomínky, ale i zajímavé a nové
poznatky.

Děkuji všem účastníkům zájezdu za pěknou spolupráci, obci Ostravice za finanční
podporu, ze které bylo částečně hrazeno
jízdné, a také panu Sobalovi, který nám zajistil autodopravu. Praha se nám všem moc
líbila! 
V. Tomečková

kos informuje

Slovenská strela vyrazila seniorům dech  
Členové našeho klubu vyrazili ve středu 27. dubna do Starých Hamrů, aby
změřili své síly a také štěstí v bowlingu.
V příjemném prostředí se sešlo čtyřiadvacet účastníků.
V samotném turnaji má možnost
na dvou drahách hrát šestnáct hráčů.
Po sečtení výsledků byli oceněni hráči
na prvním, druhém, třetím a při shodě získaných bodů dvou čtvrtých místech. Poděkování za příjemnou atmosféru a obsluhu patří zdejšímu ochotnému personálu.
V měsíci květnu jsme navštívili expozici
Muzea v Příboře pod názvem Zaniklý svět
rukodělné výroby. Expozice je věnovávána technologiím zpracování přírodních
materiálů, které byly využívány v lidovém
prostředí. Jsou zde také ukázky tradičních
textilních technik a představeny běžné
i netypické textilní suroviny.
Vybrané techniky je možné si v rámci
návštěvy vyzkoušet. Součástí expozice
muzea je výstava Dřevěný svět, která
prezentuje ukázky dřevěných předmětů

a pomůcek, které v minulosti
provázely člověka v běžném
životě, ale mnohé z nich byly
díky technickému pokroku zapomenuty.
Návštěva muzea mnohým z nás vyvolala vzpomínky na dětství a všem se moc
líbila.
Druhým cílem klubového výletu byla
návštěva zrestaurovaného legendárního
železničního motorového vozu Slovenská strela v areálu Technického muzea
v Kopřivnici. Během pětačtyřicetiminutové
prohlídky nás pan průvodce seznámil se
vznikem, historií, autory a také složitým
procesem restaurování tohoto unikátního
exponátu. Po získání nových informací
a posilněni obědem jsme se spokojeni
vraceli domů.
Poděkování patří také panu řidiči autobusu za bezpečnou dopravu.
Příští akce: Smažení vaječiny se uskuteční dne 22. června od 15 hodin v areálu
restaurace U Řeky. Podrobnosti najdete
na obvyklých místech a internetu. 
JN
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Malenovice

Pouť hasičů a sraz praporů
slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
začíná červen, jeden z nejkrásnějších a nejpříjemnějších měsíců v roce. Před námi je léto, čas
dovolených a odpočinku, ale také nejrůznějších oprav a stavebních prací. Z nich bych aktuálně
zmínil alespoň budování stezek pod kostelem a výměnu první části veřejného osvětlení.
V létě nás čeká také celá řada společenských událostí – červen zahájíme tradičně v sobotu
čtvrtého Dětským dnem, kácením máje a smažením vaječiny, středa osmého bude patřit Akademii CVČ U Rosničky a pak se již budeme pomalu připravovat na borovskou pouť…
Ostatně když je řeč o pouti, rád bych se ještě krátce vrátil k té, která se uskutečnila v kostele
sv. Ignáce v neděli 15. května. Jednalo se o tradiční hasičskou pouť ke sv. Floriánovi. Tentokrát
však spojenou také se srazem hasičských praporů okresu Frýdek-Místek. A protože šlo o první
setkání tohoto druhu vůbec, troufám si říct, že naši hasiči položili organizátorskou laťku opravdu
hodně vysoko.
Podle dlouhodobých předpovědí by nás mělo letos čekat teplotně nadprůměrné, slunečné
léto. Uvidíme, nakolik se meteorologové trefí. Já vám v každém případě přeji krásný a pohodový
červen – a těším se na všechna společná setkání… 
Pavel Kuběna, starosta

Tradiční pouť hasičů ke sv. Floriánovi se
uskutečnila v neděli 15. května v kostele sv.
Ignáce na Borové. Letos šlo o setkání ještě
slavnostnější, neboť jednak se po vynucené kovidové odmlce jednalo o jubilejní desátý ročník,
jednak byla pouť tentokrát spojena s historicky
prvním srazem hasičských praporů okresu Frýdek-Místek.
Prapory čtyř desítek sborů, především dobrovolných hasičů, doplněné o hosty z Polska
a Slovenska a také o zástupce kraje, HZS
MSK, okresu i školy požární ochrany zaplnily
borovský kostel, kde slavnostní mši sloužili
P. Hrubiš a P. Mičan. Po jejím skončení následoval slavnostní průvod přes náves, umocněný
nádherným letním počasím, a celou akci nako-

nec završilo přátelské posezení v restauraci
Pod Borovou.
Velké poděkování patří všem organizátorům za obětavou práci, sponzorům za podporu

a restauraci Pod Borovou za vstřícnost a velmi nadstandardní přístup. A samozřejmě také
všem, kteří si tento hasičský svátek nenechali
ujít a podpořili jej svou účastí.

informace obecního úřadu
• Žádost o dotaci na celkem 115 domovních čistíren odpadních vod byla již podána a nyní tak čekáme na (doufejme kladné)
vyjádření Státního fondu životního prostředí.
O dalším vývoji budeme informovat. Případní
další zájemci se mohou hlásit jako náhradníci.
• Práce na dobudování nedokončených stezek v lesoparku pod kostelem sv.
Ignáce na Borové jsou již v plném proudu.
Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
představuje 60 %, 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.
• Kompletní prohlídky technického stavu
všech mostů na obecních komunikacích naštěstí neodhalily, kromě již minule zmiňovaného mostu pod Hradovou, žádný další kritický
či havarijní stav. U některých mostů budou

potřeba jen drobné opravy. Další postup u havarijního mostu je v řešení.
• Na autobusových zastávkách Božoň, Borová a Rozhraní byly nainstalovány další tři
zásobníky na reflexní samolepky, které obec
zdarma získala díky projektu Sdružení místních
samospráv ČR a České kanceláře pojistitelů.
•Během měsíce června proběhne první
etapa výměny veřejného osvětlení. Konkrétně půjde o 34 lamp o příkonu 20 W, jež
budou mít proti stávajícím starým sodíkovým
výbojkám 3,5krát nižší spotřebu, a přitom se
díky svým 2700 K 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.
• 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“. Za sponzorskou podporu děkujeme společnostem Pánské obleky BANDI a Vida Print.
• Připomínáme majitelům rekreačních nemovitostí povinnost uhradit do konce června
místní poplatek za odpad. Částku 500 Kč za rekreační objekt a rok je možno uhradit v hotovosti
na obecním úřadu nebo bankovním převodem
na účet: 107-6963890277/0100 – KB, a.s.
Při platbě na účet uveďte, prosím, do zprávy pro příjemce příjmení plátce a popisné/evidenční číslo nemovitosti.
• 20. zasedání zastupitelstva obce Malenovice se koná ve čtvrtek 9. června od 18
hodin v sále Obecního domu.
• Volby do komunálního zastupitelstva se
letos uskuteční ve dnech 23. a 24. září.

Malenovice spouštějí MOBILNÍ ROZHLAS MUNIPOLIS

CVČ U Rosničky informuje
Milé děti, milí dospělí,
poslední měsíc školního roku je před námi
a s ním i závěrečné akce před začátkem táborů.
V květnu se uskutečnily všechny plánované akce, kromě keramického workshopu, ten
má posunutý termín z organizačních důvodů
na 11. 6. a 2. 7. – více v plakátu.
Jako první v květnu proběhla Dílnička ke Dni matek. Té se zúčastnilo osm
dětí a vytvořily maminkám krásné a netradiční přáníčko (kolotoč pozitivních
vlastností jejich maminky). O víkendu 7. a 8.
5. probíhala výstava akvarelů Ludvíka Kunce
v neděli osobně s paní Kuncovou. Zároveň
v neděli 8. 5. proběhlo posezení ke Dni matek
s nádherným pěveckým vystoupením Verči
Pospíšilové, s dárečky a občerstvením. Při původním termínu turistické soboty pršelo, takže
jsme Výšlap na Lysou s malými dětmi zvládli
v neděli 22. 5., počasí bylo ukázkové, děkuji

všem odvážlivcům, kteří se přidali :)
V sobotu 21. 5. proběhla burza oblečení a hraček. Prodejní účast byla sice nízká,
zato nákupní účast byla parádní. Další burza
je plánována na 22. 10. Níže jsou rozepsány
plánované akce, více informací je v plakátcích
na FB a webu a na nástěnce.
V červnu se můžete těšit na následující akce:
- 4. 6. Den dětí na téma rytíři a princezny – děti nemusí (pokud chtějí, tak
samozřejmě mohou) přijít v kostýmu
- 8. 6. Akademie kroužků CVČ U Rosničky
- 1. a 2. 7. Rosničkovská přespávačka a vítání prázdnin
V červenci a srpnu je Rosnička veřejnosti
uzavřena z důvodů probíhajících příměstských
táborů. Děkuji za pochopení.
Přeji všem dětem úspěšné zakončení školního roku a s mnohými se těším na viděnou
na táborech.
Teta Blanka

Pro efektivnější komunikaci a lepší informovanost občanů zavádí obec Malenovice,
podobně jako většina ostatních obcí (nejen)
v okolí, nový komunikační nástroj – MOBILNÍ
ROZHLAS MUNIPOLIS. Jakkoli by se to z názvu mohlo mylně zdát, rozhodně se nejedná
o návrat k ampliónům v ulicích. Jde vlastně
o obecní rozhlas v mobilu. Nejsou to ale jen
esemesky, na něž jsme již zvyklí, je to mnohem
víc. Víc informací, sdílení plakátů, obrázků, anket, možnost přihlásit se k více obcím… A přitom
to není nic těžkého. Aplikace je uživatelsky velmi
přátelská a intuitivní. Na úřadě vám navíc rádi se
vším pomůžeme – s instalací i nastavením.
Proč?
Současný systém rozesílání obecních esemesek bohužel není příliš spolehlivý a důležitá
informace se leckdy nedostane ke všem adresátům. Za léta provozu nám také zůstalo v databázi mnoho čísel, která již patří někomu jinému,
případně nejsou aktivní vůbec, ale nikdo je nezrušil – takže bychom databázi museli tak jako
tak aktualizovat. Mobilní Rozhlas navíc umožňuje v aplikaci posílat nejen strohé textové zprávy,
ale také plakáty, pozvánky, ankety…
Jak to funguje?
Služba v sobě spojuje tři komunikační kanály. Vedle klasických esemesek je to infor-

mování mailem, a především vlastní aplikace,
která umožňuje využít službu naplno. Například
posílat obci vlastní podněty, účastnit se anket
a používat další doplňky. Odebírat přitom můžete nejen novinky z Malenovic, můžete si přidat i sledování jiných obcí a měst, ať už v okolí
nebo třeba tam, kam vyrazíte na dovolenou.
Co budu muset udělat?
Při registraci občan na stránce https://malenovice.munipolis.cz/registrace zadá své telefonní číslo, mailovou adresu a vytvoří si profil.
Ideální pak je stáhnout si aplikaci MUNIPOLIS /
Mobilní Rozhlas rovnou i do svého mobilu. Jak
už bylo výše zmíněno, rádi vám se vším poradíme, vysvětlíme a pomůžeme. Stačí se zastavit
na obecním úřadu.
Co když mám jen tlačítkový telefon?
Pokud nepoužíváte tzv. chytrý telefon,
můžete si zaregistrovat pouze telefonní číslo
a zprávy vám budou chodit jako doposud pouze formou SMS. Vlastně se tak pro vás nic nezmění. Jen je škoda, že potenciál nové aplikace zůstane nevyužitý. Pokud používáte e-mail,
zaregistrujte si prosím i adresu své schránky.
Do systému se ale samozřejmě můžete přidat
i kdykoli dodatečně.
Bude mě to něco stát?
Ne, pro uživatele je služba zcela zdarma. Tak

jako je tomu i nyní, náklady na provoz bude hradit obec – a zde je další potenciální výhoda aplikace, tentokrát pro obecní rozpočet. Rozesílání
zpráv prostřednictvím aplikace a e-mailem je
totiž už součástí paušálních nákladů. Zpoplatněné jsou dále pouze SMS, které si účtují telefonní
operátoři. Čím více lidí se nám tedy z klasických
esemesek podaří přivést k aplikaci, tím nižší náklady to bude pro obec znamenat.
Každá nová věc s sebou přináší určitá úskalí
či „dětské nemoci“. Věříme ale, že se nám i vám
podaří vše zvládnout a spuštění Mobilního Rozhlasu v Malenovicích nakonec ocení všichni.

KAM S NÍM A CO S TÍM aneb O ODPADU (Díl pátý – KOVY)
V našem odpadovém seriálu jsme zatím svou
pozornost zaměřili na tři druhy odpadu: plast,
papír a sklo. Na jejich třídění jsme již dobře zvyklí – žluté, modré a zelené kontejnery používat
umíme a poměrně svědomitě to také děláme.
Kovový odpad je proti tomu stále tak trochu
v pozici nováčka, ačkoli třeba sběr starého železa samozřejmě ničím novým pod sluncem není.
Kontejnery na kovy mají šedou barvu
a v Malenovicích jsou na sběrných místech
k dispozici již třetím rokem. V jejich využívání
však bohužel popravdě máme ještě značné
rezervy. Zatímco průměrný Čech ročně vytřídí
kolem 13 kg kovového odpadu, v Malenovicích
je to jen asi jeden kilogram. Logicky z toho
vyplývá, že tento rozdíl pak putuje do odpadu
směsného a zcela zbytečně nám navyšuje jeho
množství a prodražuje celkové náklady.
Takže, pojďme to zlepšit! Do šedého kontejneru patří: Prázdné konzervy, nápojové plechovky,
kovové uzávěry a víčka, hliníkové folie (alobal),
celokovové předměty jako hřebíky, sponky, trub-

Farnost Borová se v souvislosti
s probíhající OPRAVOU STŘECHY
NA KOSTELE SV. IGNÁCE obrací
na všechny laskavé dárce
s prosbou o finanční příspěvek
na účet farnosti: 168 355 8349/0800.
Mnohokrát děkujeme.

ky, příbory, hrnce apod. Objemnější předměty,
jako jsou např. vany, můžete odvézt do sběrného
dvora, případně využít svozu, který je v obci organizován vždy dvakrát do roka – na jaře a na podzim. Nápojové plechovky můžete třídit také společně s plasty a odkládat je do kontejnerů žlutých.
Pozor, mezi tříděný kovový odpad ale rozhodně nepatří: Kombinované obaly, tedy různý
pokovený papír a plast (jedinou výjimkou jsou
nápojové kartony, které patří do modrého kontejneru na papír), plechovky od barev a laků
nebo jinak znečištěné, obaly od nebezpečných
látek, těžké nebo toxické kovy jako olovo a rtuť

a dále především elektroodpad a baterie.
Třídění a recyklace kovů rozhodně stojí za to.
A nejde pouze o značný finanční efekt. Obrovský
je zde vliv na životní prostředí. Recyklací železného šrotu šetříme proti výrobě „nového“ železa až
75 % energie, 90 % primárních zdrojů a 40 % vody.
Nebo ještě konkrétněji: Recyklací 1 kg hliníkového
odpadu se ušetří cca 8 kg bauxitu, 4 kg pomocných chemických produktů a 14 kWh elektřiny.
Šedé kontejnery na kovy jsou možná proti jiným barvám trochu nenápadné, ale věříme, že
teď už je nepřehlédnete. Děkujeme, že třídíte.

Pokračování příště…

Malenovičtí senioři opět vyrazili na Lysou
V úterý 24. května se po zhruba třičtvrtě roce malenovičtí senioři opět vydali zdolat vrchol Lysé hory.
Atmosféra byla pohodová již od nástupu do autobusu a navzdory strašidelným předpovědím vyšlo na-

konec i počasí. A že bylo přece jen trochu chladno,
příjemně jsme poseděli v Bezručově chatě.
Tak zase příště, na plánovaném zářijovém
zájezdu na Bouzov a do Loštic...
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Cyrilometodějská pouť na Čupku Burger Day přinesl zábavu i vynikající jídlo

PR výbor obce Metylovice zve na tradiční
Cyrilometodějskou pouť na Čupku, která se
bude konat v úterý 5. července.
Výstup na vrchol je možný z několika stran
– z Metylovic, z Hodoňovic i z Pržna. Pro ty,
kteří se rozhodnou pro výšlap z Metylovic, připravuje PR výbor obce Metylovice soutěžní

trasu. Start bude v době od 12.30 do 13 hodin
z autobusové zastávky Metylovice, Čihadlo.
Během trasy bude připraven vědomostní kvíz
s tajenkou. Program na vrcholu Čupku bude
zahájen ve 14 hodin. Těšíme se na vaši účast
a doufáme, že letos si pouť opravdu užijeme.

PR výbor

Jen za stovku, zato různé druhy hamburgerů, k tomu koncerty, vystoupení Zdeňka Izera, spousta atrakcí pro děti i chill
out zóna, kde si každý mohl odpočinout
a vyzkoušet skvělé míchané nápoje. Takto
v kostce vypadal Burger Day, který se konal
poslední květnovou sobotu u fotbalového
hřiště u Hospůdky na hřišti. Bavil se snad
každý, kdo přišel.
Před vjezdem do areálu si návštěvníci
mohli prohlédnout tatrovku, která se účastnila známé Rallye Dakar. K vidění byli i nablýskaní veteráni z Veteran Car Clubu Ostrava. Při vstupu si lidé mohli dát spoustu

dobrůtek, od makronek, přes kvalitní hranolky, až po hamburgery, kterých bylo snad
na deset druhů. Odvážní jedlíci otestovali
své schopnosti v různých soutěžích.
Na hřišti měly děti k dispozici velký nafukovací hrad, různé hry a další zábavu. Nechyběl ani kolotoč. Kdo si chtěl odpočinout,
mohl do chill out zóny, která připomínala
pláž u moře a tento dojem umocnila i nabídka míchaných nápojů. Sluníčko asi nepálilo
tak, jak si pořadatelé představovali, naštěstí
ale nepršelo, a tak si lidé příjemně poseděli.
Na pódiu postupně vystoupily kapely The
6 FireBalls, The Yellow Socks, bavič Zdeněk

Izer a Rock and Roll band Marcela Woodmana.
Lidé se na akci královsky bavili. „Dlouho
jsme nikde nebyli a už jsme si tak trošku
začali zvykat být pořád doma. Ale pak jsme
si řekli, že nemůžeme být jako jezevci a vyrazili sem. Můžu říct, že to byl skvělý nápad, protože nás to tady moc baví. Už se
těšíme na další takové akce,“ usmála se
Hanka, jedna z návštěvnic akce. Její přítel
právě dojídal už třetí hamburger a vypadal,
že v koštování bude dále pokračoval. I děti
zářily radostí. „Je to tu boží. Hlavně ten kolotoč,“ jásaly dvě dívky.

18. ročník Memoriálu Ondřeje Šprly
Po tříleté odmlce, zapříčiněné covidovými
opatřeními, pořádá Sportovní klub Metylovice,
oddíl kopané, v sobotu 25. června již 18. ročník memoriálu Ondřeje Šprly v kopané starších
žáků. Turnaj začíná v 8 hodin na fotbalovém
hřišti v Metylovicích za účasti družstev FK

Staříč, TJ Sokol Palkovice, TJ Kysučan Korňa
(Slovensko) a domácích Metylovic.
Poslední ročník v roce 2019 ovládli fotbalisté ze
slovenské Korně, druhou příčku obsadily Palkovice. Za nimi skončily domácí Metylovice a poslední
Janovice. Srdečně zvou metylovští fotbalisté.

Muzeum vystaví obrazy Karla Lepíka
Slavný metylovický rodák Karel Lepík se
vrací na místo činu. V sobotu 18. června hodin se ve výstavní síní metylovského muzea
uskuteční slavnostní vernisáž výstavy obrazů
akademického malíře pod názvem Karel Lepík obrazy. Akce začíná v 16.30 hodin.
Karel Lepík již mnoho let žije a tvoří
ve Frýdku-Místku. Je dlouholetým vysokoškolským pedagogem, docentem Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Malíře a grafika Karla Lepíka,

není nutno v tomto kraji příliš představovat.
Podle slov znalce výtvarného umění Antonína Grůzy jsou Lepíkovy obrazy svátkem pro
oko a musí se k nim přistupovat podobně jako
k lyrické básni nebo k malé hudební skladbě.
Karel Lepík studoval figurální malbu
na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Karla Součka a Jiřího Johna. Výrazně
jej ovlivnil i studijní pobyt na Academii v italské Perugii. Během posledních let vystavoval
na mnoha samostatných i kolektivních výsta-

vách v Česku i za hranicemi. Jeho díla jsou
k vidění ve veřejných i soukromých sbírkách.
Přijďte se na tuto ojedinělou exkluzívní
záležitost podívat. Uvidíte, že Karel Lepík
je umělec, jehož malířský projev dosáhl nezaměnitelné osobitosti a vyzrálosti, že svým
velkolepým dílem už dávno přesáhl hranici
tohoto kraje. Zvou organizátoři výstavy Občanské sdružení Koňské nebe a Obec Metylovice. Výstava potrvá do 14. srpna.

M. Hajdušek

Vinohrádek byl odemčen, vinici se daří dobře

•Bluegrass Theatre•
Metylovice 2022 ®
Program koncertů v amfiteátru za školou v Metylovicích v roce 2022

10.6. 18:00

Milkeaters

25.6. 18:00

Průdušky

10.7. 17:00

Rock: Special
A.C. & Friends

16.7. 15:00

Heartbeats (SK), Goodwill
Guitar Session, .....

14.8. 17:00

Robert Křesťan, Druhá tráva
Katka García, Ivo Viktorin Trio

21.8. 17:00

New Aliquot
eFeM Grass, Ptačoroko

4.9. 15:00

Poutníci
Zenkl & Kozák, Žamboši

Předprodej vstupenek na e-listky.bluegrasstheatre.cz
Pořádá: Ptačoroko z.s. a Tenisový klub Karlický z.s. www.ptacoroko.cz http://www.bluegrasstheatre.cz/cz/

Vinohrad za místní sokolovnou se zazelenal, na keřících vyrašily větvičky a zdá se,
že se mu daří dobře. V sobotu 28. května
se konalo jeho slavnostní odemykání. V komorní atmosféře si lidé dali vaječinu, opekli
si párky a samozřejmě si i popovídali o vinné révě.
„Letos ještě sklízet hrozny nebudeme.
Možná na jednom keříčku něco málo necháme na ochutnání, ale opravdové vinobraní
nás čeká až příští rok,“ vysvětlil místní vinohradník a duše projektu Jiří Izvorský.
Pokračoval, že ve vinohrádku roste ně-

kolik odrůd. Je mezi nimi ryzlink, třebaže
právě ten nemá v Metylovicích ideální podmínky, a dost možná ani nedozraje. To Hibernal ano a také několik speciálních odrůd
jako například Solaris, Crystal, Muscaris či
Talisman.
Ve vinohrádku ale neroste jen víno. Jsou
zde lány levandule a česneku. V září se zde
budou konat Slavnosti vína, na které dorazí
nejen lašský král Zdeňa Viluš I., ale i hudební
těleso Pstružovské panenky či soubor Valášek z Kozlovic. „Akce to bude větší a výhodou bude, že když by pršelo, budeme moct

být v sokolovně. Plánujeme i různé řemeslné
stánky a další zábavu. A samozřejmě ochutnávky vína,“ slíbil vinohradník.

Koncerty budou bavit i toto léto

Areál Bluegrass Theatre se opět stane
dějištěm koncertů. A jak to vypadá, letošní
sezóna bude bohatá. „Program máme opět
nabitý, ale pořád není ještě úplný a bude
průběžně doplňován. Pochopitelně se skládá převážně z vystoupení bluegrassových
kapel, máme významné nové hosty jako
Milkeaters, Průdušky a další. Návštěvníci se
tedy mají nač těšit,“ podotkl pořadatel Lukáš
Karlický.

Jak dále řekl, úlet do jiného žánru je letos zastoupen rockovým koncertem skupiny Speciál a hostů Andonise Civopulose,
což je pro něj srdeční záležitost už 40 let.
„O kvalitách Druhé trávy, Poutníků, Zenkla
& Kozáka a dalších není pochyb. Novým,
ještě nezveřejněným, koncertem bude koncert holandské multiinstrumentalistky Loes
van Schaijk se svými přáteli. O tom a dalších změnách se včas dozvíte na webových

stránkách Bluegrass Theatre a tam si také
můžete i zakoupit vstupenky v předprodeji,“
doporučil pořadatel.
V letošním roce se může opřít o významnou podporu Moravskoslezského kraje
z programu Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok
2022 a MAS Frýdlantsko-Beskydy. Stálými
podporovateli jsou Obec Metylovice a Město
Frýdlant nad Ostravicí a někteří hosté.

Předmájové políbení bavilo nejen děti
Poslední dubnovou sobotu uspořádal PR
výbor obce Metylovice společně s Hospůdkou na hřišti Předmájové políbení. Od 14.30
byly připraveny čarodějnické soutěže pro
děti. Ty si mohly vyzkoušet jízdu na šlapadlech, chůzi na chůdách, hod na cíl, shození
kuželek pomocí čepičky s bambulkou, motání
pavouků a další. Po celé odpoledne si mohly
také upéct andělské muffiny s Luckou.
Dospělí se mohli vyřádit při recesistických
soutěžích. A i když se někteří zpočátku ostýchali, nakonec se všichni dobře pobavili.
Pro děti byl připraven skákací hrad a kolotoč létající labutě, na kterém si užily nejen

děti, ale i dospělí. Večer zakončil diskžokej
Marián, který nás provedl hudební produkcí od šedesátých let až po dnešek, takže
na své si určitě přišli všichni. Pravdou je,
že nejlepší taneční kreace předváděly děti,
které se nestyděly tancovat i na pódiu.
Po celou dobu si mohli všichni pochutnat
na občerstvení, které opět skvěle připravila
Hospůdka na hřišti. A pánové mohli políbit
své dámy pod větvičkou rozkvetlé třešně.
Počasí nám tentokrát opravdu přálo, takže
jsme si celou akci mohli parádně užít. Poděkování patří všem zúčastněným, ale nejvíce
organizátorům i zaměstnancům obce a Hos-

půdky na hřišti, kteří celou akci připravili.

Za PR výbor Martina Mertová
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Volby do obecních zastupitelstev

Volby do zastupitelstva obcí se konají
ve dnech 23. a 24. září. Pro volební období
2022 až 2026 v souladu s ustanovením §67
zákona č. 128/2000 Sb. bude do zastupitelstva
obce Pstruží voleno 11 členů zastupitelstva.
Potřebný počet podpisů na peticích pro volby
do zastupitelstva obce Pstruží:
- počet podpisů podporujícího nezávislého

kandidáta – 43 podpisů,
- počet podpisů podporující sdružení nezávislých kandidátů – 74 podpisů.
Kandidátní listina se podává nejpozději 66
dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce
(tj. 19. července 2022 do 16.00 hodin) registračnímu úřadu, kterým je: Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí (www.frydlantno.cz).

Den obce Pstruží vypukne v srpnu

Obyvatelé naší obce se opět mohou přijít
společně pobavit. Po dlouhé koronavirové pauze pro ně obecní úřad připravuje 20. srpna Den
obce. Konat se bude tradičně v areálu Dubina.
Jako obvykle budou pro děti připraveny spor-

tovní aktivity, jako jsou například skákací hrady
či lukostřelba. Potěší je jistě i oblíbené malování na tvář. Večer k tanci i poslechu zahraje živá
hudba. Zájemci o umístění prodejních stánků
se mohou přihlásit na tel. čísle – 602 728 764.

Pstruží

Lidé se veselili u vaječiny i za deště

Ani deštivé počasí nepřekazilo radost dětem, které dorazily v pátek 27. května na oslavu dne dětí. „Kdyby svítilo sluníčko, tak by to
bylo sice asi lepší, ale i tak je super, že můžeme soutěžit a vyhrát. Hlavně na tu cukrovou
vatu se těším,“ usmíval se jeden z malých návštěvníků. A bylo vidět, že obdobně to berou
i ostatní.
Škola ve spolupráci s obcí pro ně připravila řadu zajímavých soutěžních úkolů. Malí
odvážlivci testovali chůzi na chůdách, hledali
rovnováhu na balanční desce, žonglovali, há-

zeli na cíl, jeli slalom na koloběžce do kopce
či hráli ping-pong naruby. Kdo chtěl, mohl si
nechat něco hezkého namalovat na obličej.
Odměnou byla cukrová vata a balíček dobrot.
Dospělí se akce už několik dnů nemohli dočkat, protože oni se zase těšili na úplně jiné
delikatesy. „Děláme tradiční vaječinu. Sehnali
jsme od jedné naší občanky domácí vajíčka,
takže bude určitě dobrá. Také jsme nakoupili
kvalitní špekáčky,“ řekl starosta Milan Vaněk.
A zatímco z nebe tekly proudy vody, ve stáncích se to všechno smažilo a vařilo a opékalo.

Bylo vidět, že tamní šéfkuchaři měli vše připraveno a zvládnuto do posledního detailu. „Podívejte, tady máme nachystaná vajíčka a tady
zase nakrájenou slaninu a pažitku. Všechno je
připraveno dopředu tak, aby to odsýpalo a lidé
nemuseli čekat,“ vysvětlovala šéfkuchařka, která u toho pilně míchala slaninu v hrnci.
Na všech účastnících bylo vidět, jak moc
jsou rádi, že se v obci už zase něco děje a že
se mohou pospolu pobavit a také si i pochutnat nejen na jídle, ale třeba i na dobře natočeném pivu.

Děti se dočkaly pasování na školáky

Kamarádi, Vrabec a sýkorka, V lese, Oblékání, Petrklíč, Autosedačka... To jsou názvy
některých písní, které v posledním květnovém
týdnu zněly školkou ve Pstruží. V obou třídách
Sýkorek a Vlaštovek se mohli rodiče potěšit
programem písní, básní, pohybových a rytmických her na tělo i na hudební nástroje.
Tyto třídní besídky jsme nazvali Den pro
rodinu a pořádáme je pro vzájemné sbližování
a navazování partnerských vztahů s rodinami
dětí. Rodiče také mohou své dítě poznávat
v kolektivu dětí a být možná i překvapeni, co

se děti zvládly naučit, poznat, prožít za celý rok
ve školce.
Písně i básně evokují témata, kterým se
ve školce věnujeme a jejichž prostřednictvím
naplňujeme obsah vzdělávání. Tradičně jsme
se rozloučili s našimi předškoláky, a to slavnostním pasováním na školáky. Věříme, že kniha, kterou děti dostaly na památku ze školky,
jim bude připomínkou nejen na první dětská
přátelství. Jsme potěšeni, že všichni přechází
do první třídy naší základní školy.

Učitelky MŠ

Žáci nakoukli hasičům pod pokličku

Pstruží ozdobilo obří akvárium

Okolí popelnic obvykle nebývá moc líbivé.
Na Pstruží ale je to jinak. Nádoby na tříděný
i smíšený odpad obklopilo velké akvárium
plné ryb a mořských živočichů. „Vybudovali
jsme hnízdo na popelnice, které je kousek
od školy, a chtěli jsme, aby působilo esteticky. Vznikl tak nápad, aby zídku kolem odpadových nádob vyzdobily samy děti, samozřejmě pod vedením svých učitelek,“ vysvětlil

starosta Milan Vaněk.
On sám měl představu, že by každá strana
představovala jedno roční období. „Nakonec
jsem to ale nechal na dětech. Obec zakoupila barvy a školáci dali hlavy dohromady. Napadlo je, že zídka je vlastně ve tvaru akvária,
což mě překvapilo. Ale nápad se mi nakonec
moc líbí a samotné provedení ještě více. Je to
moc krásné,“ chválil starosta.

Hasiče vnímáme jako automatickou součást
našeho života, málokdo se však pozastaví nad
tím, co všechno tato profese obnáší. S naší
školní družinou jsme měli možnost nahlédnout
pod pokličku požární zbrojnice ve Pstruží. Místní hasiči a hasičky pro nás připravili zajímavý
program. Mohli jsme prozkoumat auta, zapojit
savice, obléci hasičskou výstroj či vyzkoušet
základní resuscitaci. Tímto děkujeme Sboru
dobrovolných hasičů Pstruží, že nám věnovali svůj čas a seznámili nás se svou náročnou
prací!
Návštěva zbrojnice ale nebyla jedinou akcí,
která se týkala hasičů. Děti se blíže seznámily
i s Hasíkem, což je preventivně výchovný program, který na území Moravskoslezského kraje
realizuje hasičský záchranný sbor.
Navštívil nás profesionální hasič Libor Cvik.
V kamarádské atmosféře jsme se dověděli, jak
předcházet vzniku požáru, jak se zachovat při
jeho vzniku a jaké nebezpečí nám hrozí v růz-

Výprava na Ondřejník prověřila síly
S dětmi se snažíme trávit co nejvíce času
venku, kromě využití hřiště a dubiny také chodíme na výšlapy do lesa a do přírody.
18. května se celá školní družina vydala
na Ondřejník. Vyslechli jsme pár výmluvných
poznámek, ale vše se v dobré obrátilo a my
vyrazili. Prudší stoupání za obecním úřadem
nám dalo trochu zabrat, láhve s pitím téměř
nestačily. Po zdolání strmé části bylo vyhráno.

ných oblastech našeho života. Seznámili jsme
se s požární technikou a mohli jsme si prohlédnout i vyzkoušet zásahový oblek. Nakonec

všichni dostali dárečky s preventivní tematikou
a pozvání na prohlídku hasičské stanice.

Děti a vychovatelé ŠD

Global partner pomůže v těžkých situacích

Na Pstruží jsme začátkem června zahájili
provoz kontaktního poradenského místa Global Partner. V knihovně pro vás bude sociální
pracovnice každou středu od 16 do 17 hodin,
mimo svátků. Pracovníci centra pomohou lidem v těžkých životních situacích.
„Přijďte kdokoli, kdo potřebuje pomoc. Společně najdeme řešení a zprostředkujeme další
služby. Pro seniory a zdravotně postižené máme
odlehčovací službu sedm dní v týdnu. Konkrétně
pomůžeme s péčí o vlastní osobu, s hygienou,
obstaráním běžných záležitostí, s chodem domácnosti, doprovodem k lékaři, procházkami,
při jednáních s úřady a jinými sociálními nebo

zdravotními službami,“ vzkazují lidem a dodávají
příklady z praxe: „Nastala ve vašem životě neřešitelná situace, nevíte, co s ní? Vyslechneme
vás a pokusíme se společně najít řešení nebo
službu, která by vám pomohla.
Měli jste v rodině úraz nebo těžkou nemoc?
Chtěli byste, aby po propuštění z nemocnice
byl váš blízký doma? Pomůžeme vám zařídit
zdravotní službu, stravu, hygienu a přizpůsobit
bydlení.
Staráte se o své rodiče a docházejí vám
síly? Odlehčíme vám tak, abyste si mohli odpočinout, a pomůžeme vám prakticky, jak o vaše
rodiče pečovat.“

Výuka se přesunula do úpravny vod

Celý zbytek cesty jsme kráčeli dobře naladěni
po vrstevnici až k chatě. Děti nejvíc zajímalo
občerstvení, jak taky jinak. Po delším odpočinku jsme na vrcholku pořídili pár fotografií a vydali se zpět. Děti cestou pěly písně a dozvídaly
se mnoho zajímavostí o okolních horách a lesích. Předpokládaný čas návratu jsme dodrželi
a všichni spokojeně zapluli do náručí svých rodičů. 
Vychovatelé ŠD

Kino na Pstruží

OÚ Pstruží a restaurace Vlčárna Vás zve na
filmové představení

24.června 2022

Terasa restaurace Vlčárna ,po setmění cca 21:00 hodin

Žáci 1. třídy z naší základní školy byli
v květnu na exkurzi úpravny vody v Nové Vsi
u Frýdlantu nad Ostravicí, kde měli možnost
vidět proces úpravy vody, která se zde přivádí z údolní přehradní nádrže Šance.
Technik úpravny prvňáčkům srozumitelným vyprávěním vysvětlil koloběh vody
v přírodě, názornou prohlídkou ukázal a popsal základní úkoly a pracovní postupy zdejší
úpravy vody. Mimo jiné dětem vysvětlil, jaký
je rozdíl mezi čističkou a úpravnou vody, zdů-

raznil důležitost vody pro život na naší planetě, a v neposlední řadě nutnost péče o vodu.
Žáci si také mohli nakrmit živé pstruhy,
kteří v úpravně zastávají velmi důležitou
funkci hlídání nezávadnosti zdroje vody
z přehrady. Dopolední exkurze byla součástí
výuky. Cestou si žáci názorně opakovali probrané učivo z prvouky a také se v krásném
slunném dni občerstvili lahodnou malinovou
zmrzlinou. Všem zúčastněným se exkurze
velmi líbila.
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Klubový máj v dobrém rozmaru
Pestrá klubová programová náplň byla
v květnu úspěšně realizována, ještě zbývá
(po uzávěrce) uskutečnit tradiční květnovou
návštěvu dětiček z Berušky se svou „Jarní
besídkou“.
Květnové 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.
A ještě jedna dobrá zpráva: naši čapí sousedé již zřejmě zapracovali na potomcích, takže budeme jako každoročně s napětím očekávat výsledek jejich snažení.
Generační syntéza na zahradní párty
Májový program jsme začali návštěvou v Be-

rušce, resp. na její zahradě, kde jsme byli pozváni. Milé dopoledne začalo krátkým vystoupením
dětí, posléze jsme společně sázeli semínka,
hráli společenské hry a nakonec nás paní ředitelka Jana Bartošová provedla objektem. Vše
proběhlo v dobrém rozmaru a bylo to prima.
Májové posezení s hosty
Poseděli jsme v dobrém májovém rozpoložení, když program zpestřili naši milí hosté
– pěvec Ivo Kroček a básnířka Boženka Tyrlíková.
Ve Stodole pohoda, jak jinak
Společná vycházka s cílem v oblíbené Stodole měla štěstí na počasí, takže jsme mohli
posedět venku na sluníčku, opět v dobrém
rozmaru.
Dobré hudby není nikdy dost
A v dobrém rozmaru proběhlo i májové
hudební odpoledne s naším v současné době
primárním muzikantem Vláďou Volkem z Val.

Meziříčí. V téměř rodinné atmosféře jsme si
s chutí zazpívali evergreeny a ti ještě ohební
si zaskotačili na „parketu“.
Jak to bude v červnu
Zahájíme vycházkou do Pstruží s cílem
ve Stodole, pokračujeme vaječinou u Skotniců, odpoledním zájezdníkem na VD Šance, dále bude poslední přednáška z cyklu
Na úsvitu českých dějin (Jana Bártová) a měsíc zakončíme vycházkou do BRC.
Kompletní červnový 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 pěkný a hlavně „zdravý“ červen.
Vše o našem klubu od jeho vzniku v r. 2010
najdete na www.senioriceladna.cz.

Petr Bernady

Snažili jsme se, ale děti obvykle vítězily.

Hurá k zápisu! Tentokrát už zase osobně

Společné zalévání semínek.

Po dvouleté „covidové“ přestávce se v naší
škole uskutečnil zápis
žáků do I. 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

V zajetí společenských her.

kultura
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Výstava trvá od 25.4.2022 do 15.05.2022.
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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

Turistická akce Stezka Českem
prochází i Čeladnou
Chtěli byste obejít Českou republiku
za jeden den? Tak to se přidejte ke Klubu
českých turistů (KČT), který v sobotu 11.
června pořádá turistickou akci s názvem
Stezka Českem. Jedná se o etapový pochod, který vede převážně po hranicích naší
vlasti. A proč právě 11. června? V tento den
byl KČT založen.
Původní projekt představili nadšenci, kteří
chtěli vytvořit dálkové treky na území České republiky, a proto vznikla stezka, která
měla dvě větve – severní, jež měří 1148 km,
a jižní pak 991 km. Obě se spojují na nejvýchodnějším místě ČR v Bukovci u Jablunkova a tom nejzápadnějším v obci Krásná
v Ašském výběžku. Jsou vedeny převážně
po turistických značkách Klubu českých
turistů. Na území Čech je vedena převážně po hřebenech našich pohraničních hor.
V Moravskoslezském kraji prochází státní hranice z velké části vodními toky např.
Olše, Opava, Osoblaha, proto byla stezka
vedena jiným způsobem, tedy přes hory.
Trasa etapového pochodu vede přes území celkem 11 krajů, které tvoří státní hranici.
V Moravskoslezském kraji je trasa pochodu
rozdělena na 17 etap, jejichž celková délka
činí 338 km. Na Bumbálce v Moravskoslezských Beskydech se trasa napojuje na úseky Zlínského kraje, u města Jeseník potom
přechází do kraje Olomouckého.
Kolem horního toku řeky Ostravice vedou tři z těchto etap. Dvě z nich mají start
na Visalajích, kam turisté mohou dojet autobusem. Etapa 4/113 vychází od parkoviště
nejprve na Bílý Kříž a od něj pak sleduje červenou turistickou značku a stání hranici se
Slovenskem. V její trase účastníci naleznou
několik chat – Doroťanka, Kmínek a Masarykovu chatu na Beskydě. Po 24 km turisté
dojdou do svého cíle na Bumbálku.

Následující etapa označená 5/113 taktéž sleduje celou dobu červenou turistickou
značku a přivádí turisty na nejvyšší vrchol
Moravskoslezských Beskyd – Lysou horu.
Nezapomeňte se zastavit u turistické chaty KČT – Bezručovy chaty na jejím vrcholu.
Po červené značce tato etapa klesá nejprve
na Lukšinec a do Ostravice na vlak. Má sice
jen 17 km, ale stoupání vše vynahradí.
Etapa 6/113 z nádraží na Ostravici pokračuje na druhou nejvyšší horu Moravskoslezských Beskyd – Smrk. Přes Holubčanku
turisté vystoupají až do sedla Smrku a cesta
je kolem pomníku J. Palacha a J. Lennona
dovede až k vrcholu. I odsud jsou pěkné výhledy na okolní hory, města a vísky, zejména k severu a západu. Kolem Hubertky klesá
cesta tichými lesy až ke studánce a kapličce
Cyrilka v Čeladné. To už budou mít turisté
v nohách sice 16 km, ale na vlak musí ještě
kousek po svých už mimo trasu pochodu.
Informace o akci a jejím průběhu na území Moravskoslezského kraje jsou uvedeny
na webu KČT, oblasti Moravskoslezské
www.kct-msk.com/stezka-ceskem. Startovní
stanoviště zajišťují členové našich turistických oddílů. Zájemci o tento pochod mohou
po zaplacení symbolického startovního poplatku 25 Kč, případně 20 Kč pro člena KČT
vyrazit po Stezce Českem.
Vydejte se společně Klubem českých turistů za dalším dobrodružstvím. Pojďte tedy
s námi putovat naší vlastí za dalekými výhledy do krajiny, krásami přírody a stopami naší
minulosti. 
Ondřej Burel
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slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
máme tu červen, měsíc, kterým nám začíná léto, a všichni se těšíme, že po jarním shonu
nastane období, kdy si užijeme teplých dní a zasloužené dovolené.
S radostí musím konstatovat, že i kulturní život v obci v jarních měsících ožil. Úspěšně započala fotbalová sezóna, spolky pořádaly výroční schůze, i celou řadu společenských akcí jako
například dětský karneval, cestu za dobrodružstvím, volejbalový turnaj, za což jim patří veliký dík.
Za další velmi příjemný počin považuji otevření nového beachvolejbalového hřiště v našem
sportovním areálu. Rozhodli jsme se, že hřiště i se sítí necháme volně přístupné tak, aby se mohlo využívat kdykoli. Prosíme tedy o udržování pořádku a předem za to děkujeme. V současné
době také probíhá montáž hracích prvků a mobiliáře pro děti v místní části Bystré, které budou
namontovány na zahradě u bývalé základní školy, kde budou rovněž volně přístupné rodičům
a dětem. Z dalších proběhlých kulturních akcí, na kterých se podílela obec Janovice, bych rád
vzpomenul na velmi příjemnou oslavu MDŽ, sázení stromů dětem, tradiční uctění památky padlých hrdinů a jarní vítání nových občánků obce. I v našem kinosále jste se mohli setkat hned
dvakrát a máme obrovskou radost, že je o tato tematická promítání zájem. Ještě jednou děkuji
všem, kteří obětavě tyto kulturní a společenské akce připravovali.
Ani na obecním úřadě jsme nezaháleli a poslední období probíhalo ve znamení přípravy Dne
obce Janovice, kde společně s našimi spolky „ladíme“ už jen poslední detaily. Znovu bych vás
rád srdečně pozval na tuto kulturní akci, která se bude konat dne 25. června u nás v obci, více
informací najdete na www.denjanovic.cz. Vstupenky již brzy obdržíte do vašich schránek. Obrovský dík patří také sponzorům, bez nichž bychom Den obce v takovém rozsahu pořádali velmi
obtížně.
Z plánovaných investičních akcí bychom rádi v letních měsících započali s výstavbou komunitního domu seniorů, nyní probíhá veřejná soutěž na případného zhotovitele stavby. Bohužel ceny
stavebních prací a materiálů vzrostly v posledním období až o 40 %, pokud tedy „nevysoutěžíme“
náš investiční záměr v ceně, která bude pro obec přijatelná, budeme muset realizaci projektu odložit. V červnu rovněž dojde k umístění retenčních nádrží na dešťové vody u vybraných obecních
budov, na které se nám podařilo získat dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí
ve výši 85 % ceny díla.
Závěrem vám přeji krásné léto plné pohody, sluníčka a odpočinku a těším se, že se všichni
25. června setkáme!
Mějte se fajn!

Svatopluk Běrský, starosta obce

Volejbalový turnaj spolků
Po dvouleté pauze se v sobotu 14. května
opět uskutečnil volejbalový turnaj místních
spolků.
Do akce se zapojily čtyři týmy, které odehrály zápasy na dva vítězné sety každý s každým.
Turnaj probíhal na multifunkčním hřišti ve sportovním areálu obce. Utkání byla velmi vyrovnaná a často o vítězi rozhodoval rozdíl pár bodů.
Ti, kteří zrovna nehráli, povzbuzovali ostatní
a mohli si dopřát občerstvení v podobě grilovaných klobás, piva a kofoly. Panovala zde
velmi přátelská atmosféra a hrálo se v duchu
fair-play.
První místo obsadil tým Volejbal Janovice, druhý byl Prvočas, pomyslnou bronzovou
medaili získala reprezentace janovické školy
a na čtvrté příčce skončili janovičtí hasiči. Ocenění pro nejlepšího hráče turnaje získal Ondra
Grzymek.

O rozpis zápasu a vyhodnocení se postaral pan Miloslav Chrobák a jako rozhodčí se
do turnaje zapojil Tomáš Flegr. Oběma mockrát děkujeme za pomoc.
Po skončení turnaje proběhlo slavnostní otevření beachvolejbalového hřiště. Úvodní slovo
pronesl starosta Svatopluk Běrský a poté pan
Miloslav Chrobák, který významnou měrou
přispěl k vybudování tohoto hřiště, kdy ve spolupráci s panem Vavřincem Pečínkou zajistili
obci bezplatně písek na toto hřiště a cenné rady
ohledně jeho vybudování. Tímto jim oběma a celému volejbalovému svazu mockrát děkujeme.
Otevření hřiště se zúčastnili také extraligoví hráči oddílu Black Volley Beskydy, kteří zde
odehráli exhibiční zápas.
Ještě jednou děkujeme všem zúčastněným
a věříme, že si všichni užili krásný a zábavný den.

Lukáš Plánička a David Fiedor

Janovice

Čarodějnický týden v MŠ čar a kouzel Janovice
Celý týden bylo ve školce čar a kouzel
v Janovicích cítit napětí. Malí učňové se pilně
připravovali na závěrečné zkoušky, které se
konaly v pátek 29. dubna. Navíc, se šuškalo,
že za námi přijede čaroděj Hagrid z Bradavic
– kamarád Harryho Pottera, se svým kouzelnickým vystoupením. A opravdu tomu tak bylo.
Nastalo páteční dopoledne a již od rána bylo
všude rušno. Kolem školky čar a kouzel svištělo
jedno koště za druhým, jak se učňové slétali na závěrečné zkoušky. Před samotnými zkouškami došlo k rychlému zopakování nabytých vědomostí
a uvolnění napjaté atmosféry na minidiskotékách
v jednotlivých třídách. Všichni již věděli, že čaroděj
Hagrid přijede, a netrpělivě jej vyhlíželi z oken.
Když Hagrid konečně dorazil, shromáždili
se učňové na lavičkách a čekali na přichystané kouzelnické vystoupení. Čaroděj Hagrid jim
s pomocí knihy čar a kouzel namíchal lektvary mládí, lásky, neviditelnosti či nesmrtelnosti.
Také jim ukázal, jak správně rozsvítit kouzelnickou hůlku, a nakonec zapálil pavoučí sopku.
Po vystoupení čaroděje Hagrida čekaly učně
již zmiňované závěrečné zkoušky. Ty se skládaly

z letu na koštěti se slalomem mezi ohni, vaření kouzelného lektvaru, nauky kouzelných tvorů – zkoumání dračího oběda a prolézání pavučiny. Všichni
učňové absolvovali zkoušky s vyznamenáním.
Po ukončení zkoušek se náhle objevila
na zahradě zlá čarodějnice Berta, kterou jsme

poté společnými silami upálili a zahnali tak zlo
zase pryč. Nakonec se rozdávalo čarodějnické
vysvědčení společně s kouzelnými kuličkami –
hopíky a sladkou odměnou, kterou upekli učňové z Veverek v rámci kouzelnické přípravy.
 Za tým čarodějnic Kryšpulína Umazaná

Mladí myslivci z Janovic poprvé na Zlaté srnčí trofeji
V sobotu 30. dubna pořádal Okresní myslivecký spolek ve Frýdku-Místku chovatelskou
přehlídku trofejí.
Konala se na zámku v Paskově. Součástí
této výstavy bylo okresní kolo myslivecké soutěže pro děti a mládež „Zlatá srnčí trofej“. Náš
janovický kroužek pro mladé myslivce dostal
nabídku se soutěže zúčastnit. My jsme tedy
této příležitosti využili a v sobotu ráno jsme
hromadnou dopravou vyrazili na první letošní
společný výlet.
Někteří ještě nikdy vlakem necestovali a takovýchto „poprvé“ jsme s mladými myslivci
v tento den zažili hned několik.
Nejprve jsme viděli jarní svod loveckých
psů a pokoušeli jsme se jednotlivá plemena
poznat. Ti odvážnější si mohli některé z pejsků
i pohladit.
Zhlédli jsme výstavu trofejí, zopakovali si
popis paroží a pak už se mohlo jít soutěžit. Celkem byly tři kategorie, ale náš kroužek soutěžil
pouze ve dvou. Děti napsaly vědomostní test
a pak je čekala praktická poznávačka nejen
naší zvěře, ale také stromů a bylin.
Čekání na výsledky jsme si zkrátili střelbou
z různých druhů zbraní, prohlídkou živých dravců a sov, dále jsme viděli historické lovecké

zbraně a nechyběl zvěřinový oběd.
Po druhé hodině odpolední jsme nastoupili k vyhlášení výsledků. Měli jsme obrovskou
radost, že se soutěže zúčastnili i nejmladší
členové „Janovického myslivca“ a ještě více
nás potěšilo jejich umístění. V kategorii Z (začátečníci) obsadil první místo Vítek Šebesta
a druhou příčku Kačka Boorová mladší. V kategorii A (mladší žáci) skončila na druhém místě
Barča Gřundělová a hned za ní, na třetí pozici,

Damián Kubalík. Pro všechny zúčastněné byly
připraveny dárečky, takže smutní nebyli ani ti,
kteří na stupních vítězů nestáli.
Nakonec bych ráda poděkovala panu Tomáši Kleinovi a zejména paní Pavlíně Turkové
z Okresního mysliveckého spolku ve Frýdku-Místku za skvěle připravenou a zorganizovanou akci.

Vedoucí kroužku mladých myslivců

z Janovic Kateřina Boorová

Jaro s Prvočasem se sportem i dobrodružstvím

Na přelomu dubna a května Prvočas uspořádal dvě akce pro menší děti. Nejprve si děti
od 3 do 10 let mohly zařádit v Jumpcentru v obchodním centru Frýda. Janovické děti měly celý
areál Jumpcentra jen pro sebe a také jej maximálně využily. Parťákem jim byl také méďa
Kubík.
Další povedenou akcí byla „Cesta za dobrodružstvím“. Dobrodružná výprava započala
v areálu janovické mateřské školy, kde děti
obdržely mapu a pokyny k hledání pirátského
pokladu. Poté se v doprovodu rodičů vydaly

po stopách piráta, cestou plnily úkoly. Za splnění úkolů dostaly razítka do mapy. K otevření
truhlice s pokladem však bylo zapotřebí získat
ještě i několik diamantů. Ty mohly dostat pouze
po splnění dalších úkolů v areálu školky. Teprve
poté mohly na pár vteřin zalovit v truhlici s pokladem a vytáhnout si svou odměnu. A protože

všem po náročné honbě za pokladem pořádně
vyhládlo, kotlíková vaječina s křupavým chlebem a vynikající buchty byly tou pravou tečkou za krásně stráveným odpolednem. Tímto
děkuji všem, kdo se podíleli na přípravě akce,
a školce za poskytnutí prostor zahrady.

Za Prvočas Jana Grzymková

krátce z obce
Den obce – distribuce vstupenek

Fotbalový úspěch janovické školy
V úterý 26. dubna se na fotbalovém stadionu 1. BFK Frýdlant n. O. konalo okrskové kolo
Mc Donald´s Cupu 1.–3. tříd v kopané. Náš
tým, který před turnajem absolvoval i jeden
„trénink“ ve škole, skončil na krásném 2. místě.
Úspěšný, bojovný a kolektivní tým byl sestaven z těchto fotbalistů: Kokeš Oliver a Samuel
a Kelnar Filip z 1. tříd, Holiš David, Roháček
Sebastián, Nevedel Vojtěch a Vrba Jakub z 2.
třídy a Lex David, Bartoš Sebastien a Matějka

Lukáš z 3. třídy.
Kapitánem týmu byl Sebastián Roháček,
který společně s Davidem Holišem a svým
fotbalovým uměním, příkladnou bojovností
a spoustou vstřelených branek dovedli tým
ke konečnému krásnému výsledku.
Všem chlapcům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy i obce a přejeme mnoho
dalších, nejen fotbalových, úspěchů.

Ivo Tošenovjan

Během prvních dvou týdnů měsíce června
proběhne distribuce volných vstupenek pro
občany obce do jejich schránek. Pokud by
se stalo, že nejpozději 15. června neobdržíte
obálku se vstupenkami či vstupenky v nedostatečném počtu, kontaktujte prosím Obecní
úřad Janovice. Pro vstup na Den obce platí, že občané Janovic mají vstup zdarma
a ostatní si mohou vstupenky zakoupit online
či přímo na místě u vstupu.

Zájezd na Lysou horu
V letošním roce proběhne opět zájezd seniorů na Lysou horu. Pro velký zájem byly rezervovány dva termíny, a to 21. července a 13.
září. Přihlašovat se budete moci od pondělí
13. června osobně nebo telefonicky na OÚ
Janovice.

jubilea
K životnímu jubileu přejeme
všechno nejlepší, hodně štěstí,
zdraví a lásky
paní Libuši Gřundělové,
paní Evě Boorové,
panu Lubomíru Korbášovi,
panu Petru Magnuskovi,
všem z Janovic,
a paní Alžbětě Červenkové
a paní Anně Kovalové z Bystrého.
Obec Janovice

Uctění památky padlých

V neděli 8. května proběhl tradiční pietní akt
u pomníku obětí světových válek před budovou
bývalé školy na Bystrém.
V Den vítězství, který je oslavován jako
konec druhé světové války, jsme se sešli,
abychom společně minutou ticha a položením
květin uctili památku padlých občanů za první
a druhé světové války.

Po dvou letech, kdy z důvodu protiepidemických opatření probíhala akce pouze
komorně, jsme se mohli již sejít ve větším
počtu. Slavnostní řeč, v níž vzpomenul
na padlé hrdiny, pronesl starosta obce Svatopluk Běrský.
Děkujeme všem, kteří přišli vzpomenout.

Vedení obce
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Závody i sportovní víkend pro celou rodinu: Pojďte si užít Bike Valachy Bílá

Sportovní seriál DATART Valachy tour bude
už za pár dnů pokračovat další akcí – závodem
horských kol BIKE VALACHY Bílá.
Letošní ročník, jak název napovídá, letos
mění dějiště a přesouvá se z Velkých Karlovic
do blízkého Ski areálu Bílá. Letos navíc bude
akce dvoudenní: v sobotu 11. června se pojede tradiční závod s trasami pro dospělé i děti,
v neděli 12. června na něj naváže Bike festival
Bílá pro rodiny s dětmi.
Neváhejte a přihlaste se včas on-line
na webu závodu!
Co vás čeká v sobotu 11. 6.
Zatímco děti budou závodit v sedmi věkových kategoriích na kratší vzdálenosti, dospělí
zakusí členité terény kolem Bílé a na závěr se
projedou i po místním mírnějším trailu. Kratší fitness trasa měří 20 km, hlavní závod celkem 48
kilometrů s převýšením 1 200 metrů. „Trasa je
o něco méně náročná, než bývala ve Velkých
Karlovicích, a přinese závodníkům zpestření
v podobě nového prostředí a nových výzev,“
říká hlavní organizátor z pořádajícího Resortu
Valachy Bohuslav Komín.
- 9.30 – 11.00 Závody dětí (trasy dle věku

od 100 metrů až po 8 km)
- 12.00 Hromadný start hlavního závodu
(48 km)
- 12.10 Hromadný start fitness trasy (20 km)
Co vás čeká v neděli 12. 6.
V neděli 12. června se v Bílé bude od 9
do 13 hodin Bike festival Bílá s programem pro
rodiny s dětmi. Vstup je zdarma. Těšit se můžete mimo jiné na:
- měřený trail (10.00 – 12.00, ve 12.30 vyhlášení vítězů)
- pumptrack/skills centrum (finty, tipy a triky,
jak na singletraily)
- organizovanou rodinnou vyjížďku po okolí
Bílé (start v 11.00)
- dětský koutek SUNSKI
- koutek BESIP aneb Jak se chovat bezpečně na kole
- elektrokoloběžky GoGen, DATART chill
out zónu, skákací hrad a další
Atmosféru víkendu podtrhne i možnost nechat se vyvézt sedačkovou lanovkou na hřeben na cyklo i pěší trasy, děti jistě potěší i místní velký zábavní park Na Bílé a nebude chybět
ani dobré občerstvení.

O DATART Valachy tour

Seriál DATART Valachy tour, pořádaný
Resortem Valachy Velké Karlovice, zahrnuje
celkem čtyři závody, které jsou bodově propojené, a to v kategorii dospělých, dětí i sportovních týmů.
Po únorové Noční stopě Valachy a červnovém Bike Valachy Bílá bude následovat
nejnavštěvovanější akce – triatlon Valachy
man 5. a 6. srpna v Novém Hrozenkově a seriál zakončí 22. října závod Běhej Valachy
ve Velkých Karlovicích. Titulárním partnerem
seriálu je od letošního roku DATART.
Součástí jsou nejen samotné závody, ale
i možnost kvalitní přípravy při sportovních
kempech a dalších pobytech. Letos se chystají:
10. – 13. 7. Sebekoučink s Marianem Jelínkem, koučem manažerů a sportovců (J.
Jágr, K. Plíšková)
3. – 6. 8. Triatlonový kemp s Petrem Vabrouškem ve Spa hotelu Lanterna
16. – 19. 10., 20. – 23. 10. Běžecká škola
Miloše Škorpila ve Spa hotelu Lanterna

NA BÍLÉ | BESKYDY – letní park již každý den
Již od 29. května se na váš těšíme každý
den v Dětském letním parku. Máme otevřeno
od pondělí do čtvrtku 9.30–17.00 a od pátku
do neděle 9.00–19.00. V červenci bude již otevřeno každý den 9.00–19.00 a v úterý, ve čtvrtek a v pátek bude otevřen „večerní park“ dokonce až do 21.00.
Od soboty 4. 6. se můžete těšit na tolik oblíbené animační programy, které budou v červ-

nu probíhat o víkendech vždy v 10.30 a 15.00,
v červenci a srpnu potom každý den. Děti se
skvěle zabaví i s našimi instruktory, které
v parku vždy potkají jako indiány v týpí, piráty
ve vodních světech a pralidi v pravěké jeskyni.
Rodiče, kteří budou na své ratolesti čekat,
mohou využít příjemného posezení a skvělého
občerstvení v Baby baru přímo ve středu Dětského letního parku a ti, kterým se nebude chtít
jen sedět, mohou vyzkoušet zcela nová elektrokola značek Ghost, Pells a Raymon, sjezdová kola značek La Pierre, Ghost a koloběžky
značky Crussis z naší půjčovny.

Přehled bohoslužeb

5. červen, Slavnost Seslání Ducha Svatého:
Bílá 8.00, Ostravice 10.00 – 1. svaté přijímání
12. červen, Slavnost Nejsvětější Trojice:
Bílá 8.00, Ostravice 10.00 pouť
16. červen, Slavnost Těla a krve Páně:
Ostravice Medela 10.00, Ostravice farní kostel 17.00
19. červen, 12. neděle v mezidobí:
Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
23. červen, Slavnost Narození sv. Jana Křtitele:
Ostravice Medela 10.00, Ostravice farní kostel 17.00
24. červen, Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova:
Ostravice 17.00
25. červen, Neposkvrněné Srdce Panny Marie:
Ostravice 8.00
26. červen, 13. neděle v mezidobí:
Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
29. červen, Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů:
Ostravice 17.00

Ohlédnutí za XXIV. ročníkem Bílanského
přeboru ve střeleckém trojboji
V sobotu 21. května se uskutečnil XXIV. ročník Bílanského poháru ve střeleckém trojboji.
Tato soutěž, která má na Bílé již dlouhou tradici, se poslední dva roky kvůli pandemii koronaviru nekonala. I díky této absenci se letošního
ročníku zúčastnilo rekordních 41 střelců.
Soutěž byla jako vždy ze strany Obce Bílá
perfektně zajištěna, počasí nám přálo a to se
odrazilo na dobré náladě a skvělých sportovních výkonech. Vítězem se stal Zdeněk Kuba-

OZNÁMENÍ OBČANŮM
I v letošním roce bude občanům proplacena
vratka daně z nemovitosti. Nejpozději do 30.
6. 2022 předložte na Obecní úřad Bílá ústřižek
nebo potvrzení o zaplacení daně z nemovitosti.
Složenku nebo jiný doklad o zaplacení můžete
také naskenovat a poslat e-mailem na adresu
ou@obecbila.cz.
Vratka dle statusu fondu voda za druhé
pololetí roku 2021 a první pololetí 2022 bude
vyplacena v průběhu července letošního roku.
Ve vašich poštovních schránkách obdržíte žádost, která bude zároveň nahrazovat darovací
smlouvu, tuto pak odevzdáte na OÚ.

z kalendáře akcí
5. 7. Cyrilometodějská pouť na Hlavaté

čák (283 bodů), druhý Daniel Bláha (280 bodů)
a třetí Lukáš Kuzník (276 bodů).
Poděkování patří všem zaměstnancům obce
za skvělou organizaci této náročné soutěže,
dále paní Božence Kubačákové za přípravu
skvělého zvěřinového guláše.
V neposlední řadě patří velký dík všem sponzorům, bez kterých bychom tak nákladnou akci
nemohli realizovat. Všem patří velké poděkování. 
Ředitel soutěže Martin Wlosok

Policejní veterání

795

1.

S-myslivec

780

2.

Lesní inženýři

740

3.

Fren skupina

714

4.

BMT

711

5.

Bílovec

699

6.

Dřevostavby

693

7.

RMM

656

8.

Střelecký výběr

655

9.

Zlatá šiška

641

10.

Lesy Beskydy

572

11.

Ovco*

564

12.

Tým Puškař

484

13.

Nezařazení

450

14.

rce
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Kunčice p. O., kultura, inzerce

OBEC KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM
Kostel sv. Prokopa a Barbory
OTEVŘENO:

od 1. 5. do 30. 10. 2022
neděle od 13:00 do 17:00
www.otevrenechramy.cz

VSTUP ZDARMA
Kostelík bude o prázdninách také otevřen
každou středu od 15:00 do 18:00
v rámci projektu Mikroregionu FRENŠTÁTSKO
SEDM OBCÍ – SEDM DNÍ V TÝDNU.
http://www.kuncicepo.cz/rusky-kostelik

Kunčické léto
Kultura

FM CITY FEST JE UŽ POČTVRTÉ TÉMĚŘ VYPRODANÝ!

Obec Kunčice pod Ondřejníkem
www.kuncicepo.cz

Rodinná klubovna v Kunčicích pod Ondřejníkem
pořádá besedu na téma

NORDIC WALKING – ZDRAVÁ CHŮZE
„chůze pro tělo i duši“
• Co je NordicWalking (chůze s holemi)–> historie, vybavení,
jak začít,
• Beneﬁty NW–> fyzické i psychické,
• Technika NW–> druhy a jejich význam pro zdraví,
• Praktická ukázka NW,
• Modiﬁkace a imitace NW–> typy a ukázky cvičení.
Kdy: čtvrtek 9. června 2022 v 16:30
Kdo: Ing. Zuzana Vorobeľová (klub Nordic Walking Beskydy,
www.nwbe.eu), certiﬁkovaná instruktorka moderního
NW, dle standardů WMNWA.
Kde: Rodinná klubovna v Kunčicích p. O.
(prostory v přízemí obecního úřadu vlevo,
vstup jako do knihovny).

Frýdek-Místek letos opět otevře brány
největšího festivalu v podhůří Beskyd a FM
CITY FEST tak po roce znovu roztančí celé
město. A jak je tomu již zvykem, festival, který propukne 24.–25. června v areálu textilky
Slezan, přivítá nejen místní, ale i mnoho návštěvníků z okolních obcí.
FM CITY FEST 2022 přinese více než 30
interpretů na třech pódiích z české i zahraniční hudební scény, mezi nimiž zaznívají ta největší jména, jako je Chinaski, No Name, Anna
K., Janek Ledecký, Wohnout, Mirai, Majk
Spirit, Kateřina Marie Tichá, Marpo, Lunetic,
Leap (Velká Británie) a spousta dalších. Festival tak přinese multižánrovou přehlídku napříč všemi generacemi. Ostatně jak dodávají
sami organizátoři: „Zakládáme si na tom, aby
festivalový line-up bavil celou rodinu a každý
si v něm našel to své.“
Program i na čtvrtém ročníku pak doplní
oblíbená Stand Up zóna, kde se představí
nejen hudební hosté, ale především zástupci
nejlepší české „stand up comedy“ v podání
Adély Elbel, Tomáše Matonohy, Nastyho, Daniela Čecha a dalších z pořadu Na stojáka.
Na své si tak přijdou nejen hudební fanoušci,
ale i milovníci dobrého českého humoru.
Celý festivalový program bude doplněn
i řadou doprovodných akcí, které budou rozprostřeny, jako již tradičně, v Chill Out zóně.
Ani letos nebude chybět spousta her a zábavných aktivit pro děti i dospělé, mezi něž
patří stolní fotbal, air hockey, virtuální realita,
taneční workshopy s Tanečním studiem Dancepoint, ale i spousta novinek, které organizátoři prozatím neprozradili. „Letošní Chill
Out zóna bude jedno velké překvapení. Naším cílem bylo zpestřit doprovodný program

a rozšířit tak návštěvníkům nabídku aktivit,
které mohou vyzkoušet mezi jednotlivými
koncerty,“ zakončují organizátoři FM CITY
FEST.
A stejně jako v případě předchozích ročníků i čtvrtý ročník FM CITY FEST opět
podpoří potřebné. Festivalu se zúčastní dvě
charitativní organizace, v pátek se představí
Nadační fond Helpínek a v sobotu Podané
ruce. FM CITY FEST rozdělí, jako v případě
předchozích ročníků, mezi obě organizace
celý výdělek z prodeje reklamních festivalových předmětů, který loni dosahoval téměř

60 000 Kč, společně s dary návštěvníků se
tak organizacím v roce 2021 předala částka ve výši 71 068 Kč. A i letos budou moci
návštěvníci festivalu Nadační fond Helpínek
a Podané ruce znovu finančně podpořit.
O kvalitě, a tedy i oblíbenosti frýdecko-místeckého festivalu, svědčí každoročně stoupající zájem návštěvníků. V loňském roce byl
FM CITY FEST už několik dní před samotným
zahájením zcela vyprodaný a letos to vypadá
na obdobný scénář.

Za FM CITY FEST Mirai Navrátil,

Jakub Najdek, Mikuláš Dohnal

inzerce

F&S SERVICES

Autodoprava do 3,5t
dovoz, odvoz a přeprava zboží, materiálů
a osob
Montáže nábytku
skříně, postele, připevnění poliček, aj.
Údržba trávníku
sekačkou, křovinořezem
Údržba a čištění chodníků, zámkových
dlažeb, příjezdových cest a teras
Údržba živých plotů
zastřihovaní
606 921 763 fas.services@email.cz

F&S SERVICES
Kontejnerová doprava nad 3,5t
kontejnery, hydraulická ruka 2,8t,
dovoz a odvoz materiálu,
vyklízecí práce domů,
bytů a zahrad

602 249 828
fas.services@email.cz

Kultura

Plánované kulturní a sportovní akce na ČERVEN 2022

PLÁNOVANÉ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE NA ČERVEN
Do
neděle 19. 6.

FRÝDLANTSKÉ SPORTOVNÍ HRY
Frýdlant n. O.

čtvrtek 2. 6.
čtvrtek 16. 6.
čtvrtek 30. 6.
15.15

Legendární deskové a karetní hry
MAGIC THE CATHERING
klubovny Kulturního centra
vstup zdarma

Svátky hudby
KONCERT PĚVECKÉHO SPOLKU JANÁČEK
Janáčkova síň

středa 15. 6. – VÝSTAVA BESKYDSKÉ LEGENDY A POVĚSTI
středa 31. 8. Kulturní centrum
čtvrtek 16. 6. Svátky hudby
18.00
KONCERT PĚVECKÉHO SDRUŽENÍ KOTCI
Janáčkova síň
pátek 17. 6.
13.00

6. FRÝDLANTSKÉ SLAVNOSTI
Účinkují děti z MŠ, ZŠ a ZUŠ, frýdlantské spolky a sdružení. Dále folklórní soubory a DFS
Bukovinka z Turzovky v rámci Mezinárodního folklórního festivalu. Vyhlášení výsledků
FSH. Pro děti skákací hrad, hry, soutěže, tvořivé dílny, dílnička smaltu a parkourová
zóna IMPROVE YOURSELF. Bohaté občerstvení, míchané drinky a chill zóny.
Akci moderuje herečka Anna Kulovaná. Večer vystoupí MICHAL DAVID a HTK Band.
prostor za Kulturním centrem, ul. Kadlčákova

pátek 17. 6.
17.00

Svátky hudby
Lašánek, Chasička, Frýdlantská chasa a zahraniční DFS Bukovinka z Turzovky
prostor za Kulturním centrem, ul. Kadlčákova

sobota 18. 6.
19.00

Svátky hudby
HERNAJS
restaurace Park

Léčivé divadlo Gabriely Filippi
ANASTASIA
velký sál Kulturního centra
Vstupenky možno zakoupit na www.sylvahankeova.cz.

čtvrtek 23. 6. Komentované prohlídky kaple ve Středisku sociálních služeb
17.00
Objednávka účasti na: kaple@frydlantno.cz
čtvrtek 23. 6. Svátky hudby
19.00
KONCERT PĚVECKÉHO SDRUŽENÍ ECHO
Janáčkova síň
sobota 25. 6.
21.30

Svátky hudby
LETNÍ NOKTURNO
náměstí

sobota 25. 6.

LETNÍ KINO NA ONDŘEJNÍKU
Ondřejník

středa 29. 6.
15.00

PO STOPÁCH FRÝDLANTSKÉ LITINY A SMALTU – průvodcem komentovaná prohlídka
města v rámci Technotrasy. Nutná rezervace předem.
TIC Frýdlant nad Ostravicí

Připravujeme:
sobota 9. 7.
19.30

FRÝDLANTSKÝ OPEN AIR DISCOPŘÍBĚH – hity 80.–90. let
koupaliště

středa 21. 9.
19.00

Divadelní představení
MLČETI ZLATO
Hrají Jan Čenský, Dana Morávková a další.
velký sál Kulturního centra
Vstupné 400 Kč, 350 Kč, vstupenky možno rezervovat a zakoupit na našich stránkách,
v TIC nebo na místě.

Proč známý-neznámý Bronislav Liberda?
Na tuto otázku nám naznačí odpověď další výstava v Cukrárně pod Lysou ve Frýdlantě nad
Ostravicí, kde pokračuje představování zajímavých umělců z celé republiky.
Až do 5. července se zde setkáme s dílem
malíře, grafika a ilustrátora Bronislava Liberdy (1937–2020), který je známý a zastoupený ve sbírkách spíše v Polsku a Evropě než
u nás, přestože prožil většinu života v Českém

spojených hlavně s výrobou bičů, které od 17. století Metylovice proslavily
v celé Evropě. Bohatě dokumentovaná a zajímavá
moderní expozice z roku
2010 zaujme velké i malé návštěvníky. Otvírací doba je v soboty a neděle od 14 do 16
hodin. 
Ká

Těšíně. Jeho existencionální grafická tvorba
i pozdější kosmologické apoteózy jsou proto
méně známé. Na výstavce však připomeneme i práce po děti, které vycházely v našich
dětských časopisech Sluníčko, Mateřídouška
a dalších, podobně jako v polských, a svým
bezeslovným humanismem jsou dodnes svěží
a oslovují diváka. Doufáme, že starším čtenářům pomůžou najít cestu i k umělci vrcholného
období. K. Bogar

Klavírní recitál Ivo Kahánka – další koncert Kruhu přátel hudby
Vážení přátelé krásné hudby, zveme vás
na další z koncertů klasické hudby v sezóně
2022, pořádaných frýdlantským Kruhem přátel hudby (KPH). Proběhne v pátek 17. června
v 18.30 ve velkém sále ZUŠ.
Už poněkolikáté vyhověl našemu pozvání
Ivo Kahánek, v současnosti možná nejlepší
český pianista. Absolvoval Janáčkovu konzervatoř v Ostravě u Mgr. M. Toaderové a AMU
ve třídě prof. I. Klánského. Je absolutním vítězem mezinárodní hudební soutěže Pražské
jaro (2004), další ocenění získal např. na soutěžích v Barceloně, Vídni, Kolíně nad Rýnem.

Literární klub Petra Bezruče Frýdek-Místek byl založen před 25 lety. Připomenout
si jeho historii i současnost můžete ve Frýdeckém zámku, kde ještě do 19. června je
otevřena výstava s názvem Literáti zpod
Beskyd.
Členové klubu uspořádali 21. května již
12. ročník mezinárodního setkání literátů
Beskydská lavečka v Radegastově šenku
v Nošovicích. Po dvou letech covidových
omezení letěly éterem verše i próza v češtině, slovenštině i polštině. Múzy byly nakloněny všemu krásnému…
Že poezie pod Beskydami opravdu není
Popelkou, o tom je možné přesvědčit se
na výstavě na zámku ve Frýdku, kde se literáti prezentují nejen svými vydanými brožurami, almanachy, knihami, ale též obrazy,
kolážemi, fotografiemi. Ano, většina z nich
kromě psaní jsou i jinak umělecky nadaní.
To přináší možnost ilustrovat kolegovi knihu, přispět mu fotografiemi do publikace či
mu moderovat jeho literární večer. No, řekněte, není to prima? Vernisáží byla výstava
otevřena 12. května, sešla se zde spousta
příznivců dobrého slova, přátelé, známí, které tato oblast umění oslovuje. Nenechejte si
proto ani vy ujít možnost zhlédnout vystavené knihy, sborníky, almanachy, ale i obrazy,
kterými se literáti prezentují.
Významné datum pro všechny členy Lite-

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Výstava, která vybočila?
Od 25. dubna do 15. května proběhla v Kulturním centru ve Frýdlantě n. O. mimořádná výstava polského umělce Rafala Sobiczewského
pod názvem Obrázkové historie. Známý polský
umělec, profesor Akademie výtvarného umění
v Lodži, patří do vzácnější kategorie umělců,
kteří nesledují současné trendy
uklidňující diváky, ale pokoušejí
se vnést do umění otázky, které
hýbají dobou.
Mimořádná výstava vznikla díky těsné spolupráci Dílny
uměleckého smaltu, Kulturního
centra s umělci v Polsku a je
dokladem toho, že tato spolupráce je pro obě strany přínosná. Vracíme se k ní proto, že
vybočila z tradičního výstavního programu současných galerií, sledující
trendy obecně známé např. pro pořady v televizi, které se vyhýbají hlubším otázkám, řešení
problémů ponechávají na silných jedincích,
takže společnost může poklidně dřímat nad
popcornem. Prvním překvapením byl formát,

do minulosti. Soudě podle posledních výstav přijdou si na své i milovníci drobnějších
prací. Tematicky se setkáme s přírodními
inspiracemi, které jsou malíři blízké, jejich
symbolikou, spojenou s existencionálními
prožitky i motivy ovlivněnými východní filozofií. Sama stálá expozice muzea nazvaná
Kožane město si zaslouží pozornost, jelikož
dokumentuje význam řemeslných tradic

Nahrává pro Supraphon Music (deset CD). Ivo
Kahánka si vybral Sir Simon Rattle ke dvěma
vystoupením s Berlínskou filharmonií v listopadu 2014. Následoval nadšený ohlas odborné kritiky i veřejnosti, mladý klavírista se stal
po Rudolfu Firkušném teprve druhým českým
pianistou v historii, jenž vystoupil s tímto světoznámým tělesem. V posledních několika letech
koncertoval Ivo Kahánek kromě ČR opakovaně
v Německu, v Rakousku, Švýcarsku, Portugalsku, Polsku a na Slovensku.
Vstupné na koncert je 130 Kč, důchodci
a děti 90 Kč, s abonentní vstupenkou členů

KPH zdarma. Volný vstup mají díky spolupráci
s frýdlantskou ZUŠ také žáci a učitelé této školy. Za výbor KPH J. Svoboda

Literární klub Petra Bezruče F-M slaví

úterý 21. 6.
Tvořivé dílny pro děti
15.00 – 19.00 TVOŘENÍ Z BESKYDSKÝCH POVĚSTÍ
klubovny Kulturního centra
vstup zdarma
středa 22. 6.
18.00

Obrazy ak. mal. Karla Lepíka uvidíte v Metylovicích

Proč známý-neznámý Bronislav Liberda?

DĚTSKÝ DEN S KILPI
Ondřejník

pondělí 13. 6. FARMÁŘSKÉ TRHY
9.00 – 16.00 před obchodním domem OMMA
úterý 14. 6.
18.00

Červen 2022

Metylovice nezapomínají na svého významného rodáka docenta Karla Lepíka (1940)
a v kouzelném muzeu s expozicí Kožané město připravili po nucené výstavní pauze umělcovu výstavu Obrazy od 18. června.
Po několika spíše virtuálně prezentovaných výstavách (např. v Havířově) se tak
budou milovníci umění moci setkat s výběrem z jeho současné tvorby i retropohledem

úterý 7.6.
Tvořivé dílny pro děti
15.00 – 19.00 TRIČKO NA PRÁZDNINY
klubovny Kulturního centra
vstup zdarma
sobota 11. 6.

– 15 –

malé obrázky, které většinou spojujeme s dekorativním balastem za pár korun na trzích.
Do minimálního formátu však umělec vtiskl
expresivně silné malby, drsné a nemilosrdné,
které se kriticky vyjadřují k problémům ve společnosti, církvi, a to nejen v Polsku. I když se
zprávy o situaci s Polsku dostávají přes hodně hustý cedník
našich médií, poukázal na řadu
věcí, které mají v politice obecně globální dopady. Navíc, pokusil se je zdařile dostat do formátů, které už svou velikostí
nutí k přemýšlení a provokují.
Umělecky mimořádná výstava,
kterou připravilo Kulturní centrum, vybočila i délkou trvání,
které na naše pomalé vnímání
nestačí. Ukázalo se to na vernisáži i v průběhu
výstavy a potvrdilo skutečnost, že ve městě
chybí výraznější spojení s výtvarným uměním,
vazba na školy, osobní informační systém
např. ve formě společenství přátel, jako je to
v hudbě… 
K. Bogar

SYLVA HANKEOVÁ

22.6.

KC FRÝDLANT
NAD OSTRAVICÍ
OD 18:00 HOD.

rárního klubu Petra Bezruče Frýdek-Místek
byla sobota 21. května, kdy se setkali se
svými slovenskými i polskými kolegy v Nošovicích, aby na akci nazvané Beskydská lavečka 2022 prezentovali svoji tvorbu a také
vyslechli příspěvky hostů. Těmi na tomto 12.
ročníku Lavečky byli: gymnaziální profesorka, malířka, ilustrátorka Bronislava Dudová,
ta se na chvíli vtělila do role Heleny Čapkové a představila se přítomným. Ti tuto formu informací přijali velice kladně. Neméně
zajímavý byl i druhý host – spisovatel, záhadolog a scénárista Arnošt Vašíček. Zúčastnění bedlivě naslouchali jeho výkladům
o různých tajemnech, mnohdy o nepochopitelném dění, které nás někdy provází. Obě
vystoupení hostů bylo jistě zpestřením akce.
V odpoledních hodinách všech 35 účastníků představilo kolegům svoji tvorbu. Zazněly zajímavé příspěvky, křtila se právě

vydaná kniha členky LKPB. Verše i próza
byla dokreslována písněmi a hrou na kytaru
v podání Vladimíra Randy Kuchaře.
„Co říci závěrem? Děkujeme všem členům Literárního klubu Petra Bezruče Frýdek-Místek, že jsme se mohli opět po dvou
letech setkat tady pod malebnými Beskydami. Vracíme se sem moc rádi, jezdíme
tu jako domů. Máme tady přátele, kteří jsou
naladěni na stejné vlny, chápeme se navzájem, vnímáme pocity a myšlenky, které
dokáže každý z nás dát na papír. Vznikne
z toho báseň či povídka, která potažmo
přináší potěšení potencionálním čtenářům.
A to je smyslem našeho psaní – dělat radost
spoustě lidí – snad se nám to daří,“ vyjádřila
své pocity Taťána Sivová, předsedkyně Literárního klubu Duria ze slovenského Martina.

Dajana Zápalková,

předsedkyně LKPB

– 16 –
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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

tel. 606 175 400,
fakocian@seznam.cz

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

Hledám
dům nebo chatu
Tel.:
722 367 814

Přijímáme nové pacienty

k trvalému bydlení

TEL. 721 107 027

Nabízím DOPRAVU

Třístranná sklopka, do 3,5 t.
Dřevo, uhlí, kamenivo, cokoliv
zvýšené bočnice,
zesílená konstrukce

737 261 405, Lhotka

Okna Dveře
Fasády
●

Čištění střech
POBOČKA ul. Spořitelní 1, Frýdlant nad Ostravicí

Pro inzerci volejte 603

249 743

FP/PA-009

tel.: 602 553 881 ❘ www.ternofirek.cz

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

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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