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Obce mikroregionu zakoupily radar
BESKYDY – Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy zakoupilo Policii ČR,
obvodnímu oddělení Frýdlant nad Ostravicí, nový laserový rychloměr typu LTI 20/20
TruCAM, který byl na zasedání sdružení
dne 26. května předán npor. Mgr. Radimu
Zátopkovi, vedoucímu oddělení.
Silniční laserový rychloměr je určen
k měření rychlosti vozidel i motocyklů.
Svými nastavenými parametry a rychlostí
měření (cca 0,33 sekund) odpovídá laserovým rychloměrům nejvyšší kvality. Vý-

stupem každého měření je nejen fotodokumentace, ale rovněž kamerový záznam
s průběhem celého měření, který bude
využíván zejména při následném správním
řízení.
Policií ČR, obvodním oddělením, bude
využíván ve všech obcích mikroregionu
Frýdlantsko-Beskydy, které se na zakoupení podílely. Jeho pořízení určitě povede
k většímu respektování stanovené rychlosti a tím i k dohledu nad bezpečností
a plynulostí silničního provozu.

Výborné mistrovství České republiky
ve stolním tenise dorostu na Čeladné
ČELADNÁ, PSTRUŽÍ – Výborné mistrovství České republiky – těmito slovy ukončil
závěrečnou řeč místopředseda Českého
svazu stolního tenisu pan Nicolas Endál.
MČR spolupořádal oddíl SKST Pstruží, což
je velké vyznamenání, že takto velký podnik
byl přidělen právě našemu oddílu.
Stali jsme se suverénně nejmladším a nejmenším oddílem na počet členů z celé České
republiky, který kdy MČR pořádal. Turnaje se
zúčastnilo celkem 96 hráčů a hráček. Byla to
pro nás veliká zkušenost, kdy, počínaje hráči,
rozhodčími a několika současnými a bývalými reprezentačními hráči a trenéry, bylo toto
MČR hodnoceno jako jedno z vůbec nejlepších za poslední léta. Měli jsme připravenou
novinku, která se týkala on-line přenosu, kdy
byl použit úplně nový druh přenosu, což zatím na jiném mistrovství nebylo možné. Chtěli

bychom poděkovat všem, kteří se na celém
mistrovství podíleli, obcím Čeladná a Pstruží
za jejich důvěru a finanční podporu. TS Čeladná a ZŠ Čeladná jakožto správci sportovní
haly, kde se tento významný turnaj odehrál.
Také všem hotelům v blízkém okolí, kde byli
hráči, rozhodčí a doprovod ubytováni a byli
s poskytnutými službami velice spokojeni.
V neposlední řadě všem sponzorům, bez
jejichž přispění a podpory bychom tuto akci
nebyli schopni organizovat. Jsme nesmírně
rádi, že jsme pořadatelství tohoto mistrovství
zvládli a přispěli k propagaci nejen stolního tenisu, ale hlavně našeho kraje po celé
České republice. Současně jsme se přihlásili
do výběrového řízení na pořádání MČR dospělých pro rok 2017 a po tomto povedeném
turnaji nejsme úplně bez šancí.

SK stolní tenis Pstruží

„KUKOHLED“ na Lysé
BESKYDY – GIFF a.s., nejstarší slévárna na území Česka a Slovenska, se sídlem
ve Frýdlantě nad Ostravicí, s tradicí bezmála
400 let, vyrábí nejen odlitky, ze kterých se
montují průmyslové šicí stroje, na nichž se

v Bangladéši, Indii, Číně i jinde šije sportovní oblečení ADIDAS, PUMA, NIKE, ale podporuje i sportovní aktivity v regionu. Např.
SPORT-RELAX centrum ve Frýdlantě nad
Ostravicí je podporováno již řadu let.
Nyní bylo ve firmě, kde
pracuje
řada
šikovných
a schopných lidí, vyvinuto
a vyrobeno „udělátko“, které
hned tak jinde neuvidíte.
Nazváno bylo kukohled
a nainstalovali jej na terasu
Bezručovy chaty na Lysé
Hoře. Kouknutím přes různě nasměrované nerezové
trubky uvidíte různé vrcholy
Beskyd a přilehlých pohoří,
jejichž názvy jsou vygravírovány na objímkách držících
trubky. Vedle názvu je QR
kód, jehož přečtením chytrým
telefonem se vám na displeji zobrazí mapa okolí hory,
na jejíž vrchol se kukohledem
koukáme.
A nejlepší zpráva nakonec:
Kouknutí skrz všech sedm
kukohledů je úplně zdarma.
Jak probíhala montáž, se
můžete podívat na youtube
pod heslem kukohled.

Letní srazy turistů na Ostravici
BESKYDY – Srazy turistů mají svou dlouhou tradici. Bývají vyvrcholením roku, určitého
období nebo oslavou významných událostí –
turistických či společenských. Klub českých
turistů oblast Moravskoslezská uspořádá
na Ostravici Mezinárodní letní sraz turistů
a XV. Český letní sraz turistů.
Cílem takových srazů je setkávání přátel
pobytu a pohybu v přírodě, poznávání atraktivit daného regionu a zábavy. Výsledkem
srazů mezinárodních je navázání spolupráce
s partnerskými spolky ze Slovenska, Polska
a Maďarska. K akci se připojují i nečlenové
Klubu českých turistů a místní občané. Nezapomíná se ani na dětské kolektivy z turistických oddílů mládeže se speciálním programem.
Nejinak tomu bude od čtvrtku 30. 6. do neděle 3. 7. na Ostravici. Přitažlivým magnetem
a hlavním bodem programu všech účastníků
je výstup na nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd – Lysou horu, kde byla loni otevřena nová Bezručova chata KČT. Je dílem
a chloubou našeho Klubu českých turistů.
Centrum srazového dění se bude odehrávat u Hotelu Freud. Zde sraz oficiálně zahájíme ve čtvrtek v 19 hodin. V pátek se část
účastníků vydá na výlety s podporou autobusu nazvané „Černá Ostrava“, „Janáčkův kraj“
a „Moravská brána“ nebo na pěší túry v okolí
Ostravice. Ti méně zdatní se mohou projít
„Po medvědích tlapkách“ anebo se mohou
zúčastnit Putování po moravsko-slezském pomezí do Srubu Petra Bezruče, připraveného
ve spolupráci se Slezským zemským muzeem. Večer se účastníci mohou setkat s ces-

Memoriál Miroslava Reka
JANOVICE – 25. června proběhne 2. ročník mezinárodního fotbalového turnaje starých
gard v Janovicích, kterého se účastní fotbalisté Korně (SK), Havířova, obhájci loňského prvenství z Metylovic a domácí hráči z Janovic.
Utkání se hrají na 2 x 35 minut. První semifinále mezi domácími Janovicemi a Havířovem začne v 10.00, druhé semifinále mezi
Korňou a Metylovicemi v 11.40, zápas o třetí
místo v 13.40 a finále v 15.20. Večer v místní
klubovně pak proběhne společenské setkání
hráčů, fanoušků a příznivců kopané. Turnaj je
věnován jako tradičně uctění památky pana
Miroslava Reka, který v podstatě celý svůj život spojil s janovickým fotbalovým klubem, ať
již v roli hráče, hospodáře, trenéra, člena vedení či předsedy klubu, a také uctění památky
pana Stanislava Nálepy, hráčské legendy klubu a rovněž dlouholetého trenéra, hospodáře
a člena vedení klubu, který by se letošního
roku dožil 70 let.

tovateli na dvou cestopisných besedách nebo
si společně posedět či zatančit s hudbou bluegrassové kapely BG Styl. Sobota bude opět
ve znamení pěších túr, večer pak proběhne
Country bál s pestrým programem, tombolou
a živou hudbou v sále Kulturního domu ve Frýdlantu nad Ostravicí, kde bude sraz slavnostně ukončen. Pro příznivce cykloturistiky jsme
připravili jako doprovodný program pětidenní
Cyklistické putování za královnou Beskyd se

startem ve Valašském Meziříčí. A pro soutěživé turisty máme připravenou soutěž o největší
počet výstupů na Lysou horu v průběhu srazu.
Věříme, že během čtyř srazových dnů naši
účastníci poznají to nejkrásnější z Moravskoslezských Beskyd – nádhernou přírodu, svéráznou valašskou kulturu, folklór, pohostinné
lidi a že se sem budou často a rádi vracet.
Podrobnější informace o programu akce
naleznete na www.beskydy2016.eu

slovo starostky
Vážení spoluobčané,
před námi je červen, poslední měsíc školního roku. Symbolicky se stal jakýmsi pomyslným ročním poločasem. Připravujeme se na letní prázdniny i dovolené a k tomu nám stále
přibývá teplých a slunných dní, které přímo vyzývají k tomu,
abychom je trávili venku. Toto období vždy patřilo především
dětem, objevováním pro ně úžasných nových věcí spojených
s množstvím zážitků a dojmů.
Prázdniny jsou klasicky ve znamení zvýšeného turistického ruchu, přesto je to nejvhodnější období pro opravy, stavby
a rekonstrukce především školských zařízení a prostranství kolem nich.
Zimní období sloužilo k přípravám projektových dokumentací, výběru zhotovitelů, vyřizování
žádostí o dotace. A že jich skutečně není málo! Moje poděkování patří všem pracovníkům úřadu,
kteří se na jejich zhotovení podíleli.
Právě o prázdninách budou probíhat rekonstrukce některých našich mateřských škol. V MŠ
Janáčkova to bude generální oprava střechy, zateplení a další úpravy v budově. Příští léto by
se měla uskutečnit přístavba tohoto objektu, aby mohla být navýšena jeho kapacita o dvě třídy,
tedy o 50 dětí. Taktéž MŠ v Nové Vsi projde celkovou rekonstrukcí, při níž dojde např. i k rozšíření prostoru pro děti, zřízení rekuperační jednotky pro výměnu vzduchu a ke změně vytápění
místo akumulačními kamny ekologickými tepelnými čerpadly. Před ZŠ na náměstí TGM dojde
k úpravě prostranství, rozšíření komunikace a vybudování nových parkovacích stání, oplocení aj.
Některé z projektů se ještě připravují, jiné se již realizují. Dne 11. 5. byla zahájena výstavba
vodovodu na Novou Dědinu, a to I. a II. etapa. Stavební výkopové práce byly zahájeny
na ul. SNP a před zastávkou ČD na Nové Dědině. O dalším postupu prací budou majitelé rodinných domů informováni písemně zhotovitelem vzkazem do poštovních schránek i prostřednictvím webových stránek města. Vzhledem ke skutečnosti, že vodovodní řady budou vedeny
v převážné míře v úzkých komunikacích, dovoluji si vás požádat o maximální opatrnost při jízdě
motorovými vozidly v místech stavebních prací, aby nedocházelo k dopravním kolizím popř. škodám na majetku.
Jistě se v průběhu realizace mnohých projektů mohou vyskytnout drobné problémy s různými
omezeními, spoléhám však na vaši trpělivost a pochopení.
Ačkoli Frýdlant nad Ostravicí patří k městům menším, bezesporu má velké sportovní a kulturní srdce. Je obdivuhodné, kolik aktivních spolků a organizací u nás působí. Pozoruhodné jsou
i jejich výsledky a skutečnost, jak moc přitahují své sympatizanty ze širokého okolí. Myšlenka
každoročně organizovat Svátky hudby a Frýdlantské sportovní hry je opravdu namístě. Zcela jistě přerostla původní záměr, a to v průběhu několika dní představit celoroční činnost a své
„hvězdy“. Dnes nabízí plnohodnotnou podívanou a nevšední zážitky. Na letošním ročníku Svátků
hudby v rámci Mezinárodního folklorního festivalu vystoupí i velmi kvalitní zahraniční soubory.
Jsem ráda, že je naše město v roli spolupořadatelů a partnerů a doufám, že si obě výše zmiňované akce vychutnáte, a to ať již jako samotní účastníci nebo jako diváci. Uvnitř tohoto čísla
jsou zveřejněny přehledy jednotlivých sportovních i kulturních akcí. Věřím, že se na mnohých
z nich setkáme, stejně jako 17. června na Frýdlantských slavnostech, které vloni slavily svou
úspěšnou premiéru.
Přeji vám příjemně strávený čas naplněný sluncem, kulturou i sportem!

Helena Pešatová, starostka města
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Frýdlant nad Ostravicí

Ptačí stezka u řeky Ostravice

Do lesa s myslivcem opět po roce
Poznávání přírody, jejích zákonitostí, mocníkům. Ve spolupráci s paní uč. Janou
život zvířat volně žijících, to, a ještě něco
Tomalíkovou se daří zachovávat tradici, ktenavíc přináší dětem ze ZŠ TGM každoroční
rá je bezesporu přínosnou nejen pro vědění,
jarní vycházka do čeladenských lesů. Jejím ale rovněž pro utváření vzájemných dobrých
pravidelným organizátorem a skvělým prů- vztahů mezi školou a rodiči. 
lg
vodcem je pan Tomáš Hikl se svými
kolegy a celou svou rodinou. Letošní
počasí soboty 21. května navíc korunovalo tuto akci modře obarvenou
oblohou s dozlatova rozzářeným sluníčkem.
Troubení na lovecký roh dalo pokyn
všem zúčastněným, lesní podívání
a hraní může začít. Výcvik loveckých
psů, poznávání zvířat podle obrázků,
zajímavosti o dané lokalitě, dokonce
výstřel z lovecké pušky – i když tentokrát jen na šišku – to vše čekalo
na holky, kluky a jejich dospělý doprovod cestou k daňčí oboře a stejnojmennému penzionu. Ani zde nebylo
o překvapení nouze. Vzorně připravený táborák, domácí buchty i špekáčky k opékání, účastnický list pro
každého, kdo přišel. Zmínit je potřeba
i množství zvídavých otázek, na které musel pan Hikl se svým kolegou
po celou dobu vycházky odpovídat.
Závěrem nezbývá než poděkovat
Děti ze ZŠ TGM na vycházce s myslivcem.
zmíněnému myslivci a všem jeho po-

Je čtvrteční odpoledne, rodiče s dětmi a učitelkami z MŠ Janáčkova Frýdlant nad Ostravicí třídy
Květinka a Kašpárek mají sraz u MŠ a společně
vyrážejí na procházku kolem řeky Ostravice, tzv.
Ptačí stezku.
Naše trasa je přes město na cyklostezku,
k lubenskému mostu, dáme se po cestě doleva
a dojdeme až na most v Pržně a zpět do Frýdlantu
jdeme po cyklostezce.
Hledali jsme ptačí budky, do kterých jsme vždy
nasypali zrníčka pro ptáky a zapsali naši návštěvu
do deníčku u budky.
Paní učitelky měly připraveny pro děti s rodiči
různé kvízy, úkoly, soutěže. Za každý splněný úkol
dostaly děti razítko ptáčka a sladkou odměnu.
Odpoledne se vydařilo, počasí nám přálo, nálada byla výborná, děti a rodiče byli nadšení.
Děkujeme učitelkám našich dětí, že pro nás
zábavné a zároveň i poučné odpoledne připravily.

spokojení rodiče

Pestré jaro v ZŠ Satinka na Nové Vsi

* Já nic, já muzikant – v dubnu jsme
pozvali do školy skvělého hudebníka, herce
z brněnského divadla a speciálního pedagoga
Ivana Urbánka, který děti ve svém hudebně-divadelním představení seznámil s několika
různými hudebními nástroji. Žáci si je všechny
mohli vyzkoušet a v závěru sestavili celý orchestr, který sehrál autorskou skladbu „Karneval zvířat v lese“. Pro děti i posluchače to byl
obrovský zážitek.
* Den Země – jsme si letos připomněli dvě-

ma zajímavými environmentálně-vzdělávacími
akcemi. První byla návštěva nám již dobře
známých cestovatelů a ochránců zvířat M.
Jeglíka a Z. Kolouškové z projektu Nejbohatší ekosystémy planety Země, který vede děti,
žáky a studenty k pochopení významu divoké přírody, vnímání jejího ohrožení a k nutné
ochraně. Druhou akcí byla neméně atraktivní
návštěva Úpravny vody na Nové Vsi, kde se
děti dozvěděly více o tom, odkud se vlastně
bere voda v našich vodovodních kohoutcích,

jakou cestu musí urazit a čím musí projít, než
se jí můžeme napít.
* Školní akademie k 90. výročí založení ZŠ Komenského – pro tuto příležitost
jsme s žáky naší školy nastudovali kratičkou
autorskou divadelní hru o nečekaném setkání novoveských dětí se zbojníkem Ondrášem
a úspěšně jsme tak svým vystoupením přispěli
k bohatému programu, kterým se frýdlantská
ZŠ Komenského (naše kmenová škola) představila veřejnosti.
www.novaveszs.cz

Jak je to s cestovními doklady pro děti?

Rodinné dovolené spojené s cestováním
do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při
cestování s dětmi? Věděli jste například, že
i děti mohou do členských států Evropské
unie a dalších vybraných evropských zemí
cestovat na vlastní občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz
jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká
mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hranice České republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že
i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské
unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis
v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to
ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení
cestovního dokladu pro děti dovolená nějak
zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě
do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti
má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos
očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat
po většině států Evropy pouze s občanským
průkazem. Na ten je nyní možné vycestovat
do zemí Evropské unie a také do Albánie,
Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island.
Cena za vydání občanského průkazu pro
dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti
5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá
zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič,

kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší
obecní úřad obce s rozšířenou působností.
K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník,
není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí
fotografii dítěte přímo na úřadu při podání
žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný
list dítěte. V případě, že má dítě vydán již
platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů.
V případě vycestování v kratší lhůtě než 30
dnů je možné požádat o vydání cestovního
pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů;
tento úkon je ovšem u dětí
zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč.
Bližší informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu mnisterstva vnitra
na adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo
Evropskou unii, doporučujeme se předem
informovat u zastupitelského úřadu daného
státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu
a vycestování s nezletilým dítětem. Je také
třeba dát si pozor na to, že některé státy
mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního
dokladu při vstupu na jejich území nebo
ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám
(např. vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je
lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“
a dále v části „Státy a území – informace
na cesty“.

jubilea
V měsíci únoru oslavila své životní jubileum
a dala se zveřejněním svůj souhlas:
Božena Kaňáková, 80 let, Frýdlant
V měsíci dubnu 2016 oslavili svá životní jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas:
Josef Kocián, 85 let, Frýdlant
Marta Goluchová, 86 let, Frýdlant
Jiřina Kaňoková, 80 let, Frýdlant
Jiří Špičan, 80 let, Frýdlant
Karel Sobek, 80 let, Frýdlant
Milan Kraut, 80 let, Frýdlant
Jiřina Janovská, 80 let, Frýdlant
Alena Hajdušková, 85 let, Frýdlant
Julie Fajkusová, 80 let, Frýdlant
Aloisie Drozdová, 80 let, Nová Ves
Milan Drozd, 86 let, Nová Ves
Jiří Beněk, 80 let, Lubno
V měsíci květnu oslavila své životní jubileum
a dala se zveřejněním svůj souhlas:
Vlasta Pulcová, 86 let, Frýdlant

Blahopřejeme
všem oslavencům

Pamětní medaile paní Aleně Štorkové
Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí
rozhodlo svým usnesením č. 9/3.2 na svém 9.
zasedání dne 27. 4. 2016 udělit pamětní medaili
paní Aleně Štorkové jako projev úcty a ocenění celoživotní významné práce v oblasti sportu,
především v souvislosti s propagací volejbalu
ve městě Frýdlant nad Ostravicí a okolí. K předání došlo při zahájení tradičního frýdlantského volejbalového turnaje dne 28. května. Pamětní medaili předala starostka města Helena Pešatová.
Paní Alena Štorková je propagátorem sportovního života. Pracovala jako zdravotní sestra
v Ostravě, později přes 30 let ve Frýdlantě nad
Ostravicí. Její celoživotní láskou se stal sport,
a to konkrétně volejbal. Ve Frýdlantě začínala
ve svých 17 letech, kdy ve městě vznikal ženský
tým. Ve volejbalu reprezentovala město Frýdlant
nad Ostravicí až do svých 48 let. Po návratu z oddílu ve Frenštátě pod Radhoštěm začala trénovat
ženy. Věnovala jim mnoho ze svého volného
času, ze svých zkušeností a ze svého neustálého
elánu. Kromě žen trénovala také juniorky, které
byly velmi úspěšné a postupovaly po dobu několika let do ligy. V současné době vede paní Štorková žačky. Letos tyto dívky, ač věkem žačky,
vyhrály soutěž kadetek (tedy kategorii o dva roky

straších) a pokročily do baráže o postup do ligy.
Paní Štorková po mnoho let vzorně reprezentovala Frýdlant nad Ostravicí jako hráčka, později
také jako trenérka. Sama je skvělým důkazem
toho, že stále platí heslo sportem ku zdraví! Letos oslavila krásné životní jubileum. Gratulujeme
a přejeme pevné zdraví a mnoho síly do dalších
let naplněných sportem.
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Jak vypadá práce terénních pracovníků Renarkonu
Do Frýdlantu nad Ostravicí přijíždíme svým
červeným City go jednou až dvakrát týdně,
vždy v pravidelnou dobu. A to každé pondělí
v 13 hodin a každou sudou středu v 15 hodin.
Lidé nás mohou poznat podle šedozelených
batohů s kartičkou, na které je nápis STREETWORK a logo organizace.
Součástí naší práce je obcházení města
a navazování kontaktů s lidmi. S některými
jsme už v dlouhodobějším spojení, ale vždy se
snažíme oslovit i někoho nového. Při prvním
setkání lidem nabídneme zapalovač s kontaktem na nás. Vysvětlíme, co je součástí naší
práce. Do řeči se můžeme dát téměř s každým, protože kdokoliv může mít ve svém okolí
osobu, která by naši službu mohla využít.
Občas lidé také potřebují zodpovědět dotaz,
zda naše pomoc závislým není spíše jejich
podporou. Vysvětlujeme jim, jak fungují služby
„harm reduction“, které směřují k minimalizaci
škod souvisejících s užíváním psychoaktivních látek u osob, které nejsou schopny nebo
ochotny s tímto užíváním přestat. Říkáme jim,
že pokud bychom tyto služby neposkytovali,
vznikla by mnohem větší příležitost pro šíření infekčních nemocí. Následná léčba by pak
byla daleko dražší.
S komunitou se nám daří postupně navazo-

vat diskrétní spolupráci. Vědí, že nám za nic
nemusí platit a že pracujeme anonymně, nevyptáváme se jich na jejich osobní záležitosti,
svěřit nám mohou jen to, co sami chtějí. Proto
nás přijímají poměrně pozitivně. Vědí, že je
plně akceptujeme a nejsme tam v roli někoho,
kdo by jim říkal „žiješ blbě, musíš se změnit“.
Přinášíme jim něco, co potřebují. Jsme tu
od toho, abychom jim vyměnili injekční materiál formou výměnného programu, poskytli
základní zdravotnický servis, sociální poradenství, pomohli při zajištění léčby a popovídali si s nimi.
Výměnný program znamená, že klientům
poskytujeme jehly a stříkačky výměnou za použité, které pak necháváme odborně likvidovat. Díky tomu se zamezuje situaci, kdy by klienti mohli své použité „nádobíčko“ po aplikaci
drogy někam odhodit. Tím, že od nás injekční
sety dostávají, nemusí se o ně s nikým dělit,
což by vedlo ke zvýšení rizika nákazy infekčními nemocemi.
Přes všechno úsilí však ve Frýdlantě nad
Ostravicí občas odhozené jehly nacházíme.
Proto je sbíráme do speciálních kontejnerů.
Naše činnost byla rozšířena z uživatelů nealkoholových drog také na uživatele alkoholu
a gamblery. Těm můžeme poskytnout přede-

vším sociální a dluhové poradenství a možnost navázání kontaktů s jinými sociálními
službami, které by vedly ke zkvalitnění jejich
životního stylu.
Pracujeme nejen s uživateli návykových
látek a gamblery, ale také s jejich blízkými
a rodinnými příslušníky. Těmto poskytujeme
užitečné informace, týkající se drogové problematiky a podporu v krizové situaci.
Proto se na nás může kdokoliv obrátit na telefonním čísle 723 141 029 nebo na emailu:
tpfm@renarkon.cz
Marie Ondřejová

Služby Terénního programu
• vyhledáváme uživatele návykových látek
a experimentátory s drogami a alkoholem
• poskytujeme sociální poradenství
• nabízíme radu, jak předejít zdravotním komplikacím při aplikaci
• distribuujeme zdravotnický materiál i injekční materiál pro bezpečnější aplikaci drogy
• informujeme o možných sociálních službách a cestách ke změně životního stylu
• pracujeme anonymně a všechny služby poskytujeme bezplatně
• pracujeme nejen s uživateli návykových
látek a gamblery, ale také s jejich blízkými
a rodinnými příslušníky

„Komeňák“ slavil devadesátileté výročí
Ve dnech 19. a 20. května se v Kulturním
centru ve Frýdlantu uskutečnila oslava devadesátého výročí založení ZŠ Komenského.
Oslava byla realizována formou akademie,
kde se postupně představily všechny ročníky
školy. Vystoupením provázeli dva žáci, kteří
nahlíželi do jednotlivých hodin. Spolu s diváky měli možnost podívat se k prvňákům
na „pobyťák“, také do hodiny psaní Comenia

Script, figurkové školičky, angličtiny a jiných
cizích jazyků, českého jazyka, matematiky, ale
i do tělocviku, kdy žáci šestého ročníku stavěli
živé pyramidy. Průvodci akademií se nezapomněli podívat, jak funguje družina a co se děje
ve škole o přestávkách. V hodině chemie jsme
měli možnost zhlédnout zajímavé a inspirativní
pokusy. Z volnočasových aktivit na nás čekaly
divoké latinsko-americké tance a také precizní

cvičení pejsků.
Dík patří učitelům a žákům, kteří se na vystoupení pečlivě a s nadšením připravovali
a podíleli. Děkujeme také sponzorům a všem
rodičům za příznivé ohlasy a za finanční podporu, bez níž by realizace tohoto projektu nebyla možná.
Již nyní se všichni těšíme na oslavu stých
narozenin „Komeňáku“.

Staré Hamry

Finanční dar na údržbu nemovitostí
Na svém 15. zasedání dne 19. května
schválilo usnesením č. 9/15 zastupitelstvo
obce Staré Hamry poskytnutí finančního
daru na údržbu nemovitostí osobám, které
měly k 31. 12. 2015 trvalý pobyt v obci Staré Hamry a jsou vlastníky nemovitostí, bytů,
domů na území obce Staré Hamry, ve kterých byla k 31. 12. 2015 přihlášena k trvalému pobytu fyzická osoba. Dále se uvedený
finanční dar poskytuje podnikajícím fyzickým
či právnickým osobám se sídlem podnikání
k 31. 12. 2015 na území obce Staré Hamry.
Vyplácení finančního daru bude zahájeno
v pondělí 6. 6. 2016 po doručení podepsané
dohody na OÚ Staré Hamry, a to buď přímo

v pokladně OÚ (v níže uvedených termínech), nebo převodem na účet.
Pro vyplácení finančního daru budou
na OÚ vyhrazeny prodloužené úřední hodiny od 7 do 17 hodin, a to ve dnech 6.–10.
června.
Upozorňujeme, že pro vyplacení finančního daru z pokladny OÚ je nezbytně nutné,
aby se osobně dostavila osoba uvedena
na dohodě o poskytnutí finančního daru! Je
nutno předložit ústřižek od složenky a nebo
výpis z účtu, podle něhož bude zřejmé, že
domovní daň na rok 2016 byla řádně zaplacena.

Eva Balášová, pokladní

Staré Hamry
DNE 11. ČERVNA 2016
SE USKUTEČNÍ V AREÁLU
HOTELU BAUER V BÍLÉ TRADIČNÍ
TURNAJ V NOHEJBALE.
K HOJNÉ ÚČASTI SRDEČNĚ ZVE
OBECNÍ ÚŘAD BÍLÁ
A HOTEL BAUER
PŘIHLÁŠKY NA TEL.: 602 345 829
PREZENTACE 8.30
U BUFETU – PIZZERIE,
ZAČÁTEK V 9.00
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
STARTOVNÉ 100 KČ/OS.
HRÁČI DO 15 LET 50 KČ/OS.

Plánované přerušení Přehled bohoslužeb
dodávky elektřiny
na měsíc červen
Dne: 23. června
od 7 do 15 hodin
V obci: Morávka, Staré Hamry
Letáky: vylepí zástupce ČEZ na místech
obvyklých při ohlašování vypínání elektrické
energie v dotčené oblasti.

5. 6. - 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry
12. 6. - 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry
19. 6. - 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry
26. 6. - 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry
Z vystoupení ke Dni matek…

Vesnice roku 2016 – krajské kolo:
Staré Hamry mají druhé místo
Po pětileté pauze jsme v letošním roce opět
přihlásili naši obec do soutěže Vesnice roku.
V předchozích ročnících jsme v krajském kole
získali Bílou stuhu za činnost mládeže (r. 2009)
a v roce 2010 byl naší obci udělen Diplom za rozvoj pospolitosti občanů. Letošní krajské kolo
soutěže probíhalo v týdnu od 16. do 20. 5., kdy
krajská hodnotitelská komise navštívila všechny
přihlášené obce. Přihlášeno bylo celkem 11 obcí
– Hukvaldy, Pržno, Ryžoviště, Slatina, Slavkov,
Staré Hamry, Stěbořice, Velké Hoštice, Větřkovice, Zbyslavice a Žabeň. Krajská hodnotitelská
komise posuzovala ve všech obcích úroveň
v kategoriích, jako je společenský život v obci,
aktivity občanů, celkový obraz vesnice, občanská
vybavenost a infrastruktura, spolupráce se zemědělským subjektem a podnikateli v obci, hodnotila
veřejná prostranství, péči o zeleň a krajinu, koncepční dokumenty, připravované záměry a využití
informačních technologií v obci. Komise navštívila
Staré Hamry v pátek 20. května. Připravený program, tedy naše prezentace, členy komise zřejmě
zaujal a líbil se, protože jsme se umístili na krásném druhém místě.
Děkuji všem, kteří se na přípravě podíleli, všem,
kdo v pátek svou účastí podpořili prezentaci naší
obce – seniorům, maminkám s dětmi, zástupcům
spolků a pracovníkům obce. Pedagogům a žá-

rozloučili jsme se
Dne 8. 5. 2016 zemřel ve věku 57 let
pan Vladimír Toř.
Nezapomeneme.

kům naší školy za krásné vystoupení a prohlídku
školy, p. Marii Šimečkové a p. Lubomíru Jančurovi za hudební doprovod při návštěvě kostelů
(varhany a fujara), a Ing. Šimečkovi za prezentaci
JZD Staré Hamry na Gruni. Dále zastupitelům
obce – místostarostovi Ing. R. Frantovi a p. J.
Kubalovi a také našim hasičům a p. Kondziolkovi
za Beskydskou oblast tmavé oblohy (BOTO).
Výsledky:
Zlatá stuha a vítěz krajského kola – Velké
Hoštice, okr. Opava
2. místo – Staré Hamry, okr. Frýdek-Místek
3. místo – Ryžoviště, okr. Bruntál

noví občánci
Dne 7. 5. se rodičům
Janu Dorociakovi a Renátě Lepíkové
narodila dcera Ella Dorociaková.
Rodičům srdečně blahopřejeme a malé
Elle přejeme v životě jen to nejlepší!

Slavnostní vyhlášení a předání ocenění obcím
krajského kola soutěže proběhne ve Velkých
Hošticích. Přesný termín ještě není znám.
V roce 2010 jsme finanční ohodnocení
(600.000 Kč), které souvisí s udělení Bílé stuhy
v r. 2009, použili na výměnu oken v budově ZŠ.
K diplomu za druhé místo v letošním krajském
kole náleží odměna z Moravskoslezského kraje
ve výši 150.000 Kč.

jubilea
V měsíci červnu oslaví své životní jubileum:
Pan JINDŘICH BURA - 55 let
Pan MILAN HOLINKA - 60 let
Pan JOSEF GORKA - 60 let
Paní LIBUŠE LIŠKOVÁ - 75 let
Paní MARIE NIČMANOVÁ - 90 let
Našim jubilantům k jejich výročí
srdečně blahopřejeme
a do dalších let přejeme pevné zdraví!
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Červen 2016
slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme tady měsíc červen, na jehož konci vstoupíme do druhé
poloviny letošního roku. V tomto měsíci čeká naše děti zhodnocení vědomostí a znalostí nabytých během uplynulého školního
roku. Někteří studenti rychle dohánějí to, co zameškali, ti pilnější
již v klidu očekávají vysvědčení a těší se na prázdniny. Maturanti
mají za sebou zkoušku dospělosti, někteří z nich budou pokračovat ve studiu na vysoké škole
a ty ostatní čeká nástup do života dospělých. S nastávajícím teplým počasím přichází i období
grilovaček, venkovních posezení s přáteli a různých oslav. Chtěl bych vás požádat, buďte ohleduplní ke svým sousedům, dodržujte noční klid a neobtěžujte sousedy nadměrným hlukem. Ne
všichni mají volno a musí nastoupit do náročného zaměstnání i o víkendu. Určitě by většina našich
občanů uvítala, kdyby se upustilo od používání ohňostrojů a pyrotechniky v celé obci. Totéž platí
i o používání hlučných strojů, jako jsou pily, křovinořezy, sekačky apod. v neděli, kdy se převážná
většina spoluobčanů připravuje na nový pracovní týden. Dodržováním těchto „prozatím“ nepsaných pravidel se vyhneme vydávání obecních vyhlášek, které nás všechny zbytečně omezují
a zavazují. Dále vás žádám, zkontrolujte si své jímky na odpadní vody, zda nejsou porušené,
přeplněné nebo zda z nich nějakým jiným způsobem neodtékají odpadní vody do dešťové kanalizace a potoku v obci. Zvláště v těchto horkých dnech se často stává, že se z kanalizačních
šachet, příkopů i potoků táhne nesnesitelný zápach splašků, který kazí dojem naší krásné, všemi
obdivované podhorské vesničky. Kontakt na firmy vyvážející jímky vám ochotně sdělíme na obecním úřadě. Během května se nám podařilo připravit pro občany naší obce nové sběrné místo
biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu v zadní části pozemku u kravína. Jedná se
o oplocené a uzamčené prostranství, kde budeme sbírat mimo větví z ořezu stromů i ostatní směs
bio odpadů, což je: pokosená tráva, listí, piliny a ostatní zbytky rostlin bez hlíny a kamenů! Provoz
tohoto sběrného místa bude od června vždy v sobotu od 10 do 12 hodin. Během pracovního týdne
po telefonické domluvě v pracovní době obecního úřadu. V květnu také proběhlo výběrové řízení
na opravu části komunikace u hostince Pod Ořechem. V tomto výběrovém řízení zvítězila mezi
pěti uchazeči firma Porr a.s. s cenovou nabídkou 533 426 Kč vč. DPH. Podle plánu by stavba
měla být zahájena v polovině června a ukončena během července.
Na závěr bych chtěl popřát všem dětem a studentům, aby vysvědčení bylo k jejich spokojenosti
i spokojenosti rodičů, aby si mohli klidně a bezstarostně užívat prázdnin, a vám všem hezké letní
dny. 
Zdeněk Kubala, starosta

Poplatky jsou po splatnosti
Připomenutí občanům: v březnu vypršela
splatnost poplatku za psa a v květnu splatnost
poplatku za svoz a shromažďování odpadu.
Všechny poplatky je možno hradit hotově
na pokladně OÚ nebo přes banku, č. účtu
1690539349/0800
PES – V.S. 1341, k tomuto čtyřčíslí připojit
číslo vašeho domu, do sdělení pro příjemce
napsat vaše jméno – 80 Kč. Za každého dalšího psa přihlášeného na tutéž osobu – 140 Kč.
odpady – rekreační objekty – V.S. vaše

číslo chaty nebo domu, za toto číslo připojit
číslici 6, do sdělení pro příjemce napsat vaše
jméno – 500 Kč (250 Kč u vybraných rekreačních objektů se špatnou dostupností pro vývoz
TKO). Dle směrnice umístěné na http://www.
obec-lhotka.eu/obecni-vyhlasky/. Vyhláška
1/2012 čl.6.
odpady – trvalý pobyt – V.S. vaše číslo
domu za toto číslo připojit číslici 7, do sdělení pro příjemce napsat vaše jméno – 500 Kč
za osobu.

Bylo nám spolu fair a fajn

No, nebylo to 14. 5. počasí, které by zvalo
k posezení a snídani v trávě. Přesto, i když se
Fair trade snídaně konala ve Lhotce poprvé,
přišlo do areálu školky 55 těch, kteří svou
účastí chtěli podpořit tuto dobrou myšlenku.
Na Lhotku, která má pět stovek obyvatel, to
byla účast náramná. Vždyť například v Blansku, které má 21 tisíc obyvatel, přišlo na férovou snídani na zemi stejně lidí jako ve 42krát
menší Lhotce. A jen tak pro zajímavost, v Ostravě by to při stejném poměru k počtu obyvatel byla snídaně pro 30 tisíc lidí. Všechny
přítomné přivítala organizátorka akce Ivana
Fulneková, řekla i pár slov o významu a cíli
akce a popřála dobrou chuť. A to ani nemusela, protože na většinu přinesených pokrmů se

„sbíhaly sliny“. A tak se ochutnávalo, porovnávalo a besedovalo. Pak jsme ještě vyplnili
test, jehož otázky směřovaly k základní myšlence této akce na podporu potravin regionálních a se značkou Fair trade. Férová snídaně
NaZemi je největší akcí na podporu fair trade
v České republice. Společnou snídaní dali
účastníci najevo, že upřednostňují produkty,
při jejichž výrobě nebyla porušována lidská
práva, poškozováno životní prostředí či zneužita dětská práce. Určitě jsme naší snídaní
ve Lhotce nespasili svět, ale měli jsme dobrý
pocit, že jsme přispěli na správnou věc. A co
bylo ještě důležitější, že jsme se znovu ubezpečili, že se ve Lhotce rádi setkáváme a že je
nám spolu fajn a fair. 
JH

Lhotka

Děti děkovaly svým maminkám

Sál Obecního domu ve Lhotce je takový
přiměřený velikosti obce s pěti stovkami obyvatel. Ale ne vždycky. Jsou chvíle, kdy sál tak
trochu, jak se říká, „praská ve švech“. A to hlavně tehdy, když vystupují děti. Tak to bylo také
13. května, kdy se konala oslava Dne matek,
kterým děti přišly poděkovat za péči a lásku.
A protože o vystupující není ve Lhotce nouze, bylo v sále plno. Protože ti zpěváčci, hudebníci a tanečníci mají kromě maminky a tatínka také babičku, dědečka – a to se nasbírá.
Moderátorka Šárka Sobková přivítala všechny
přítomné a uvedla první účinkující. A protože
se postupovalo od nejmladších, pochopitelně
zahájilo program svým vystoupením 22 dětí
z mateřské školy pod vedením ředitelky Miroslavy Láníkové a učitelky Hany Kusinové.
Lhotka je obec muzikální a po dětech z MŠ
se na pódiu vystřídalo 12 malých lhoteckých
hudebníků. Amálka Velká na klavír, Adélka
Maruničová na flétnu, Barča Krčová na klavír, dvojčata Bea a Gája Strakošovy s flétnou,
Matěj Velký zahrál na housle, Terezka Kučová
na klavír a pak Dan a Radim Šrubařovi přišli
na pódium s méně obvyklými nástroji – s violoncelly. I když si všichni účinkující plně
zasloužili potlesk za jejich vystoupení, přece
jenom s přibývajícím věkem muzikantů šla nahoru i úroveň předvedených čísel. Ke klavíru
usedli postupně sourozenci Yannick a Danka Rokytovi a na závěr tohoto bloku zahrál
na housle Filip Krpec. Poslední dva vystupující, Danka a Filip, jsou absolventy I. Cyklu
hry na hudební nástroj v ZUŠ. Po nich přivedli
na jeviště manželé Tesarčíkovi soubor Schola
Rosnička, který už několik let vedou, a muzikál dvojice Svěrák-Uhlíř na motivy pohádky
Červená Karkulka. A osoby tvůrců zaručily,
že se vystoupení Scholy Rosničky líbilo. Závěr
poděkování dětí ke Dni matek patřil Taneční
skupině Antonio. A zase jsme se ve Lhotce
přesvědčili, že v obci žijí šikovné a talentované děti. 
JH

noví občánci
V měsíci dubnu se narodil manželům
Ondřeji a Denise Pečínkovým
syn Lukáš.

krátce z obce
Vítání občánků
V neděli 5. června přivítáme v sále
Obecního domu v 11 hodin čtyři
nové občánky Lhotky,
rodičům byla odeslána pozvánka.
Rozloučení s předškoláky
Ve středu 29. června v 15.30
se v sále Obecního domu
rozloučíme se šesti předškoláky.

Termíny odpadů
Termíny svozu komunálního odpadu
v květnu: úterý 14. 6. a 28. 6.

Bioodpady
Sběr bio odpadů, sběrné místo
u bývalého kravína:
Každou sobotu od 10 do 12 hodin.
Během pracovní doby obecního úřadu
po tel. domluvě.

Přijmeme učitelku MŠ
Mateřská škola Lhotka,
příspěvková organizace, Lhotka 111,
přijme učitelku MŠ na úvazek 0,129
s nástupem 1. 9. 2016.
Tel.: 558 686 422,
e-mail: ms.lhotka@tiscali.cz

Lhotecké smažení vaječiny
s májovým deštíkem
O tradici, že se padesát dnů po Velikonocích – při památce seslání Ducha svatého – smaží vaječina, ví ve Lhotce pod Ondřejníkem skoro každá rodina. A také se při
ní ve druhé polovině května rodiny i přátelé
scházívají.
Na vaječinu samozřejmě nezapomínají
ale ani lhotečtí senioři, kteří si každoroční
setkání v přírodě u kotlíku, domácích vajec, špeku, pažitky
a čerstvého chleba připravili pro
sebe i ostatní Lhoťany tentokrát
na pondělí 16. května ve sportovním areálu Kuřín. Pro chuť
i dobrou náladu se voňavá vaječina na chlebu zapíjela pivem,
ale nechyběla ani „štamprlička“.
Jenom to počasí bylo trochu
vrtkavé. A tak i když se kotlík
s vajíčky smažil tradičně venku
na ohni, pro dešťové přeháňky
krajíčky chleba s vaječinou vychutnávalo přes třicet účastníků
setkání raději ve společenské
místnosti Kuřína. Při nich předseda Klubu seniorů Karel Závodný pozval všechny na akci
další, kterou bude v polovině
června výlet do Rožnova a Valašského Meziříčí.
Podobně dešťově dopadli
dalšího dne také členové lhoteckého souboru Pilky. Po úterní zkoušce 17. 5. ani oni letos

na přírodní smažení vaječiny – v areálu mateřské školky – nezapomněli. Ale stejně jako
senioři – pro déšť – si ochutnávku vaječiny
z kotlíku přenesli nakonec pod střechu. Ale
protože „Pilkaři“ jsou nestoři lhoteckého
folkloru, k tomu si – taktéž tradičně – při harmonice, houslích a kytaře samozřejmě zazpívali i zatančili. 
Pavel Pasek
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Mezinárodní festival pěveckých sborů Baška 2016

Po koncertě v kostele sv. Václava v Bašce – LSPS – pátek 13. 5.
Foto: Martina Pavlásková
Ve dnech 13.-15. května 2016 se uskutečnil
za finanční pomoci Moravskoslezského kraje
a Obce Baška další ročník Mezinárodního festivalu pěveckých sborů. Festival se konal na čtyřech
místech našeho regionu (Baška, Frýdek-Místek,
Pražmo, Skalice). Šesti festivalových koncertů se
zúčastnilo 13 pěveckých sborů nejenom z České
republiky, ale i ze zahraničí. Záštitu nad festivalem převzali: senátor Jiří Carbol, Marie Hakenová-Ulrichová, emeritní senátorka Eva Richtrová
a starostka Obce Baška Irena Babicová.

Koncert Lucky Voice Band, KD Baška, sobota 14. 5.
Foto: Martina Pavlásková

Všechny festivalové koncerty, skvěle moderované Ondřejem Pokorným a Danielou Navrátilovou, měly vynikající úroveň. Jejich náročnou
organizaci zvládli členové Lašského smíšeného
pěveckého sboru se starostou panem Michalem
Válkem opravdu perfektně. V rámci festivalu se
uskutečnila bohoslužba obětovaná za Eduarda
Hakena, českého pěvce a čestného občana Bašky, za Marii Glázrovou, za zemřelé členy a dirigenty LSPS.
Návštěvníci sobotního koncertu v sále kultur-

ního domu si mohli rovněž prohlédnout výstavu
fotografií z předešlých ročníků MFPS Baška a fotografií ze spolupráce LSPS Baška s Eduardem
Hakenem. Výtěžek z dobrovolného vstupného
z jednotlivých koncertů ve výši cca 18 000 Kč věnovali organizátoři festivalu (LSPS Baška) místní
základní škole.
Festival bude zakončen v říjnu 2016 v sále KD
Baška slavnostním koncertem, na kterém vystoupí spolu se Symfonickým orchestrem Frýdek-Místek (dirigent Zdeněk Smolka), LSPS Baška
(dirigentka Mgr. Janina Ptaková) a Pěvecký
sbor Smetana (sbormistr Ing. Hana Olková).
Jeden z nejúspěšnějších festivalových koncertů se konal v sobotu 14. května v sále KD.
V jeho programu vystoupily sbory: HLUČÍNSKÝ
PĚVECKÝ SBOR (Hlučín, ČR, sbormistr Barbora
Bortlová), UNA CORDA (Dolný Kubín, SR, sbormistr Romana Šumská), LUCKY VOICE BAND
(Praha, ČR, sbormistr Lucie Freiberg).
Festivalových koncertů se rovněž zúčastnili
zástupci města Třebíče – starosta Pavel Janata
a tajemník městského úřadu Vladimír Kazda. Návštěva třebíčských hostů se uskutečnila u příležitosti 70. výročí počátku přátelských vztahů mezi
městem Třebíčí a obcí Baškou.

Červen 2016

Z ohlasů nad pořádáním
4. ročníku Mezinárodního
festivalu pěveckých sborů
Lašský smíšený pěvecký sbor, pořadatel
tohoto festivalu, obdržel řadu poděkování a uznání. Uvádíme alespoň dva z nich.
Všechny ohlasy můžete najít na stránkách
LSPS http://lsps.webnode.cz/
Vážený pane Válku a členové LSPS Baška,
rádi bychom se s Vámi podělili o zážitky
z letošního Mezinárodního festivalu pěveckých sborů v Bašce. Po roční přestávce
jsme se k Vám opravdu těšili, neboť jsme
často vzpomínali na hezké dny a krásné zpívání v roce 2014. Ale tentokrát jsme odjížděli s ještě nádhernějšími pocity.
Vaše péče o naše pohodlí, velice kvalitní
účast pěveckých sborů, výborné občerstvení
a organizace akcí, to je snad již u Vás standard. Ale co nás opravdu „dostalo“, jsou návštěvníci koncertů. Úžasné přijetí a odezva
na zpívání nás povzbuzovaly k ještě lepším
výkonům. Od pátečního podvečerního vystoupení v kostele sv. Václava, po němž nás
oslovovali lidé s tím, že se na nás těšili, přes
sobotní koncert v Kulturním domě v Bašce, až po obecenstvo v kostele sv. Martina
ve Skalici, všude se nám dostávalo vřelé
odezvy na náš zpěv. Moc si toho vážíme,
protože to je snad pro nás to nejdůležitější –
přenést na lidi naše prožitky z písní a zejména radost z krásné hudby. A u Vás se setkáváme s opravdu vnímavým publikem, které
nám dokázalo vrátit všechno, co do zpívání
vkládáme. Jistě je to i zásluha Vašeho sboru, že jste si takové obecenstvo vychovali.
Ještě jednou moc děkujeme za možnost
zúčastnit se a doufáme, že se za dva roky
zase setkáme.
 Lucie Freiberg a Lucky Voice Band

z Prahy
Vážený a milý pán Válek,

v mene miešaného speváckeho zboru
Una Corda, ktorý pracuje pri ZUŠ Ivana Ballu
v Dolnom Kubíne, by som sa Vám osobne,
i celému vášmu organizačnému tímu MFPS
Baška 2016 veľmi rada poďakovala.
V prvom rade za milé pozvanie, bez ktorého by sme nemali možnosť zažiť krásnu
atmosféru jedinečného podujatia, ktoré nás
naplnilo radosťou, nezabudnuteľnými zážitkami umeleckými i ľudskými. Cítili sme
sa u vás nádherne, organizácia i realizácia
všetkých akcií v rámci festivalu bola skvele
zvládnutá, profesionálne pripravená a nám
tak vytvorila úžasné podmienky pre naše
spievanie. Naozaj sme si to naplno užili.
Neopakovateľnými pre nás zostávajú
stretnutia s ľuďmi, ktorí nielen festival pripravujú a dávajú do toho svoj čas, energiu
a najmä svoje srdce, ale i s tými, ktorí tak
ako my hľadajú a nachádzajú radosť a naplnenie v spoločnom zdieľaní radosti z hudby,
spevu, vzájomnej spolupráce. Práve vďaka
vášmu festivalu sme opäť našli nových priateľov, inšpirácie i nápady pre náš spevácky
zbor.
Vážený pán Válek, ako krásne povedala
vzácna pani Dr. Marie Hakenová Ulrichová pri jednom z našich milých spoločných
osobných stretnutí, váš festival je krásny,
lebo je prosto ĽUDSKÝ, nezištný a úprimný
a v tom je jeho krása a hĺbka zároveň. Áno,
je tomu naozaj tak.
Ďakujeme Vám i vám všetkým, že sme
mohli byť jeho súčasťou...
S úctou a prianím mnohých ďalších
úspešných ročníkov i vďačných a spokojných návštevníkov festivalu Baška
Romana Šumská Lenková a Una Corda

(Dolný Kubín 18. mája 2016)

tak šel čas…
Po koncertě v sále KD, sobota 14. 5. Zleva: senátor Jiří Carbol, emeritní senátorka Eva Richtrová, starostka obce Baška Irena Babicová. Foto: Martina Pavlásková

Padl při výkonu služby

Dne 3. února uběhlo 70 let ode dne, kdy zahynul při výkonu služby štábní strážmistr SNB Josef
Handl. Většinu svého života zasvětil službě občanům Bašky, kde žil od poloviny 20.let až do své
smrti.
Narodil se 1. 1. 1899 ve vesnici Leseňovice
na Vysočině a žil v nedaleké obci Bratrušín u Bystřice nad Pernštejnem. (Ve skutečnosti se narodil
už večer 31. 12. 1898, ale porodní babka a vesnické sudičky se rozhodly, že jej udělají o jeden
rok mladším a nahlásily narození až na dvě hodiny
po půlnoci 1. ledna 1899. A tím mu asi i zachránily
život, protože do války musel narukovat až v roce
1917 – místo v roce 1916 – a o jeden rok kratší
pobyt na frontě první světové války byl významný
dar života.)
Po ukončení světové války vstoupil do nově
vytvořené armády svobodného Československa
a vojenskou službu ukončil v prosinci roku 1921
v hodnosti četaře. Ale již 2. ledna 1922 nastoupil službu u četnictva. Sloužil na četnické stanici
v Kunčičkách u Ostravy a poté v Bašce, kde se
v roce 1925 oženil s textilní dělnicí Štěpánkou
Klusovou z Hodoňovic. V roce 1925 se jim narodil syn, ale Štěpánka po dvou a půl roce zemřela.
Josef Handl se znovu oženil v roce 1930 s Amalií Vaškovou, jejíž manžel padl na počátku první
světové války a z prvního manželství měla dva
syny – Roberta a Josefa. Rodina se nastěhovala
do domku (č. 116) u hliníku, později přebudovaného na přehradu.

Služba na četnické stanici byla náročná, zajišťovala bezpečnost občanů v Bašce, ale i v okolních vesnicích, zejména v Janovicích a ve Skalici.
A to znamenalo denní i noční obchůzky po celém
rajonu – bez ohledu na počasí a roční dobu (to
znamená i v zimě, ve vánicích i bouřkách). To
upevňovalo jeho vztah se spoluobčany. Znal je
důvěrně, zejména ty, kteří bydleli na okrajích vesnic, vzdálené od ostatních občanů. Rádi jej vítali při
obchůzkách a oceňovali, že chránil, spolu s ostatními četníky, jejich bezpečnost, vážili si lidského
vztahu a ochoty pomoci a poradit při životních
potížích.
Za okupace byl spolu se št. strážmistrem Hrozínkem vyšetřován gestapem z přechovávání protinacistických tiskovin – nebylo jim nic dokázáno,
ale byl přeřazen ke strážní službě.
Ihned po ukončení světové války byl jmenován
velitelem stanice SNB v Mostech u Jablunkova.
Spolu s dalším bývalým četníkem a třemi mladými
příslušníky pohotovostního pluku vytvářeli v městě
stabilní český ostrůvek. Obyvatelé oblasti, stejně
jako v jiných částech Těšínska, žili v nejistotě, jak
bude posuzována skutečnost, že se na počátku
německé okupace Těšínska označili za „Slezáky“,
což Němci překvalifikovali na „Němce“ – „folklistaře“. Po osvobození byli držitelé I. a II. kategorie
„Volkslistů“ chápáni jako Němci a držitelé III. a IV.
kategorie jako Češi a Poláci bez jakéhokoli spojování s německou národnosti. K tomu je třeba
připočítat, že i v přilehlých polských oblastech byla
nejistá situace, řádili tam dezertéři bývalé německé armády, zločinci, nacionalisté aj.
A v této situaci dostala stanice SNB v Mostech u Jablunkova hlášení, že na taneční zábavě
bude přítomen nebezpečný vojenský zběh. Při
zatýkání hledaný výstřelem zhasil světlo a utekl.
Když jej štábní strážmistr Handl spolu s mladým
příslušníkem SNB Pavláskem hledali, vyskočil
hledaný z křoví a namířil pušku na mladého příslušníka. Handl mu začal domlouvat a chtěl jeho
pušku sklonit. Ten však vystřelil proti němu a utekl.
Štábní strážmistr Handl byl na místě mrtev. Zběh
utekl, byl později zatčen, ale při přepravě k soudu
do Olomouce přemohl doprovázejícího příslušníka
SNB a zastřelil jej. Po nějaké době byl znovu zatčen a odsouzen.
Štábní strážmistr Josef Handl byl pochován se
všemi poctami do rodinného hrobu na hřbitově
v Hodoňovicích a posmrtně povýšen do hodnosti
vrchního strážmistra SNB.

JUDr. Bohuslav Handl, CSc.

Na fotografii z 1. poloviny 80. let minulého století je zachycen
střed obce Bašky z věže kostela sv. Václava. Fotografie je z archivu
dnes již zesnulého pana Václava Klečky.

7. května 1988 vystoupil v sále Kulturního domu Bašky Smíšený
sbor třebíčských učitelů. Zástupce tohoto sboru uvítal v zasedací
místnosti předseda MNV Jaroslav Chromiák. (Na fotografii zleva
Ludmila Šilhavá, dirigentka sboru, rodačka z Frýdku-Místku, L. Krivjanský, organizační pracovník sboru, Jaroslav Chromiák.)

V úterý 12. září 2000 navštívili herci Divadla Járy Cimrmana Bašku. Divadelní soubor frýdecké křesťanské mládeže sehrál benefiční
představení „Lotrando a Zubejda“. Výtěžek dobrovolného vstupného
z tohoto představení ve výši 25 945 Kč byl věnován na konto „Paraple“. Před představením se uskutečnilo setkání s tehdejší starostkou
Bašky Stanislavou Vítovou. Na fotografii zleva Zdeněk Svěrák, Stanislava Vítová, kronikář obce Zdeněk Kavka, Jan Hraběta.

V roce 2008 navštívil Frýdek-Místek a Bašku Gustav Bubník –
hokejová legenda, která byla v padesátých letech spolu s dalšími
hráči národního mužstva odsouzena v politicky motivovaném procesu k mnohaletému vězení. Na fotografii je společně s některými
z organizátorů po skončené besedě v Bašce. Zleva Jaroslav Šmíd,
Gustav Bubník a Jiří Kaňok.

15. srpna 2010 se uskutečnilo v hodoňovickém kostele Panny
Marie požehnání nových zvonů. Na fotografii zleva: Mons. Josef
Maňák, děkan místecké farnosti, Adolf Kolčář, dirigent chrámového
sboru a spolu se svou manželkou Annou sponzor jednoho z nových
zvonů. Dále na fotografii jsou:
Eliška Hochová, Marie Lapišová, František Carbol, tehdejší místostarosta obce Baška, Ladislav Otipka, kostelník. Kromě Mons. Josefa Maňáka byli všichni ostatní kmotry těchto nových zvonů.

Nejkrásnější slovo – maminka, máma…

Zveme Vás na VI. ročník volejbalového
turnaje smíšených družstev 4 + 2

PRŽENSKÁ SMEČ
MEMORIÁL V. MALIŠE
Termín
Kde
Zahájení
Občerstvení

25. června 2016
venkovní hřiště za ZŠ Pržno
v 9:00 hod.
zajištěno

Ty podáváš!

Herní systém bude s ohledem na aktuální počasí upřesněn v den akce.
Turnaj proběhne na umělém i antukovém povrchu. Za nepříznivého
počasí se turnaj nekoná a přesune se na jiný termín.
Pořadatel Volejbalový oddíl
Přátelé volejbalu SKP

Pržno
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PŘIJĎTE NÁM FANDIT!

Pržno soutěžilo o titul Vesnice roku
Už potřetí se snažila naše obec uspět v soutěži Vesnice roku 2016 v Moravskoslezském
kraji. Stejně jako minule i tentokrát přijela
do Pržna hodnotící komise, aby posoudila,
nakolik bychom si případný úspěch zasloužili.
„Do soutěže jsme šli proto, abychom se porovnali s ostatními obcemi. Jde o to zjistit, v čem
je kdo lepší, případně se nechat inspirovat, jak
se TO dělá jinde. Nejde ani tak o to vítězství,
ale spíše o porovnání,“ podotkl starosta Pržna
Petr Blokša.
Třebaže v Pržně je poměrně čilý spolkový
i společenský život, komise to vidí jinak. „Hodnotitelé se nedívají na věci našima očima, ale
pohledem zvnějšku. Náš spolkový život se tak
smrskává na malé skupinky aktivních lidí, kteří
na něm podílejí, a to holt nestačí,“ pokračoval starosta. Ani ho tak příliš nepřekvapilo, že
Pržno neuspělo. Na druhou stranu ale získalo
aspoň ocenění nazvané Zlatá cihla, a to za rekonstrukci Občanského centra.

Do krajského kola soutěže Vesnice roku
2016 se v našem kraji přihlásilo jedenáct obcí.
Podle pořadatelů je jejím cílem povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého
domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost programů obnovy jednotlivých vesnic a upozornit
širokou veřejnost na význam venkova, ale také
vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů
a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj
domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují
se do společenského života v obci. Přihlášené
obce jsou hodnoceny v následujících oblastech: společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice,
občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní
prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry, informační technologie obce
a koncepční dokumenty. Pržno se zúčastnilo
potřetí, nejúspěšnější bylo v roce 1998, kdy získalo ocenění Bílá stuha.

Místo spaní si můžete zaběhat – na Ondřejník
Pokud máte rádi sport a výzvy, nepromarněte šanci a zúčastněte se akce Noční běh
na Ondřejník. Stejně jako loni ji pro vás připravilo město Frýdlant spolu se Sportovním
klubem Pržno. Bude se konat v sobotu 11.
června. Místo startu i cíle je restaurace Park
ve Frýdlantě.
Trasa závodu povede po ulici Ferdiše Duši,
kolem Kubalanky po běžkařském okruhu, přes
Ondřejník – sedlo, Skalku – sedlo, Ondřejník
– sedlo na chatu Ondřejník a zpátky po modré turistické značce a kolem horské služby
dolů. Délka tratě činí 14,5 kilometru. Poběží se
po asfaltu, trávě i šotolině. Celkové převýšení
je 830 metrů. Časový limit – 3,5 hodiny.
Závod odstartuje ve 22 hodin. Registrace
ale začíná již od 19 hodin do 21.30 hodin,

přičemž startovné je dobrovolné. Pořadatelé
striktně zakazují používání jakéhokoliv dopravního prostředku a doprovod závodníků. Každý
účastník je odpovědný za svůj psychický i fyzický stav a startuje na vlastní nebezpečí. Povinnou výbavou je funkční čelovka, povolenou
pak hole, batoh, mobilní telefon, jídlo, pití, stan
či spacák.
Každý účastník po doběhu obdrží polévku
a nápoj zdarma. Vyhlášení výsledků nastane po ukončení závodů, přibližně v půl druhé
ráno.
Soutěžit můžete v těchto kategoriích: muži,
ženy od 18 do 34 let, muži, ženy od 35 do 49
let, 50 a více let. Pokud si netroufáte na běh,
můžete putovat zkrácenou trasou a posvítit si
na Frýdlant z masivu Ondřejníku. Stojí to za to!

Pržno přivítalo své nové občánky

V neděli 22. května jsme za překrásného
počasí přivítali mezi občany obce Pržno další občánky. Tentokráte převládali chlapci,
kterých se urodilo celkem šest. Děvčátka
byla „pouze“ tři.
Už před desátou hodinou se scházeli
rodiče se svými dětmi a příbuznými do vyzdobeného sálu Občanského centra Pržno.
Slavnost byla zahájena několik málo minut po desáté hodině předsedkyní kulturní
a sportovní komise paní Marií Vašutovou
a místostarostkou obce Milenou Tvrdoňovou. K slavnostnímu rázu akce přispěla
klavírními tóny Terezka Janešíková, kterou

zpěvem doprovázela Deniska Krupová.
Opět nechyběly ani tři sudičky. Ty nejmladším občánkům přisoudily jen to nejlepší
do jejich životů. Poté přivítal starosta obce
Petr Blokša všechna dítka formálně mezi
občany obce. Akce byla provázena občasným pláčem dětí, ale nechyběl ani smích.
Po podpisu rodičů do pamětní knihy všichni
společně pozvedli číše na zdraví dětí a jejich
rodin. Po společném fotografování a malém
občerstvení se přítomní rozešli k nedělním
obědům. Děkuji všem, kteří se na přípravě,
organizaci a samotném průběhu „vítání“ podíleli. 
Petr Blokša, starosta

Czech pol Silesia cup se vydařil

Uplynulý měsíc květen se pokládá za nejkrásnější měsíc v roce. Je považován za měsíc lásky. Jako jediný ze všech měsíců má dvě
pojmenování – starší máj z latinského maius
a mladší podle přírody, která v tuto dobu kvete. S dětmi v mateřské škole jsme si povídali,
proč dostal tento měsíc jméno květen, všechny děti to bezpečně uhodly. Teplé jarní sluníčko a veselá nálada lákala všechny děti ven
k pohybu na čerstvém vzduchu.
Jarní atmosféra přirozeně vybízí k oslavě
mateřství, a tak je na místě zmínka, jak si
děti z naší školy připomenuly svátek matek,
který všechny maminky oslavily druhou neděli v květnu. Celý měsíc jsme děti pobízeli
k hlubšímu citovému prožitku. Mimo jiné i tím,
že jsme dětem připomněli, že i babička je maminka a má svátek také. Všechny děti i paní
učitelky věnovaly přípravám oslav náležitou
pozornost. V úterý 10. 5. se naše tělocvična
proměnila v kulturní místnost. Odpolední vystoupení malých capartů z MŠ bylo dárkem
pro všechny usměvavé maminky a babičky.
Na závěr všechny děti zhlédly pohádku, kterou si pro ně připravily děti ze školní družiny.
Blíží se konec školního roku, proto bychom
popřáli všem dětem z mateřinky, žákům naší
školy, rodičům i občanům obce Pržna veselé
prázdniny a hodně letního sluníčka.

Učitelky MŠ

krátce z obce
Komunální odpad
Svoz komunálních odpadů proběhne
ve středu 1., 15. a 29. června. Odpady
z chatovišť jsou sváženy každý týden
v pondělí.
Svoz tříděných odpadů (papír, sklo, plast,
případně kovy) probíhá v pravidelných týdenních intervalech dle vytíženosti. Máte-li připomínky nebo podněty k odpadovému hospodářství, obracejte se v úředních
dnech na referentku OÚ Pržno.

Sportovní klub doznal změn
Sportovní klub Pržno se z občanského
sdružení transformovalo na spolek. Vznikly nové stanovy, došlo také ke změně sídla, nyní je oficiální adresou Pržno 310, což
je objekt kabin.

Prženský kostel s novými okny
Dobrá zpráva k nám dorazila z Ministerstva zemědělství ČR. Získali jsme příslib
dotace na výměnu oken v našem kostele Neposkvrněného početí Panny Marie.
Obec požádala na počátku roku o dotaci
v rámci dotačního titulu 16 „Údržba a obnova kulturního dědictví venkova“, vypsaného ministerstvem zemědělství pro rok
2016. Předpokládané náklady jsou ve výši
800 tisíc korun. Dotace by mohla činit až
70 % z celkových nákladů.

Chataři, třiďte si svůj odpad!!!
Opět apeluji na vlastníky chat a objektů určených k rekreaci, tedy chataře. Žádám vás,
chataři, o zodpovědný přístup k třídění odpadů.
Obec vám to umožňuje, tak respektujte naše
pravidla. V místě vašich bydlišť si nakládejte
s odpady tak, jak vám to vaše zastupitelstva
umožňují. Pokud se situace v nakládání s odpady nebude zlepšovat, tak můžete od příštího
roku počítat s navýšením poplatků za odpady.
Rovněž připomínám, že sběrná místa nejsou
sběrné dvory, kde je možno odkládat objemné
odpady. Objemné odpady patří do sběrného
dvora ve Frýdlantě nad Ostravicí, jen je potřeba vyzvednout si na obci žádanku. Chovejte se
tedy zodpovědně a nedělejte si před chatami
smetiště! 
Petr Blokša, starosta

Naše škola aktivně oslavila Den Země

V den, kdy naše Země slavila svůj svátek,
tedy 22. dubna, se všichni naši žáci vydali
do přírody. A protože je Země veliká a bohatá,
vybrali jsme z její pokladnice životadárnou tekutinu, vodu. A té jsme věnovali největší pozornost. U splavu a podél toku řeky Ostravice žáci
řešili rébusy, hádanky a úkoly týkající se právě
vody. Podle mapy sledovali a vyhledávali vodní
toky, určovali pravý a levý břeh řeky, zamýšle-

li se nad ekologickými problémy souvisejícími
s vodou, sledovali její čistotu, podávali návrhy
na šetření s vodou. Neopomněli ani vodní živočichy a rostliny. Za každý správně vyřešený
úkol si na šňůru mohly děti zavěsit modrou vodní kapku. Kdyby teď na zem napadalo tolik vodních kapek, kolik se jich žákům podařilo získat,
určitě by naše planeta zaplesala blahem nad
takovou vláhou, kterou už delší dobu postrádá.

Mladí zdravotníci uspěli v soutěži
Naši mladí zdravotníci se 28. dubna zúčastnili okresní soutěže Hlídek mladých zdravotníků, která se tentokráte konala na 7. ZŠ ve Frýdku-Místku. Hlídka ve složení – Anna Lekačová,
Magdaléna Sýkorová, Anna Výmolová, Matěj
Prachař a Nela Prachařová si vedla velmi
dobře. Paní učitelka Alena Garbová věnovala
důsledné přípravě soutěžících v kroužku Mladý
zdravotník téměř celý školní rok. Ve velké konkurenci deseti družstev hlídka z naší školy zvítězila, obhájila tak loňské vítězství a postoupila
do krajského kola. Gratulujeme!

Den obce bude plný zábavy i hudby
Tak a je to opět tady. Mnozí se už ani dočkat nemohou! Ano, bude to již X. Den obce
Pržno. Opět to bude odpoledne a večer plný
hudby a zábavy.
Tradičně začínáme ve 14 hodin na hřišti
SKP. Na úvod vystoupí školní taneční soubor
ANTONIO a poté se představí mladí hasiči
SDH Pržno. Přibližně v půl třetí se rozběhne
naplno dětské odpoledne. Tentokráte k nám
na hřiště zavítají Klauni na volné noze, kteří
budou s dětmi dovádět a bavit je do 17. hodiny. Chybět nebudou soutěže, diskotéka
a spousta legrace. Děti se mohou těšit také
na skákací hrad a oblíbené malování na obličej. Přicválají rovněž poníci. A to vše bude jako
vždy zdarma!
Na čistě dětský program plynule naváže program pro všechny generace. Pozvolný nástup
obstará pěvecký soubor Pržňanka, která v letošním roce slaví 20. výročí svého trvání. Následovat bude westernové vystoupení, dorazí
k nám totiž divoký západ. Děti i dospělí zažijí
představení s kolty, lasy a biči. Zájemci si budou
moci i zasoutěžit a vyzkoušet své kovbojské dovednosti. Okolo 18. hodiny zazní hudební tóny
mezinárodní kapely Benjaming’s Clan. Tato
parta k nám dorazí až z Petříkovic u Trutnova
a předvede nám jedinečné vystoupení inspirované irskou, skotskou a keltskou hudbou
zabalenou do energického folkového hávu. Posluchače čeká zajímavé nástrojové obsazení,
skvělé instrumentální výkony, výrazné melodie
a energická hudba pro všechny věkové generace. V pauzách na nádech zlepší náladu všech

oblíbené soutěže, a to ať už silové nebo v pití
piva na čas. V podvečer, okolo 20. hodiny, vystoupí skupina ARRHYTHMIA z Přerova, která
posluchačům představí interpretaci rockových,
metalových či popových hitů prostřednictvím
čtyř violoncell a bubeníka. Bude to rovněž představení plné energie. A protože té není nikdy
dost, tak nám ji měrou vrchovatou dodá rocková kapela TRAKTOR, kterou není potřeba blíže
představovat. Zazní skladby Láskožrouti, Neber
si rockera, Defenestrace a další. No a pokud by
měl ještě někdo málo, tak na závěr dorazí také
kapela R.U.M., která uzavře X. Den obce Pržno. Nezbývá než si přát, aby vyšlo počasí. Tak
tedy na viděnou a na slyšenou.

Petr Blokša, starosta

jubilea
Červen je měsícem oslav jubileí
těchto spoluobčanů:
paní Olga Pustková - 81 let
paní Marie Štefková - 70 let
paní Anna Žídková - 65 let
pan Miroslav Bulawa - 55 let
pan Tomáš Mitrenga - 50 let
Vážení jubilanti, oslavenci. Přejeme vám
spoustu dalších krásných let plných štěstí,
zdraví a samozřejmě i životní pohody
a životního elánu. OÚ Pržno

Naši obec navštívil ministr Marian Jurečka

Klub seniorů

Senioři zvou na
setkání i na výlet

V květnu proběhl v Hodoňovicích další závod série Czech pol Silesia cup. Opět za účasti velkého
počtu závodníků. V dětských a mládežnických kategoriích bylo přihlášeno více než 90 závodníků!!!
Další závod se bude konat v sobotu 18. června, tentokráte v autokempu na Lubně. Prezentace
závodníků začne od 9.30 do 11.00 hodin. První závod propukne v 11.15 hodin. Jste srdečně zváni!

Setkání – Klub seniorů zve své členy
na pravidelné setkání, které se bude konat
v pondělí 6. června od 15 hodin ve společenském sále Občanského centra Pržno.
Prohlídka školy a školky – I přesto, že senioři našeho klubu chodívají do naší MŠ číst pohádky, jsou i tací, kteří neví, jak to v naší škole
vypadá. Proto se uskuteční prohlídka naší ZŠ
a MŠ, a to v pondělí 13. června od 14.30 hodin.
Sraz seniorů – zájemců bude před budovou základní školy v Pržně.
Celodenní výlet – Opět vyrazíme na výlet.
Tentokrát na Čeladenku. Uskuteční se ve čtvrtek 16. června. Odjezd vlakem v 8.38 hodin
z Pržna. Z Frýdlantu n. O. pojedeme autobusem v 8.49 hodin.

Do Pržna se přijel podívat ministr zemědělství Marian Jurečka.
Mimo jiné navštívil Mléčnou farmu U Herotů.
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Ostravice
slovo starosty
Vážení spoluobčané, chataři a chalupáři,
poslední dobou si mnozí z vás stěžují na hluk během nedělí a svátečních dnů vycházející ze
sousedovy zahrady. Dokonce někteří by uvítali zavedení vyhlášky, která by tento problém řešila.
Omezit hluk regulací hlučných činností není nic jiného, než nastolit obecně platná pravidla v den
pracovního volna – konkrétně v neděli a o státních svátcích. Požadavek to není nijak neobvyklý
a řada měst a obcí ho má ve svých vyhláškách zaveden.
Obecně se tedy jedná o to, že o nedělích a státem uznávaných svátcích je každý povinen zdržet
se používání strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk (např. cirkulárek, motorových pil a kos,
křovinořezů, drtičů větví, sekaček na trávu, bouracích kladiv, vrtaček, hlasitých hudebních produkcí
apod.). Řada z vás může namítnout, že je to zbytečné, neboť se sami tak chováte, ale bohužel jsme
společnost, která v některých případech tyto jemné kodexy spolužití neuznává.
Sousedské vztahy jsou snad nejsložitější v oblasti mezilidských vztahů. Samozřejmě je nejlepší,
když si sousedé vše vyříkají a dohodnou se na nějakých pravidlech. Jakmile se totiž přistoupí
ke stížnostem adresovaným obecnímu úřadu nebo dokonce k trestnímu oznámení na policii, vztahy se vyhrotí ještě více. A když už do sporu tyto instituce vstoupí, není už zpravidla cesty zpět.
Spory a hádky mezi sousedy se tvoří často i kvůli jiným věcem. Vytvořením vyhlášek a jiných
předepsaných pravidel nemůžeme postihnout vše. Vždyť bychom mohli takto upravovat zemědělskou výrobu, chov zvířat, s trochou nadsázky počasí či váš volný čas. A to by si asi nikdo nepřál.
Proto bych vás touto cestou chtěl požádat, nekažme si léto a zasloužené chvíle odpočinku.
Mysleme přitom na své nejbližší okolí, na své sousedy, spoluobčany a nedělejme si zbytečné
problémy. 
Miroslav Mališ

Červen 2016

Děti z taneční školy se chystají na další soutěž
V dnešní době je mnoho elektronických zařízení a doba jde neustále kupředu. Časy se mění
a čím dál mladší děti podléhají téhle digitální sféře. Ovšem stále je spousta příležitostí, jak využít
aktivně volný čas. O to se už několik let úspěšně
snaží Antonín Langr, který nyní společně s kolegou Martinem Matýskem vyučuje taneční kroužky
ve Frýdlantě nad Ostravicí a v okolních vesnicích.
Základní škola Ostravice tak není výjimkou.
Právě tady se děti každý týden připravují na závěrečnou taneční akademii, která proběhne 9.
června v Kulturním centru Frýdlantu nad Ostravicí, kde se jednotlivé školy utkají v soutěži mezi
sebou.
Minulou akademii se kulturní dům zcela vyprodal. Věříme, že i letos v létě bude účast hojná.
Děti hodnotí odborná porota profesionálních tanečníků včetně Zdeňka Chlopčíka, kterého můžete znát z televizního pořadu StarDance.
Kdo má zájem se tanci věnovat dál, má mož-

nost navštěvovat přímo taneční klub COOL DANCE – Antonio ve Frýdlantě nad Ostravicí, kde
zájemce čeká už přímá specializace na latinsko-

americké tance. O tanec je čím dál větší zájem
a my doufáme, že tomu tak bude i nadále.
 Martin Matýsek, vedoucí tanečního kroužku

Povinnost udržovat pozemky Proč by měl každý třídit komunální odpad?
Každý z nás, kdo vlastní jakýkoliv pozemek,
je povinen dle ustanovení § 3 odst.1 písm. a)
zákona č. 326/2004 Sb. „o rostlinolékařské
péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů“, omezovat
výskytu a šíření škodlivých organismů včetně
plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám
nebo nedošlo k poškození životního prostředí
anebo ohrožení zdraví lidí a zvířat.
Porušení tohoto ustanovení zákona o rostlinolékařské péči, kam určitě spadá i sekání travních porostů, projednávají ve svých obvodech
obecní úřady s rozšířenou působností a zároveň
ukládají odstranění zjištěných nedostatků. Ten-

to úřad může podle § 73 projednávat přestupky
a jiné správní delikty proti zmíněnému § 3 odst.
1 písm. a) – tj. výskyt a šíření plevelů, které se
šíří z neobdělávané zemědělské půdy a neudržované nezemědělské půdy (neudržovaných
pozemků) a které ohrožují zdraví lidí nebo zvířat. Těm, kteří si neplní své povinnosti udržovat
pozemky, které vlastní, případně užívají, lze uložit pokutu u fyzických osob do výše 30 000 Kč,
právnické osobě až do výše 500 000 Kč.
Věříme, že své pozemky budete pravidelně
sekat a udržovat tak, aby dobré sousedské
vztahy byly u nás samozřejmostí.

Obec Ostravice

Provozní doba Letní období/Zimní období:
Středa 14.00 – 17.00 hod. /12.00 – 15.00 hod.
Sobota 9.00 – 15.00 hod. (15. 6. – 15. 9.)
/9.00 – 12.00 hod.
Provozní podmínky sběrného dvora:
Na sběrném dvoře je možno bezplatně uložit objemný odpad (nábytek, matrace, křesla
apod.), textilní materiál (bytový textil, koberce
apod.), odpadní železo, odpadní papír (noviny, obaly apod.), sklo, plasty, oleje (jedlé oleje
a tuky, motorové, převodové, hydraulické, mazací apod.), brzdovou kapalinu a destičky, olejové filtry, olověné akumulátory, baterie všeho
druhu, barvy a chemikálie (nátěrové barvy,
tiskařské barvy, tonery do tiskáren, rozpouštědla, kyseliny, ostatní různé chemikálie apod.),
nepoužitelná léčiva, elektrické spotřebiče (televize, počítače, monitory, rádia, mikrovlnné

trouby, vysavače, žehličky, fény apod.), chladírenská technika (lednice, mrazničky apod.),
zářivky a žárovky apod.
Sběrný dvůr se nachází v bezprostřední
blízkosti benzínové čerpací stanice na výjezdu
z obce směrem na Staré Hamry.
Občané a chataři obce Ostravice mohou
veškerý odpad uložit ve sběrném dvoře bezplatně.
Bezplatné uložení odpadu se netýká podnikatelů a organizací, kteří produkují odpad ze
své činnosti. Tito musí vzniklý odpad odvézt
na vlastní náklady na oficiální skládky, odpovídající konkrétnímu druhu odpadu.
Občané, ukládající odpad ve sběrném
dvoře, se musí řídit pokyny přítomné obsluhy
sběrného dvora. Dodržujte prosím platnou
provozní dobu.

Pozvánka na Den obce

Dovolená obvodního lékaře

Provoz sběrného dvora

Den obce Ostravice se bude konat v sobotu 9. července v areálu TJ Sokol Ostravice.
Lidé se mohou těšit na fotbalový turnaj, soutěže pro děti a spoustu zábavy. Den obce se
ponese v duchu správného třídění odpadu.

Pozvánka na zastupitelstvo

Veřejné zasedání zastupitelů obce Ostravice se bude konat v pondělí 20. června 2016
od 17.30 v prostorách restaurace U Tkáčů.
Program bude zveřejněn na úřední desce.

Upozorňujeme obyvatele obce, že
od 6. června do 17. června 2016 bude mít
MUDr. Pavla Sýkorová dovolenou. Zdravotní
sestra v ambulanci bude přítomna – lze tedy
vystavit recepty či provést odběry krve. Zástup
za paní doktorku je zajištěn u MUDr. Pachmana na Čeladné v jeho ordinačních hodinách:
Pondělí 7.30 – 13.00
Úterý 7.30 – 13.00
Středa 14.00 – 18.00
Čtvrtek 7.30 – 13.00
Pátek 7.30 – 12.00.

Komunální odpad je veškerý odpad, který
vzniká především v našich domácnostech. Lze
jej rozdělit na směsný a tříděný odpad. Směsný
odpad obsahuje i řadu využitelných složek, jako
je sklo, papír, plast, elektro odpad, atd. A proto
je právě na nás, občanech, tyto „oddělitelné“
složky správně vytřídit do příslušných kontejnerů pro tříděný odpad.
Odpady, které vhodíme do barevného kontejneru, odveze svozové auto na dotřiďovací
linku a pak putují do zpracovatelských firem.
Budeme-li třídit, umožníme tak recyklaci, ze které získáme nové zdroje surovin a energie a také
ušetříme místo na skládkách. Důvody, proč třídit, jsou jak ekologické, tak i ekonomické. Čím
více odpadů tedy vytřídíme, tím více dostaneme
zpátky materiálu, energie, ale také tím snížíme
počet skládek.
A proč tedy netřídíme? Je to především lenost (mám to daleko) a pak výmluvy typu, nemám k tomu podmínky (není kam třídit), nemá
to cenu, stejně se to někde smíchá, nic z toho
nemám, nikdy jsem to nedělal a dělat nebudu,
raději zaplatím více, ať to třídí obec atd. Těch
výmluv je spousta a vrcholem všeho je, když
někdo svým bezhlavým jednáním znehodnotí
již vytříděný odpad. I přesto, že je osvěta ohledně třídění odpadů poměrně rozsáhlá, najde
se spousta těch, kteří to nedělají. Ale proč to
alespoň nezkusit pro dobrý pocit, že jsme něco
udělali pro přírodu, ovzduší nebo budoucí generace?
Víte, že například recyklace jedné tuny skla
ušetří přes 400 kg exhalací CO2 (oxidu uhličitého)? Že z 10 recyklovaných časopisů se dá
vyrobit krabice na televizi? Nebo že 30 recyklovaných PET láhví stačí k výrobě jedné fleecové

Ostravice zažije
Mezinárodní sraz turistů

V Ostravici se bude konat Mezinárodní
letní sraz turistů Beskydy – Lysá hora 2016,
a to v době od 30. 6. do 3. 7. 2016. Pořádá jej
Klub Českých turistů, oblast Moravskoslezská.
V roce 2015 byla slavnostně otevřena Bezručova chata na Lysé hoře. Zveme vás na sraz, který vám představí toto jedinečné dílo KČT a zavede vás přímo na Lysou horu (1324 m.n.m.),
nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd.

Na tradiční pouť vozil
návštěvníky parní vlak
Historický vlak pendloval v den pouti mezi Ostravou a Ostravicí. „Děkujeme českým drahám za toto úžasné zpestření a členům SDH Ostravice
za to, že obětavě doplňovali vodu do parní lokomotivy,“ řekl starosta
Ostravice Miroslav Mališ s tím, že se těší na další spolupráci.

Stovky lidí dorazily na naši tradiční pouť. Všechny bez
rozdílu věku bavily kolotoče i další pouťové atrakce.

Na pouti nebyly jen kolotoče. Děti se mohly povozit
i na ponících a vyzkoušet si tak, jestli se už udrží v sedle.

bundy (na tričko jich stačí pouze pět)?
Pokud nás k třídění nepřesvědčí naše environmentální „Já“, pak by nás mohla přesvědčit
třeba finanční stránka věci. Čím více vytřídíme, tím více se nám vrátí v rámci systému
EKO-KOM. Ano, skutečně nám EKO-KOM
za vytříděný odpad platí. Jednak platí za každého občana obce Ostravice s trvalým pobytem a jednak za množství vytříděného odpadu. V obci Ostravice máme celkem 19 hnízd
kontejnerů na separovaný sběr. Z toho 29 ks
na plasty, 20 ks na sklo, 10 ks na bílé sklo a dva
na papír. Po obci je rozmístěno 39 ks velkoobjemových kontejnerů na komunální odpad.
Bohužel do těchto kontejnerů se odkládá nejen
komunální odpad, ale také suť, elektro, objemný
odpad, železo, dřevo, sklo, pneumatiky, nebezpečný odpad, veškerý bio odpad, papír a další
produkty, které sem nepatří. Na tříděný odpad
máme v obci Ostravice sběrný dvůr, kde může-

te bezplatně uložit ostatní odpad jako objemný
odpad, elektro, zbytky od barev, nebezpečný
odpad atd. Od loňského roku také bio odpad.
Provozní doba je v letním období (květen–říjen)
středa 14.00 až 17.00 hodin, zimní období (listopad–duben) středa 12.00 až 15.00 hodin. Dále
pak každou sobotu 9.00 až 12.00 hodin. Navíc
jsme prodloužili provozní dobu na období soboty od 15. 6. do 15. 9. od 9.00 do 15.00 hodin.
Podrobnosti naleznete na stránkách obce Ostravice. Z logiky věcí vyplývá, že ti, co netřídí odpady, prodražují svoz a likvidaci odpadů nám,
co třídíme. Jen si pozorně projděte, co všechno
se nachází v kontejnerech a u popelnic. Každý z nás svým chováním přímo ovlivňuje další život. Pokud nebudeme řádně třídit odpad,
tak budeme stále platit víc a více a nepomůže
nadávat, ale zamyslet se a začít opravdu třídit
odpad. Třiďme odpad, má to smysl estetický,
ekologický i ekonomický. 
Obec Ostravice

kos informuje

Senioři smažili vaječinu a pojedou na zájezd
Závěrem měsíce dubna, již po uzávěrce příspěvků, se naši členové
vypravili do Starých Hamer, aby si zahráli bowling a pohybem při hře
tak prověřili svou tělesnou kondici. Další setkání klubu, beseda s Policií
ČR, se uskutečnilo v restauraci U Řeky. Přítomní účastníci byli seznámeni s bezpečnostní situací v obci a blízkém okolí a také byli poučeni,
jak předcházet různým situacím týkajícím se seniorů. Hlavní akcí měsíce
května bylo tradiční smažení vaječiny. Do areálu hřiště TJ Sokol dorazilo
rekordních padesát dva našich členů. Touto účastí byl překonán dosavadní rekord jak v počtu přítomných, tak v počtu smažených vajec. Letos
jich bylo 242 kusů. Poděkování patří všem, kteří přiložili ruku k dílu, a paní
Ježové za výborný domácí chléb.
Příští akce: červnový zájezd se koná v úterý dne 14. června s odjezdem v 8 hodin z autobusového
nádraží. Přihlášky přijímá Informační centrum Ostravice. Další podrobnosti budou zveřejněny na obvyklém místě a na internetu. 
(JN)
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Malenovice

Hasiči uctili svého patrona na své pouti
Vážení spoluobčané,
před námi je léto, prázdniny a doba dovolených. Chci popřát
vám i vašim dětem spoustu pěkných společných chvil, krásné
zážitky z cest i mnoho příjemného odpočinku. Užijte si nadcházející měsíce ve zdraví a pohodě.
Starosta Vladimír Malarz a pracovníci obecního úřadu

Patron hasičů Svatý Florián slaví svůj svátek
4. května. Je zpodobňován jako římský voják
s přilbou, mečem a korouhví, vylévající z vědra
vodu na hořící dům. Byl usmrcen vodou, která
je protikladem ohně a používá se k hašení.
Již ve středověku lidé považovali tohoto
světce za ochránce před nebezpečím ohně.
Slavnostní bohoslužbou v neděli 15. května
v kostele na Borové jsme chtěli poděkovat nebeskému ochránci svatému Florianovi a vyprosit si boží požehnání do další práce. Traduje
se, že modlitby směřované ke sv. Floriánovi
již zachránily nejeden život a nemalý majetek.
Lidé věří také v jeho ochranu před bouří, velkou
vodou či suchem. Floriánovo „hasičství“ je také
možné vyložit jako hašení požáru lidské zloby
a nenávisti.
Jsme velmi rádi, že naše pozvání na tuto
slavnostní akci přijali hasiči z okolních SDH.
Hosté z Nové Vsi, Pstruží, Metylovic, Janovic
a Bystrého přijeli i s prapory svých sborů a ne-

chyběli ani naši mladí hasiči.
Po bohoslužbě šel průvod uniformovaných
hasičů a hostů do Obecního domu. Do kroku
hrála dechovka. Přátelské posezení v Obecním
domě bylo velmi příjemné. Všichni jsme si dali

něco dobrého k jídlu i pití. Děkujeme za napečené koláče a jiné dobroty. Děkujeme i otci Petru Hrubišovi. Touto cestou děkujeme také hostům a všem lidem, kteří hasiče podpořili svou
účastí na Hasičské pouti.  Hasiči Malenovice

Akademie ukázala, co všechno se děti U Rosničky naučily
Centrum Volného času U Rosničky uspořádalo v úterý 24. května tradiční závěrečnou akademii. Konala se v sále hospody
Pod Borovou. Děti, které během školního
roku navštěvovaly zájmové kroužky centra, měly jedinečnou příležitost ukázat, co
všechno se naučily. A o tom, že se to naučily
dobře, svědčil velký potlesk všech návštěvníků, kteří tradičně zaplnili celý sál.
„Chtěla bych tímto poděkovat všem lektorům za jejich obětavou práci. Dík patří i li-

dem, kteří se účastní našich akcí a kurzů.
A samozřejmě také dětem. Ty udělaly během školního roku opravdu velký kus práce,“
uvedla vedoucí centra Miluše Plevová. Pokračovala, že Rosnička neusne ani o prázd-

ninách. Naopak ji přes léto čeká spousta
práce a samozřejmě zábavy. „Máme před
sebou letní tábory, čeká nás sedm turnusů.
Takže nudit se určitě nebudeme,“ usmála se
Miluše Plevová.

Informace o vydání změny č. 2
územního plánu Malenovice

Mladým hasičům se na soutěži dařilo
7. květen patřil všem klukům a holkám, které zaujal požární sport. V tento den se konal
2. ročník soutěže a zároveň byla třetím kolem
Moravskoslezské ligy mladých hasičů, jejímiž
účastníky jsme již čtvrtý rok.
Na startu se vystřídalo celkem 41 družstev,
z toho 17 starších, 23 mladších žáků a jedno
družstvo mini z Petřvaldíku. Především posledně
jmenovaní představovali opravdu krásnou podívanou, jedná se totiž o kategorii dětí do 6 let.
Naše mládež dosáhla skvělých výsledků,
kdy jsme v kategorii mladších s časem 17,39
s brali třetí místo, družstvo B-týmu starších
žáků skončilo na krásném sedmém místě s časem 17,34 s a A-týmu domácích se podařilo
dokonce zvítězit s časem 12,33 s.
Věříme, že se tato soutěž všem dětem líbi-

la o to více, že hned vedle soutěžní dráhy se
mohly vyřádit na dětském hřišti.
Výsledky starších žáků:
Malenovice A
12,33
Trojanovice
12,63
Brušperk A
13,93
Jistebník
15,30
Nová Ves
15,61
Výsledky mladších žáků:
Trojanovice
16,03
Nová Ves A
16,10
Malenovice
17,39
Řepiště A
18,86
Metylovice
20,66
Výsledky mini:
Petřvaldík
34,34

SDH Malenovice

krátce z obce
Pouť bude přesně na sv. Ignáce
Kolotoče, stánky, hudba a veselý křik dětí.
Opět po roce nás toto čeká na naší pouti. Ta
se bude tentokrát konat v neděli 31. července, tedy na den přesně na sv. Ignáce.

Zastupitelstvo obce Malenovice příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“), za použití ustanovení § 55
ve spojení s § 54 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a § 16 vyhlášky
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti, na svém
zasedání konaném dne 7. 4. 2016 vydalo pod
bodem usnesení 7.7 změnu č. 2 územního plánu
Malenovice ve formě opatření obecné povahy č.
j. mal/381/2016.
Změna č. 2. územního plánu Malenovice, se
týká zejména vymezení zastavitelných ploch bydlení a sportu ve vybraných lokalitách správního
území obce Malenovice a úpravy podmínek pro

plochy s rozdílným způsobem využití.
Změna č. 2. územního plánu Malenovice
ve formě opatření obecné povahy nabyla účinnosti dne 26. 4. 2016. Od tohoto data se stala
závaznou pro rozhodování na území obce Malenovice.
Do úplného znění změny č. 2 územního plánu
Malenovice včetně územního plánu Malenovice
zahrnujícího právní stav po vydání změny č. 2
územního plánu Malenovice může každý nahlížet
na Obecním úřadu Malenovice, Malenovice 85,
739 11 Frýdlant nad Ostravicí a Městském úřadu
Frýdlant nad Ostravicí, Odboru regionálního rozvoje a stavebního úřadu, Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí v úředních hodinách a dále
způsobem umožňujícím dálkový přístup na http://
www.malenovice.eu/obecni-urad/uzemni-plan/.

Vladimír Malarz, starosta obce

Borovský kopec byl opět mezinárodní
Výlet do Valtic už je za dveřmi
Malenovičtí senioři a děti se chystají na zájezd do Valtic. Bude se konat v sobotu 18.
června. Odjezd od Obecního domu je naplánován v 6 hodin. Předpokládaný návrat je
mezi 20. až 21. hodinou. Děti se mohou zúčastnit princeznovského bálu v zahradách,
účastníci budou mít možnost zhlédnout vystoupení dětí z Malenovic, které na princeznovském bálu představí část z nacvičovaného muzikálu Medový Janek. Pro všechny je
připraven bohatý program.

Vyřiďte si potřebné na úřadě
Občané mají možnost využít služeb pracoviště CZECH POINT na Obecním úřadě v Malenovicích. Mohou si například pořídit ověřené
výpisy z živnostenského a obchodního rejstříku, katastru nemovitostí a rejstříku trestů.

jubilea
V měsíci červnu oslaví jubileum:
Ing. Milan Kostka – 70 let
Václav Drabina – 75 let
Oslavenkyncům přejeme všechno nejlepší,
mnoho štěstí, životního elánu, optimismu,
splnění všech přání a do dalších let pevné
zdraví, klid a rodinnou pohodu.

Na hřišti pod obecním úřadem proběhl v sobotu 21. května již 12. ročník soutěže Borovský
kopec. Touto soutěží jsme již tradičně zahájili další ročník Moravskoslezské ligy v požárním útoku
(MSL). Letos k nám přijelo změřit své síly celkem
59 týmů, z toho 42 se přihlásilo do MSL (24 družstev mužů, 8 družstev žen a 10 družstev nad 35
let). Díky zástupcům z Podvysoké a Rudinky se
naše soutěž stala opět mezinárodní.
Malenovickým týmům se na domácí soutěži
dlouhodobě nedaří a v tomto zvyku pokračují
nadále. „Pětatřicátníci“ se umístili na 10. místě
s časem 18,754 s. Krásně rozjetý útok mužů zhatila kulturní vložka Standy Pyška v podobě pádu
před terčem (vše se naštěstí obešlo bez zranění)
a s neplatným pokusem se umístili na konci výsledkové listiny.
Soutěž vyhráli muži z Vrbice A časem 14,190
s, mezi ženami zvítězily Oprechtice v čase 16,369
s a v kategorii nad 35 let Prchalov – 14,824 s.
Děkujeme divákům, kteří přišli podpořit své fa-

vority a všem, kteří se podíleli na přípravě a hladkém průběhu soutěže.
Výsledky mužské kategorie:
Vrbice A
14,190
Prchalov A
14,495
Svinov
14,515
Mistřovice
14,542
Stará Ves
14,612
Výsledky ženské kategorie:
Oprechtice
16,369
Stará Ves
16,696
Kozmice
17,184
Svinov
17,238
Mistřovice
18,104
Výsledky muži nad 35 let:
Prchalov
14,824
Oprechtice B
14,982
Vrbice
15,380
Metylovice
15,925
Svinov
16,256

SDH Malenovice
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Metylovice

Pozvanka na Metylovice CAP 2016
V sobotu 18. 6. 2016 od 9 hodin na hřyšťu v Metylovicach budě fajna akcyja
12. ročnik tradyčniho volejbaloveho turnaja smišanych losovanych partyji.
Jak budě leť, buděme hrať v sokolovni. Žradla piťa do zabiťa.
Po turnaju němusytě spichať dom,
cosyk popijeme a podřystame. Kdo
chce možetě chrněť ve stanach na
luce.
Přyďtě všecy, vemtě dalši synky
aji robki bo možeme hrať na třech
hřyšťach.
Pro ty keřy cosyk něpochopili:
Martin Bouška 602 527 527
Vlaďa Miček
603 109 819
nebo na http://www.skmetylovice.cz/

Péče o přírodu naše žáky opravdu baví
Náš projekt zaměřený na podporu environmentální výchovy v základní škole (Implementace principů EVVO do ŠVP a nabídky volnočasového vyžití v obci Metylovice) se pomalu chýlí
ke konci. Děti v rámci pracovních činností a přírodovědy pracují na školní zahradě, která získala
ucelenou podobu výstavbou skleníku, pařeniště,
záhonů a ovocných keřů. Z vlastních předpěstovaných sazenic se žáci snaží vypěstovat si rajčata, papriky, jahody, salát, kedlubny a květák.
Třešinkou na dortu bude pro ně sběr jahod.
Oddělky včelstev jsou již připraveny k přemístění na pevné stanoviště u muzea, kde vznikl
malý včelařský areál. Jeden z úlů je vybaven
kamerovým systémem, který umožňuje sledovat
dění v úle jak na česně, tak i uvnitř samotného
úlu. Druhý úl je zčásti prosklený, aby mohly děti
průběžně sledovat činnost včel během celého
vegetačního roku. Třetí úl je zateplený a čtvrtý je
bez zateplení. „Důvodem toho, že každý z úlů je
jiný, je to, aby žáci mohli sledovat a především
srovnávat, jak se mění životní podmínky včel
v různých prostředích a jak odlišně se včelstvo

vyvíjí. V současné době žáci svépomocí v rámci kroužků a pracovních činností skládali rámky,
drátkovali je, zatloukali zděře a zatavovali voskové mezistěny. Je dobře, že se sami podílejí
na přípravě úlů a chystají se na první činnosti.
Sama jsem zvědavá, jestli někdo u včelaření zůstane,“ usmála se ředitelka školy Renata Spustová.
V rámci tohoto projektu rovněž děti z mateřské školy z oddělení Sluníčko a ze základní školy
navštívily aktivní besedu o životě včel. Dozvěděly
se, jak to v úlech vypadá, co dělá včelí matka,
včelí dělnice, mladušky, létavky a trubci a jaká
jsou vývojová stádia v životě včely. Dozvěděly
se toho hodně i o vzniku a zpracování medu.
Další částí projektu je naučit děti pečovat
o domácí mazlíčky. „Máme pavouka Břeťu, korálovku Boženku, bílého ježka Tomiho, králíky a rybičky. Mezi dětmi je o tyto činnosti velký zájem.
Umožňuje jim přímo pracovat se zvířaty, starat
se o ně, mít k nim úctu a uvědomit si, že mají své
potřeby a nároky, které není možné opomenout,“
doplnila Renata Spustová.

Slet čarodějnic pobavil
malé i velké návštěvníky

Starosta Lukáš Halata kopal za Metylovice
O skvělou reprezentaci naší obce se postaral starosta Lukáš Halata, který se zúčastnil 3. Mistrovství Evropy starostů ve fotbale – EURO MAYORS 2016. To se konalo
ve dnech od 17. do 20. května v Uherském
Hradišti a zúčastnilo se ho 12 týmů z deseti
zemí, z nichž dva byly z ČR.
„Naše družstvo obsadilo v konečném
pořadí 3. příčku, druhá česká parta skončila na 9. místě z 12 celků,“ popsal starosta.
Jak dále řekl, jejich tým se dal dohromady
před čtyřmi lety na akci Vesnice roku. „Tam
jsme se dohodli, že tento turnaj zkusíme.
Šli jsme do druhého ročníku, který se konal
v Polsku. A ten jsme vyhráli. Doporučili nám
tedy 3. ročník zorganizovat u nás,“ vysvětlovat Lukáš Halata. Původně byla myšlenka
uspořádat turnaj v zemi, kde se zrovna hraje
fotbalové EURO. „Ale Francie žádný tým nepostavila, takže to zůstalo na nás,“ doplnil
starosta. Turnaj EURO MAYORS se koná
co čtyři roky. Jestli náš úspěšný tým bude
pokračovat a přiveze medaili i příště, ale

Cesta do Metyloviček
už nebude jen pro tanky

Sportovní klub Metylovice, oddíl kopané,
pořádá v sobotu 25. června již 14. ročník memoriálu Ondřeje Šprly v kopané starších žáků.
Turnaj začíná v 8 hodin na fotbalovém hřišti
v Metylovicích za účasti družstev TJ Sokol
Ostravice, TJ Janovice, TJ Kysučan Korňa
(Slovensko) a domácích Metylovic.
Loňský ročník ovládli fotbalisté Metylovic,
druhou příčku obsadila Korňa, za nimi skončil
Staříč a čtvrtá příčka patřila Lučině. Srdečně
zvou metylovští fotbalisté.

Smažení vaječiny
dopadlo na výbornou

Odměnou pro všechny bylo opékání párků. Plameny nejdříve ale okusila čarodějnice.
Naštěstí jen ze slámy.

sko I a druzí skončili Italové (přemožitel ČR
I v semifinále).

Tým se starostou Lukášem Halatou slaví bronzovou medaili.

Děti a učitelky naší mateřské školy přivítaly na zahradě MŠ především maminky, ale
i ostatní rodinné příslušníky. Připravily si pro
ně vystoupení ke Dni matek. Každé oddělení,
rozdělené podle věkových kategorií, vystoupilo
se svým programem.
Ti nejmenší, v roli včelích medvídků, darovali
maminkám papírové tulipány, které sami vyrobili. „Rodiče mohli pozorovat obrovský pokrok,
který děti během docházky do naší školky udělaly,“ chválila ředitelka školy Renata Spustová.
Zahrada MŠ je příjemným místem nejen pro
setkání, ale i pro hru a práci dětí. Učitelky se
snaží, aby děti byly nejen na čerstvém vzduchu, ale aby i překonávaly překážky a hrály si
podobně, jako ve volné přírodě. Mají zde prostor i pro práci na zahradě. Mohou sázet, plevat, okopávat a pak hlavně i sklízet svou úrodu.

14. ročník memoriálu
Ondřeje Šprly

O zábavu se staralo duo klaunů. Bavily se děti a smíchu se neubránili ani mnozí dospělí.

není jisté. Karty totiž mohou zamíchat volby.
Z vítězství se nakonec radoval celek Sloven-

Děti připravily maminkám k svátku vystoupení

Cesta vedoucí kolem Odborného léčebného ústavu do místní části zvané Metylovičky
je ve velmi špatném stavu. Sice se dá projet
autem, ale jen s největší opatrností. Obec se
proto rozhodla tento stav změnit a neupravený úsek přemění v asfaltovou cestu.
„Na květnovém zasedání zastupitelstva
obce jsme vybrali a schválili smlouvu o dílo
s firmou ALPINE Bau CZ a.s., která v měsíci
červnu 2016 provede za necelých 470 000 Kč
včetně DPH opravu nejen této místní komunikace, ale i úseku naproti muzea k panu Milanu Pečínkovi,“ uvedl starosta Lukáš Halata.

Malé čarodějnice musely na sletu prokázat nejen odvahu, ale i patřičné znalosti.

Červen 2016

Sdružení rodičů Metylovice uspořádalo 14.
května na hřišti v Metylovicích tradiční smažení
vaječiny. Ještě dopoledne bylo pod mrakem,
ale kolem 14. hodiny jako mávnutím kouzelného
proutku vysvitlo sluníčko a počasí se celé odpoledne vydařilo.
„Účast byla dobrá, přišly za námi děti s rodiči i z léčebny. Napekli jsme doma buchty, které
rychle mizely, zajistili jsme pro rodiče zdarma pivo
a pro děti ovocná pitíčka. Usmažili jsme dva plné
kotlíky vaječiny se špekem a pažitkou,“ uvedli pořadatelé. K poslechu hrála country hudba a nálada byla výborná. „Když už jsme byli přejedeni
vaječinou, vyběhali jsme to v turnaji ve vybíjené.
Hráli rodiče a starší děti. Vyhrál tým, v němž hrála
věkově nejstarší hráčka vybíjené (možná i „vaječiny“), a ta i zůstala na hřišti poslední a třemi ranami srazila kapitána z druhého týmu. Zasloužila
si potlesk. Bylo to moc hezké odpoledne, děti se
vyřádily, unavily a asi i přejedly,“ doplnili.
Další akcí sdružení rodičů je Dětský den,
který se bude konat také na hřišti v dopoledních hodinách 29. června. Jste na něj všichni
srdečně zváni.

Malí muzikanti a učitelé zvou
na křest nového cédéčka
Není tomu tak dávno, kdy děti a jejich učitelé křtili své první hudební CD Setkání, a už
je na světě nové. Udělejte si tedy 10. června
v 17.00 čas a přijďte na hřiště za školou (v případě nepříznivého počasí do místní Sokolovny) do sálu sokolovny oslavit křest CD pod názvem Běh na dlouhou trať – OKNEM do světa.
„Naše první cédéčko Setkání bylo především o spolupráci. O tom druhém, Běhu
na dlouhou trať, to platí dvojnásob. Celá koncepce je složitější a náročnější jak po stránce
pěvecké, tak i po stránce muzikantské. Téměř
každý z nás si musel sáhnout na dno svých
možností a pracovat na sobě. Ať to byly děti
nebo dospělí. Naše kapela Ad-Re-Na-LLin

a spol. si vyzkoušela trochu jiné hudební polohy,“ vysvětlila ředitelka školy Renata Spustová. Prozradila, že na akci lidé uslyší písničky
nejen z nového CD. Své umění představí děti
z hudebních kroužků, představí se houslisté
i kytaristi, děti z Muzičky i tanečníci ze školní
družiny.
Ale to není zdaleka vše. V rámci akce proběhne i křest knihy povídek Renaty Spustové
Někdy není půl šesté. „Jde o drobné povídky,
které mě napadaly při pohledu na místní lidi,
na situace, které jsem zažila já nebo lidé
z mého okolí. Nikdo by se v tom ale neměl
hledat. Povídky jsou pro dospělé čtenáře,“ doplnila autorka.

Jarní dny se Sdružením rodičů Metylovice
Rozhodli jsme se, že uděláme dětem několik turistických výletů. Nezávazně. Když nepůjdou děti, půjdeme alespoň my a uděláme
něco pro pohyb. Premiéra byla 29. dubna,
kdy se šlo do pískovny, a účast dětí byla nad
naše očekávání.
Šli s námi dokonce i babičky a dědečci
dětí, miminko v kočárku a nechyběli ani pejsci. Odměnou nám všem bylo prima slunečné
odpoledne plné pohybu a zábavy. Sraz byl
u základní školy hned po vyučování ve 13.30
hodin. Cestou byla zastávka v obchodě u Kulhánků, kde děti i dospělý doprovod dostali
na cestu občerstvení (nápoje a špekáčky,
které asi nejvíce voněly našim psům) a potom už směr Čupek a lesní cestou do Písko-

ven. Tam děti mohly skákat gumu, střílet ze
vzduchovky, plnit zábavné kvízy za odměny,
hrát „schovku“ a taky se pořádně vyběhat. Při
opékání špekáčků měli hlavní roli naši mlsní
čtyřnožci a spoustu nám jich potají snědli, a to
i z batohů, takže jsme volali posily, aby nám
na kole dovezli další špekáčky. Všechno dobře dopadlo, na všechny se dostalo, všichni si
buřtík opekli a najedli se. Před 19. hodinou
jsme byli zpět u školy, kde si děti vyzvedli
rodiče.
Děkujeme všem za účast a za pedagogický
dozor, který zodpovědně držel pan učitel Oldřich Staněk. Další výlet plánujeme po letních
prázdninách a na všechny se moc těšíme. 

Sdružení rodičů Metylovice, o.s.

Stříbrná sezóna volejbalového
týmu žen v Metylovicích
Ženský volejbalový tým SK Metylovice letos
zažil jednu z nejúspěšnějších sezón ve své
novodobé historii, když v krajském přeboru II.
třídy obsadil krásné druhé místo z celkového
počtu osmi týmů, které v této soutěži hrály.
Na prvním místě skončilo družstvo z Polanky.
Klíčem k letošnímu úspěchu byla pravidelná účast většiny základního kádru na trénincích a také účast v jiných soutěžích. V rámci
kraje se toto družstvo zúčastnilo pohárové
soutěže, kde rovněž skončilo druhé. V okresní
soutěži skončily ženy také na stříbrné pozici.
V těchto nižších soutěžích sbíraly „metylovské
holky“ zkušenosti a nasazovaly do hry mlad-

ší hráčky z řad juniorek, které pak zasáhly
i do bojů v krajském přeboru, kde doplnily základní kádr. Vyrovnaný výkon bez zbytečných
proher během podzimní i jarní části byl zajisté
jedním z hlavních faktorů tohoto krásného výsledku.
Nezbývá než popřát hodně zdaru, úspěchů
a pevných nervů do další sezóny, která bude,
doufejme, ještě lepší než právě minulá a děvčatům se podaří postup do nejvyšší krajské
soutěže I. třídy. Poděkování za vzornou reprezentaci patří nejenom hráčkám samotným, ale
i trenérům a dalším činovníkům volejbalového
oddílu, sponzorům a obci Metylovice.
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Žehnání na Pstruží 2016

SKVĚLÁ ZÁBAVA PRO CELOU RODINU, OBČERSTVENÍ, HUDBA, TANEC, ATD.

SRPEN 20. 8. 2016

Beskydský veterán klub pořádal v neděli 1.
května před kaplí na Pstruží 7. ročník žehnání
motocyklů.
Už před 11. hodinou se motocykly začaly sjíždět
na parkovitě před základní školou. Pro motorkáře
bylo připraveno občerstvení od Cukrárny, restaurace Vlčárna a restaurace MI-MO, která si připravila
zelňačku pro hosty. Ve 12 hodin proběhlo přivítání
asi 150 motorkářů, tříkolkářů a občanů Pstruží. Než
samotný obřad začal, tak nám zazpívala paní Gabriela píseň Báry Basikové – Veni domine. Pan farář
měl svou řeč velmi moudrou a nabádal motorkáře,
aby se vždy vrátili zpět domů v pořádku. Na závěr
obřadu zazpívala paní Gabriela píseň Marty Kubišové – Píseň pro Martu. V průběhu svěcení motocyklů organizátor akce Daniel Novotný seznámil

WWW.PSTRUZI.CZ

STŘELNICE BUFFALO BILL
PRO KAŽDÉHO VE VĚKU
5 – 120 LET

SKÁKACÍ HRADY, SOUTĚŽE

Pstruží, Kunčice p. O.

BOHATÉ OBČERSTVENÍ

s trasou motorkáře, kteří se chtěli zúčastnit volné
jízdy do Valašského Meziříčí do restaurace a muzea veteránů pana Bystroně. Krásné vyjížďky, která
vedla přes Frenštát pod Radhoštěm, se zúčastnilo
okolo 80 motocyklů a společně jsme ujeli 48 km.
V muzeu už byl konec programu, tak si každý našel
to své – tramvaj T3, lamy, veterány, občerstvení,
společnou fotku nebo vyjížďku na vyhlídkovou věž.
Úžasná atmosféra a chladnější počasí bez deště
nechali v každém motorkáři pocit, že se akce podařila. Děkuji svým organizátorům, opavské sekci
a motorkářům, že dodržovali pokyny organizátorů
a nikomu se nic nestalo. Budeme se na vás příště
těšit 1. 10. na motosrazu na Pstruží nebo opět 1. 5.
2017 na Pstruží. Více na motosraz.pstruzi.cz.

Daniel Novotný, předseda bevekl.cz

INFORMACE K
UMÍSTĚNÍ STÁNKŮ
TEL.: 602 728 764

20.8.2016

Roztleskávačky ze ZŠ Pstruží vystoupily v Praze
V sobotu většina z nás odpočívá po náročném
školním týdnu. Někteří se však dobrovolně vydají
sportovat a vstříc novým zážitkům, jako naše parta holek mažoretek/roztleskávaček ze ZŠ Pstruží.
Skupina děvčat tvrdě trénovala, aby mohla vyjet
reprezentovat naší školu a povzbudit vodní pólisty až do Prahy, a to dokonce na finálové zápasy
play-off 1. ligy vodního póla SK Slavia Praha, které se konaly 21. 5. a 22. května.
Dívky vystupovaly v pro ně neobvyklých prostorách, a to přímo v plaveckém areálu Podolí.

Své sestavy předvedly v pauzách zápasů a o přestávkách mezi zápasy. Roztleskávačky (Matylda
Kubiczková, Adéla Žídková, Klára
Matoušková, Ema Menšíková, Dominika Lukešová, Gabriela Kneblová,
Veronika Lavrišinová, Aneta Kubalová, Natálie Šigutová) svým elánem
napumpovaly do hráčů i návštěvníků
pořádnou dávku energie, vystoupení
dívek tak sklidilo velký úspěch. Důkazem toho je i pozvání přerovských pó-

listů s přáním, aby děvčata vystoupila a předvedla
své umění i na dalším turnaji v Přerově.

Volejbal se hraje na Pstruží od roku 1930

Počátky volejbalu na Pstruží sahají až
do doby založení Dělnické tělovýchovné jednoty roce 1930. Volejbal se hrál ve sportovním
areálů Dubina a hráči se zúčastňovali okolních
vesnicích turnajů.
V roce 1957 družstvo mužů začalo hrát

okresní soutěž v té době ještě pod okresem
Frenštát p. R. V roce 1960 se změnily okresy
a oddíl Pstruží byl začleněn do soutěže Okresního volejbalového svazu F-M, v tomto roce byl
založen oddíl.
Od roku 1957 družstvo mužů hrálo OP se

Rok 1997.

Rok 2016.

(Poznámka: koncepce tohoto textu má nést
formu odlehčené satiry a případná podobnost
s reálnými osobami je zcela náhodná!)
Babka č. 1: „Pozdrav panbuh tětka, odkud
idětě taka vystrašena?“
Babka č. 2: „Ale, ani mi něpravtě. V te škole
se už uplně pomatli.“
Babka č. 1: „Myslite učitele? Tož to se ani
nedivim, s tymi děckami dneska ukrutit...“
Babka č. 2: „Ale kdyby učitele, ti maju na to
pravo, ale už i děcka blbnu jak Viktorka u splavu. Si představtě, byla sem jen tak počut, co to
tam tak vybřaňaju při uternim odpoledňu, ale
malem ňa omylo... najprv tam litali uplně svobodně s vlkem v jakychsich červenych sukňach
a eště si k temu halekali... pak vytahli jakesy
čagany a s tymi točili dokola jak pohlupavi...
bylo to pěkne, tož jsem to taky zkoštovala – to
sem něměla robit! Jak ja sebu šlehla o zem...,
tož čujtě, jake mam jelito na řiti...no asi tymi
čaganami chtěli zahnat teho vlka..., ale čemu
pak mavali koncami z košťat snad jen čort vi.
Napadlo ňa, že snad chtěli po tym vlku poklidit, jak jim tam nasfinil..., nakonec začli všici
do tanca jakesy poskoky jak na kozačka, akorat jim k temu vyhravala muzyka, jak kdyby se
kameně valily z kopca – tož to byl beztak ňaky
pohansky ritual, aby se jim ten vlk už do školy nevratil. No a po tym tam byl taky syneček
s děvuchu a měli solotaněc – to už mi bylo všecek jasne, že oslavuju, že vlka zahnali.“
Babka č. 1: „Ale to neni možne, taky cirkus
si z te školy zrobili?“
Babka č. 2: „No na moju dušu a holy břuch!“
Babka č. 1: „Tož to abychom jim tam jakusy
inspekcu poslali, když jim tak v hlavach šibe...“
Babka č. 2: „No to je napad tětka!!! Pravda,
pravda... tož iděm rychle, než se to začne šiřit

jak mor!“
Závěr inspekčního řízení:
Dne 10. 5. 2016 se v tělocvičně ZŠ Pstruží konala besídka ke Dni matek. Program
představení byl následující:
operka Karkulka, komponované vystoupení mažoretek,
taneční skupina Carmen, ukázky latinskoamerických tanců
v podání žáků (z místní ZŠ Jakub Jurok) tanečního kroužku
Antonio. Předměty zkoumání
(učitelé a žáci ZŠ) byli uznáni
nevinnými a zcela způsobilými
k vykonávání svých kompetencí. Doporučené
protiopatření: Zákaz vstupu na půdu ZŠ lidem

střídavými výsledky až do roku 1997. V tomto
roce družstvo mužů po 40 letech postoupilo
do vyšší soutěže, a to krajského přeboru II. třídy. Tato soutěž se hraje již 19 let a družstvo
v tomto roce KS vyhrálo a postoupilo do nejvyšší krajské soutěže volejbalu, to je krajský
přebor I.
Vítězné družstvo roku 1997 – postup do KP
II. třídy:
Stojící: Kvapil A., Huser I., Večeřa A., Zavodný
M., Kotek J., Kapusta P.
Klečící: Kotek M., Kotek T., Foldyna M., Huser Z.,
Vítězné družstvo 2016 – postup do KP I. třídy:
Stojící: Klus L., Kvapil R., Večeřa A., Kotek
M. ml.
Klečící: Stoklasa J., Matula M.,
Schází: Mička V., Kotek M. st.

Informace z Tělovýchovné
jednoty Sokol Pstruží, z.s.

Dne 9. května proběhla Valná hromada Tělovýchovné jednoty Sokol Pstruží, z.s. za účasti 42
členů spolku.
Hlavními body jednání bylo schválení nových
stanov tak, aby byly v souladu s novelizovaným
Občanským zákoníkem a volby Výkonného výboru spolku.
Ten byl zvolen ve složení: Bartek Tomáš, Bra-

žina Jiří, Janků Hana, Kurka Ivo, Kvapil Adolf.
Poté Výkonný výbor zvolil předsedu Jiřího
Bražinu, jednatele Tomáše Bartka a hospodáře
Ivoše Kurku.
Hlavním cílem nového výkonného výboru je
rozvíjet spolupráci s obecním úřadem, občany,
sportovními svazy a s jejich pomocí zlepšit podmínky pro sportování v obci.

Od května 2016 je pro všechny zájemce
zprovozněna knihobudka na terase vedle
cukrárny a obecní knihovny. Knihobudka je
veřejným prostorem a slouží všem zájemcům
k výpůjčce, volné výměně nebo darování přečtených a „nepotřebných“ knih.
Její výhodou je, že není omezena otevírací
dobou. Pokud se vám vybraná kniha líbí, můžete si ji nechat. Není potřeba žádná registrace a užívání je zdarma. Kromě podpory čtení

nabízí knihobudka také informační materiály
o Beskydech. Přijďte se začíst i vy!

Knihobudka ve Pstruží

Den maminek očima nezasvěcených

Kunčice p. O.

Nemoci včel se vyskytují stále častěji

s předpoklady k šíření pomluv a neopodstatněných domněnek.

Tradiční zdobení a stavění májky

Mládež ve Pstruží opět nezapomněla na tradice a poslední dubnovou sobotu znovu nazdobila
a postavila májku. Na samotné přípravě se podílelo více žen než mužů, avšak mezi diváky
a návštěvníky znovuotevřené restaurace Vlčárna převládali muži. Mládež, převážně pak hasiči,
tak udržují tuto tradici nepřetržitě od skončení II. světové války. V této tradici jim nezabránily ani
změny různých politických poměrů, ani ekonomické vlivy, ani případné nepřízně počasí. Letos
na stavění vyšlo krásné slunečné počasí. Tak snad vyjde i při slavnostním kácení májky.
Text a foto: kronikář obce

Ve včelařském roce 2015 jsme dosáhli dobrého průměru medového výnosu. Byl to rok celkem
úspěšný. Dotace na „rozvoj včelařství“ se na tomto určitě významně podepsaly. Kunčičtí včelaři,
kterých je 41 a ošetřují k 1. 5. 2016 282 včelstev,
se mohou pochlubit dobrým zdravotním stavem.
Po kontrolním odběru vzorků a následném
vyšetření jsme nezaznamenali nic negativního,
ale v některých oblastech našeho kraje „varroáza“ vybila až třetinu včelstev, nemoci včelstev se
vyskytují stále častěji. V současnosti jsme obdrželi informaci, že na Čeladné a v Kozlovicích je
registrován „mor včelího plodu“ a to znamená další veterinární opatření spojené s vyšetřením včelstev a finančními náklady (cca 20 000) za naši
organizaci.
V loňském roce jsme většinu medu prodali přímo ze dvora. Světlé medy se prodávaly za 120
korun, tmavý med byl dražší a k dostání byl
za cenu kolem 150 korun za kg. Letošní přírodní
podmínky dávají tušit nižší výnos, a tudíž i vyšší
cenu.
V každé zájmové činnosti se vývoj nových poznatků rychle rozvíjí a to vyžaduje nové přístupy
a investice, není tomu jinak i u včelařů. Vzájemná
součinnost tří faktorů (příroda, člověk, včely) vytváří pro společnost značný užitek, a to nejen ekonomický. Naše včely se už bez pomoci člověka
neumí dostatečně bránit, ale to už je dost známý
fakt o dnešním stavu přírody a společnosti.
Včelaři pracují se včelstvy po celý rok. Včelařský rok začíná od září, a to krmením (cca 15 kg
cukru na včelstvo), následuje léčení ve třech fá-

zích, léčení atd.
V Kunčicích p. O. se snažíme nové poznatky
řešit širokým dialogem tak, aby všech 41 včelařů mělo pocit a možnost se v solidních výsledcích naší ZO vidět a ovlivňovat její činnost. Přijali
jsme usnesení, že veškerá naše jednání výboru
a schůzí jsou otevřena všem členům a občanům,
kteří projeví o tuto problematiku zájem.
Termíny jednání s programem jsou zveřejněny
na internetu a u všech včelařů, včetně dalších informací, jako jsou seznamy včelařů s telefonními
a internetovými adresami atd. – (http:/kunčicepo.
cz/spolky/včelaři). Včelaři dostávají informace
o činnosti ostatních organizací v okrese F-M prostřednictvím počítače a připojení k internetu už má
32 členů ZO. Každý občan má možnost kontaktovat kohokoliv z nás a informaci získat.
Dále si dovolím touto informací o naší práci
požádat občany o pomoc při zlepšování včelího
životního prostředí. Současná materiálně zaměřená společnost včelařství, vzhledem k jeho významu, hodně dluží. Jestli se ptáte, jak pomáhat
– jednoduše – stačí vysadit nějaký strom, keřík,
květinu atd. Zemědělská výroba v naší obci snížila
a zmenšila potravinovou základnu pro včelí rozvoj
i medový výnos. Doplněním pomoci je i likvidace
(odstranění) „jmelí“ z lipových a jiných stromů.
Na závěr chci poděkovat všem včelařům,
funkcionářům ZO ČSV a pracovníkům obecního
úřadu za dobrou spolupráci a finanční podporu.
Občanům dopřát dostatek včelích produktů z naší
přírody, a to v požadovaném množství a kvalitě.

Antonín Žák, předseda
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Čeladná, Kunčice p. O.

Červen 2016

Placky, vaječina a umění

Májová programová nabídka našeho klubu
byla sestavena na osvědčeném principu „z každého něco“. Takže od povznášející milostné lyriky
k reálným plackům a vaječině, posléze k úžasným
dětičkám a nakonec k tanečnímu křepčení.
V dubnu jako v máji
Máj jsme sice trochu předběhli, nicméně jsme
si v poslední dubnový čtvrtek jako v máji připadali.
Lyrické pásmo milostných písní a poezie v podání paní Jany Bártové za hudebního i pěveckého
doprovodu paní Markéty Jankové, pečlivě koncipované a krásně provedené, navodilo opravdu
májovou atmosféru.
S mokrou hrozbou na Maralák
No a první čtvrtek skutečně májový dopoledne
poprchávalo, posléze déšť ustal a malá výprava
optimistů se vydala busem do Kunčic ke Skalce
a potom již po svých směrem k Maraláku, kde
jsme si v tamní hospůdce pochutnali na dobrém
pivu a plackách. V době našeho odchodu bylo
již vyčaseno a začalo se obsluhovat na terase.
Škoda, nějak nevyšlo načasování (moderní je říkat
„timing“).
Vaječina jako obvykle bez chyby
Předsvatodušní „vaječinové“ posezení je již
tradicí, a tak se v klubu opět smažilo a opět byl
výsledný produkt skvělý a opět za to může osvědčený klubový kuchařský tým. Posléze u trochy
dobrého červeného nechybělo společné zpívání
s kytarami, takže odpoledne veskrze příjemné.
S Beruškou je prima
Třetí májový čtvrtek se to v klubu zase hemžilo,
dorazily totiž děti z MŠ Čeladenská Beruška, aby

nás potěšíly a pobavily divadelním představením
s názvem „Kam letos na dovolenou?“. A povedlo
se vrchovatě. Scénář, režie, kulisy i provedení
opět originální, celý tým pod vedením paní Jany
Bartošové je prostě úžasný. A ještě krásné dárečky seniorům závěrem. Nezbývá než všem poděkovat a těšit se na další setkání.
Zdeněk a Vašek na druhý pokus
Hudební odpoledne (původně plánované
v dubnu) s oblíbenými ostravskými bardy proběhlo
jako obvykle ve znamení uvolněné zábavy včetně
společného zpěvu evergreenů a tanečního reje
na „parketu“.
Vaječina pozřena, takže trocha zpěvu.
Letní programové trendy
Čtvrteční odpoledne budou v následujících čtyřech
měsících (červen-září) jako
každoročně přesměrovány z klubovny do terénu.
Pouze v případě, že bude
plánovaný výlet zhatěn nepříznivým počasím, uskuteční se náhradní program
v klubovně. Středeční
Všehomixy budou zase až
Maminka s tatínkem plánují dovolenou.
Zvířecí rej v Africe.
od října, nicméně v některé
středy resp. pátky budou vloženy náročnější turis- o prázdninách.
Kompletní program na měsíc červen najdete
tické akce pro zdatnější.
Takže v měsíci červnu se můžeme vždy jako obvykle v čeladenském Zpravodaji, v klubu,
ve čtvrtek odpoledne těšit na tyto vycházky a vý- v infocentrech Čeladná a Pstruží nebo na www.
Naši žáci rádi soutěží a někteří dokáží vnímat
lety: Do BRC na petanque, restaurace Pod Břízka- senioriceladna.cz.
Klubovnu naleznete v přízemí Domu s pečova- výhru jako takovou třešničku na dortu. Nemusí být,
mi, na kaktusy do Frýdku, na kuželky do Dejmonu
a autobusový výlet do Valašské dědiny v rožnov- telskou službou, kontaktovat mě můžete osobně, ale zpestří chuť. V tomto duchu se během máje
ském VMP. Ještě přidáme dvě turistické akce pro telefonicky (737 532 227) nebo přes e-mail petr. zúčastnili hned několika soutěží.
Zapojením se do výtvarné soutěže vyhlášené
zdatnější, upřesněno v programu. Ostatní klubové bernady@seznam.cz.
ČEZ oslavili narozeniny vodní elektrárny Dlouhé
Přijměte tímto pozvání na další klubové akce.
aktivity (cvičení, karty a angličtina) proběhnou

Petr Bernady stráně. Žáci 8. třídy vytvořili trojrozměrného masdle plánu. V příštím čísle upřesníme, jak to bude
kota tohoto zdroje elektřiny mnohých domácností
a druháci přidali figurku ze dřeva i několik zajímavých obrázků.
Loňské vítězství našeho skvělého týmu ve věkterými se později setkaly. Pravé neštovice byly
sebe. Zároveň tím, že zůstane zdravý, chrání kadomostní soutěži U6 – ÚŽASNÝ SVĚT TECHNIspojeny s vysokým rizikem úmrtí nakaženého.
ždého, s kým se setká. To je princip kolektivní imuKY nezůstalo zapomenuto. Naše škola byla opět
V roce 1796 Jenner použil biologický materiál
nity. Čím více očkovaných lidí, tím vyšší ochrana
oslovena produkčním ČT a „teenageři“ 8 a 9. třídy
od lidí s kravskými neštovicemi a očkoval tak po- před šířením nebezpečných nakažlivých nemocí.
se po roce (i když v trochu jiné sestavě) rozjeli
prvé malého chlapce proti pravým neštovicím.
Očkování může posílit zdravotní stav oslabedo Dolních Vítkovic. Téma natáčení se stále točilo
Brzy se ukázalo, že toto očkování je velmi efektní ných, chronicky nemocných dětí, nejenom nyní,
kolem Divokého západu, zlaté horečky a indiánů.
a rychle se rozšiřovalo v Evropě i v Americe. O 100 ale také do budoucna.
A o tom měli naši žáci obrovskou povědomost.
let později, v roce 1885, použil francouzský vědec
V průběhu hry jsme se zasmáli a pobavili.
Opět vyhráli na celé čáře a obhájili „Ligu skvělých
Louis Pasteur oslabený virus vztekliny jako očko- Vždyť to byla jen hra a u hry se má člověk pobavit.
mozků“. Domů si odvezli krásné tablety a další
vací látku. Očkovaní jedinci byli imunní proti infekci Ve skutečnosti jsme přece všichni ve třídě očkohodnotné ceny.
– po setkání s infekcí se u nich nemoc neprojevila. váni vůči běžným nemocem, a tak riziko nákazy
Kromě soutěží se naši žáci zúčastnili několika
Ve 20. století pak došlo k masivnímu rozšíření růz- některou z nich je mizivé. V dnešní době se ale
přehlídek.
norodých očkovacích látek.
stále častěji objevují případy rodičů, kteří odmítají
Profesionální hasiči z Frýdku-Místku pořádali
Bohužel situace a rozšíření vakcín není nechat své děti očkovat z různých důvodů, napřív květnu Den otevřených dveří a nabídli školám
ve všech místech světa tak běžná jako ve vyspě- klad možných nežádoucích účinků nebo komplikamožnost prohlídky hasičské stanice. Naši družinolých zemích, a proto stále i v dnešní „moderní době“ cí. Bylo velmi zajímavé s žáky diskutovat nad tímto
ví se toho chytili a do Frýdku se rozjeli. A děti viděly
na celém světě zemře zcela zbytečně na onemoc- problémem a byla jsem velice mile překvapená, že
zásahovou techniku a speciální prostředky, které
nění, proti kterým lze běžně očkovat až 1,5 milionu všichni byli zajedno. Byli v mých očích tak nějak
dětí ročně.
dospělejší, s celkem racionálními názory, ve kteVýhody očkování:
rých převládal pozitivní přínos očkování pro ně
Očkování malých dětí dovede zabránit nemo- jako jedince i celou společnost. Vždyť očkování zacem, proti kterým se ještě imunitní systém nedove- chránilo už miliony lidských životů. A tak doufám,
de sám účinně bránit.
že jim ten zodpovědný „dospělácký“ přístup vydrží
Každý očkovaný člověk chrání před nákazou co nejdéle.

V duchu soutěží a přehlídek

Jeden za všechny, všichni za jednoho!
Všichni známe tuto hlášku ze slavného románu Alexandra Dumase Tři mušketýři. O hlubším
významu těchto slov se nedávno přesvědčili žáci
8. a 9. třídy. V rámci kampaně Evropský imunizační týden 24.–30. 4., pořádané Státním zdravotním
ústavem ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR, si žáci zahráli hru simulující šíření infekčního
onemocnění v populaci. Cílem hry bylo zvýšit povědomí o šíření nakažlivých nemocí, před kterými
je možné se chránit očkováním.
Nakažlivé nemoci se přenášejí nejen přímým
kontaktem (podáním ruky), ale také vzduchem,
jídlem, pitím, sexem a třeba proniknutím bakterií
do otevřeného poranění. Pokud by se přestalo očkovat, stále hrozí řada infekčních nemocí: dětská
obrna, žloutenka, meningitida, chřipka, klíšťová encefalitida, černý kašel, spalničky, příušnice, záškrt,
tetanus, záněty dýchacích cest, středního ucha, příušnice, tuberkulóza, karcinom děložního čípku aj.
První očkování v moderním slova smyslu zavedl v 18. století britský praktický lékař Edward
Jenner (1749– 1823), který vypozoroval, že dojičky krav, které se nakazily kravskými neštovicemi,
byly odolné vůči nákaze pravými neštovicemi, se

Barva mládí a radosti

Páteční dopoledne 20. května se školní chodby rozzářily oranžovou barvou. Proběhl poslední
BAREVNÝ DEN, a to den oranžový. Během dvou
školních let se děti seznámily s různými barvami,
které byly náplní těchto projektových dnů.
Zamýšlely se nad jejich symbolikou, hovořily
o pocitech, které v nich vyvolávají, hledaly, kde
se s nimi mohou setkat. Paní učitelky vždy pro
děti přichystaly poutavé aktivity – filmy, soutěže, prezentace, kvízy, pohádky, výtvarné hry
a další. Ani tento den tomu nebylo jinak. Velká

část dětí se na oranžový den důkladně připravila a oblékla si co nejvíce oblečení této barvy.
Ve vyučování řešily křížovky, vymýšlely oranžový
příběh na pokračování, hledaly ovoce a zeleninu
této barvy, seznamovaly se s recepty, malovaly...
Děti získaly mnoho nových poznatků a zážitků.
Poslední BAREVNÝ DEN byl pro ně příjemným
zpestřením. Všichni se na něj dlouho dopředu
těšili a my máme radost, že se vydařil. A co děti
čeká v dalším školním roce? Na to si musí počkat
až do září.

hasiči používají při ochraně života, zdraví a majetku. Vyzkoušely si stříkání z hadice a nakonec jim
průvodce předvedl, jak se sjíždí po tyči, když alarm
ohlásí výjezd.
Je libo kousek přírody? Dravci nebes nám ji
přiblížili. Naši školu navštívil vedoucí sokolnické
společnosti Falcopredonum Pavel Wolejník z Podkrušnohoří. Všichni se zájmem sledovali přehlídku
zástupců všech dravých ptáků – sokolovitých,
krahujcovitých a orlovitých. Bylo opravdu zajímavé
je zblízka pozorovat a poslouchat při tom poutavý
výklad sokolníka.
Už jste někdy pozorovali u moře barvu zapadajícího slunce? Úchvatná oranžová. Právě takovou barvu jsme si zvolili jako symbol zakončení
projektu Barevné dny. Oranžová je barva radosti
a mládí, a proto si ji děti užily. Většina si v tento
den oblékla co nejvíce kusů oblečení tohoto odstínu. Ve vyučování se řešily křížovky, vymýšlel se
oranžový příběh na pokračování, hledaly se ovoce
a zelenina této barvy, malovaly obrázky, například
ledňáček, na kterém oranžová jen září...
A teď se už finišují přípravy na Jarní slavnosti,
na kterých se již tradičně naši žáci představí veřejnosti. Nejprve v obecní hale a druhý den v kostele
sv. Jana Nepomuckého v Čeladné. O podrobnostech se dočtete v aktuálním Čeladenském zpravodaji.

poděkování
Dne 4. května mě na křižovatce u Penny
marketu zklamalo autíčko, v mé neradostné
situaci mi pomohl neznámý muž, který nejdříve vytlačil auto z hlavní silnice, pak zjistil
závadu a během chviličky ji odstranil. Tak
jsem mohla pokračovat v cestě domů, obohacená o zkušenost, že i v té naší „uspěchané“ době jsou mezí námi lidé ochotni nezištně pomoci. Děkuji.  Vděčná řidička Jana

Kunčice p. O.

ONDŘEJNICKÝ MTB závod 2016
Pořadatel: MTB Ondřejník Kunčice p.O.
Datum konání: neděle 5. 6. 2016
Místo: areál ZŠ Kunčice p. O. mapa místa závodu
Přihlášky: do 3. 6. + na místě při prezentaci formulář přihlášky
Prezentace: 5. 6. – 8.30–9.30hod., (u dospělých
možnost do 10.30 hodin.)
Start : 10 hod. předžáci + postupně po kategoriích
KATEGORIE A TRATĚ:
předžáci 2009 a mladší 1 km
ml. žáci 2008–2006 1,6 km
st. žáci 2005–2003 4,7 km
dorost 2002–2000 8,5 km
muži 1999–1977 16,7 km
masters 1976 a starší 16,7 km
ženy 1999 a starší 16,7 km
Vyhodnocení závodu 30 minut po dokončení poslední kategorie.
HODNOCENÍ: První tři závodníci v každé kategorii. Zvlášť kategorie pro holky a kluky
PODMÍNKY ÚČASTI: Základní podmínkou účasti

pro mladší 15 let je souhlas rodičů, pro všechny
bezvadný stav kola a ochranná přilba.
Každý závodník se účastní závodu na vlastní nebezpečí!
STARTOVNÉ: dobrovolné
INFORMACE: www.mtbondrejnik.cz,
tel: 606 278 188 nebo 724 077 497

8. FOLKOVÁNÍ POD ONDŘEJNÍKEM
A KŘEST NOVÉHO CD
SKUPINY GALERIE:

kalendárium
Akce, které nás čekají:
4. 6. 2016 - Dětský den (SRPdŠ)
5. 6. 2016 - Ondřejnický MTB závod
(MTB Ondřejník)
11. 6. 2016 - Astronomické pozorování
oblohy (Hvězdárna Valašské Meziříčí)
Podrobnosti ke všem akcím budou postupně zveřejňovány v sekci pozvánky webu
obce (www.kuncicepo.cz), samozřejmě
také na plakátech.

V sobotu 14. května
pokřtil starosta obce Tomáš Hrubiš
společně s panem Karlem Lopraisem,
několikanásobným vítězem
Rallye Paříž – Dakar,
nové CD skupiny Galerie
s názvem 10 LET FOLKOVÁNÍ.
Křest proběhl na závěr vydařeného
8. ročníku festivalu
Folkování pod Ondřejníkem.
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Akce „Ukliďme Česko“ proběhla i u nás
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V sobotu 30. dubna proběhla v Janovicích
a na Bystrém úklidová akce. Občané se zapojili do republikové akce „Ukliďme Česko“. Akce
byla organizována i letos prostřednictvím Komise pro volnočasové aktivity a školství. Dobrovolní brigádníci se rozdělili na dvě skupiny –
skupina Janovice měla sraz před OÚ, Bystřanští
pak u restaurace U Toflů. Na obou místech se
sešlo do dvaceti dobrovolníků. Bylo to méně než
v roce 2015 – a to je trochu škoda.
Janovice a okolí nakonec procházely tři nezávislé skupinky lidí, kteří nalezené odpadky
ukládali do připravených plastových pytlů. Akce
se zde aktivně účastnili i dobrovolní hasiči, kteří
pročistili břehy potoka Říčka a pomáhali odvážet
nalezené a sebrané odpadky.
Na Bystrém bylo po poradě rozhodnuto prozkoumat a vyčistit údolí potoka Říčka. Zde bylo
na stráni nad potokem kdysi odloženo velké
množství pneumatik! Nakonec musel jet obecní

V neděli 8. května uctila skupina občanů
obce Janovice památku padlých za I. a II. světové války.
Stejně jako již mnoho let předtím i letos navštívili místní občané památník padlým. Ten je
od roku 1946 postaven před bývalou obecní
školou na Bystrém, aby navždy připomínal oběti místních padlých. V kamenném těle památníku je vytesáno třináct jmen – jmen místních
obyvatel, kteří se již nedočkali míru.
Je neděle 8. května 2016 a k památníku přichází velká skupina občanů s květinami. Všech
zhruba padesát lidí pak společně minutou ticha
uctilo památku padlých. Starosta obce připomněl důležitost zachování vzpomínky na místní obyvatele, kteří přišli o svůj život ve válce.
Vzpomínka byla zpestřena krátkým vystoupe-

kem přítomných.
Mezitím jiní připravili velký oheň a někteří
nedočkavě vybalovali své špekáčky. U chatky
bylo připraveno a ve stálém obležení čepováno
pivo. Zajímavostí byla samoobsluha typu: natoč si – zaplať – udělej čárku...
Jakmile oheň trochu zeslábl, objevily se
první klacky se špekáčky, ale také kytary a perkusy. Lidí bylo hodně, a tak se společný zpěv
rozléhal do širokého okolí. Poslední hosté odcházeli pozdě v noci – pěkná akce to byla.

Text a foto: Vladimír Kutlvašr

Memoriál Miroslava Reka

Procházka do Myslíkových lurd
Květnové setkání klubu seniorů bylo tentokráte ve znamení vycházky. Naši senioři se vydali
do Palkovic. Přesněji do Myslíkových lurd, které
se nachází se nad obcí Myslík, částí obce Palkovice.
Jedná se o skalní kapličku lurdského charakteru. Malá zvonička na vrcholu Mankovy skály

byla postavena v roce 1948. Akce se uskutečnila 19. května. Počasí bylo na vycházku úplně
super, sluníčka i mraků tak akorát. Atmosféra
skvělá, poutníci dosáhli vytyčeného cíle – Myslíkovských Lurd. Někteří se prošli ještě do Kozlovic do Mlýna a po dobrém občerstvení putovali
zpět k domovu. 
Ludmila Kaňoková

nákladní Ford dvakrát, aby vše odvezl. K tomu
pak brigádníci vyčistili samotný pramen potoka.
Zde si zřejmě někteří pletou údolí potoka s od-

Uctění památky padlých

Stavění máje – neboli „čarodky“
Poslední den dubna připadl na ideální termín – sobotu. Na Bystrém se již dopoledne
připravovala akce spojená se stavěním máje
a zapálením vatry. Akci, stejně jako v minulosti, pořádají místní nadšenci – dobrovolní hasiči
a sokolové.
Akce byla zahájena slavnostním výkopem
jámy pro ukotvení májky kolem páté hodiny
odpolední. Za velkého zájmu místních i přespolních se podařilo májku nejen perfektně
připravit, vyzdobit, ale také i bezpečně vztyčit
a ukotvit. Stavění mále bylo odměněno potles-

Janovice

Dne 25. června proběhne 2. ročník mezinárodního fotbalového turnaje starých gard
v Janovicích, kterého se účastní fotbalisté Korně (SK), Havířova, obhájci loňského prvenství
z Metylovic a domácí hráči z Janovic.
Večer pak v místní klubovně proběhne společenské setkání hráčů, fanoušků a příznivců
kopané. Turnaj je věnován jako tradičně uctění
památky pana Miroslava Reka, který v podstatě celý svůj život spojil s janovickým fotbalovým
klubem, ať již v roli hráče, hospodáře, trenéra,
člena vedení či předsedy klubu a také uctění
památky pana Stanislava Nálepy, hráčské legendy klubu a rovněž dlouholetého trenéra,
hospodáře a člena vedení klubu, který by se
letošního roku dožil 70 let.
Zveme všechny příznivce sportu – přijďte
fandit.

Nejbližší akce v naší
obci Janovice
Poznamenejte si do svých deníčků… a přijďte!
4. 6. 2016 - Memoriál Ladislava Gureckého
a Karla Hovjackého – tradiční soutěž v hasičském sportu – pořádá SDH Bystré
4. 6. 2016 - Dětský den „Na farmě“ – Rada
rodičů vás zve na Dětský den v areálu ZŠ Janovice
11. 6. 2016 - Restaurace Ondráš slaví, manželé Benešovi zvou na oslavu 25 let provozu
hostince
18. 6. 2016 - Ondráškův pohár – pohárová
soutěž nejmenších hasičů – pořádá SDH Janovice
18. 6. 2016 - Den obce Janovice – 2. ročník,
pořádá obec Janovice
25. 6. 2016 - Memoriál Miroslava Reka – 2.
ročník fotbalového turnaje
5. 7. 2016 - Ondrášův pohár 45. ročník – pořádá SDH Janovice
Detaily k jednotlivým akcím a další aktuální
pozvánky je možné získat na stránkách obce:
www.obecjanovice.cz

ním žáků ZŠ Janovice.
Po vzpomínkovém aktu se rozproudila mezi
lidmi debata o dávných časech a také o minulosti místní školy, kterou většina místních velmi
důvěrně zná. V objektu školy byla připravena
skromná výstava dobových fotografií připomínajících minulost školy na Bystrém. Nechybělo ani malé občerstvení, a tak se vzpomínání
a diskuze protáhly...

Text a foto: Vladimír Kutlvašr

padní jámou. Byl vytažen a odvezen nepořádek
na téměř plný, v pořadí třetí kontejner nákladního vozu.
Text a foto: Vladimír Kutlvašr

Konkurzní řízení na vedoucí
místo ředitele ZŠ Janovice

Obec Janovice – rada obce vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí místo ředitele organizace Základní a Mateřská škola Janovice,
okres Frýdek Místek, příspěvková organizace.
Požadované předpoklady a obsahové náležitosti přihlášky lze zjistit na webu obce www.
obecjanovice.cz.
Přihlášku je možné podat do 16. června
2016.

Volejbalový turnaj mezi
spolky obce Janovice
V sobotu 21. května se uskutečnil volejbalový turnaj mezi spolky naší obce.
Na multifunkčním hřišti sešlo pět družstev.
Své zástupce do turnaje vyslaly tyto spolky:
Červený kříž, PRVOČAS, SDH Bystré, Sokol
Bystré a TJ Janovice. Po úvodním přivítání
všechny soutěžící seznámil s pravidly hlavní
rozhodčí – pan Chrobák. Družstva hrála mezi
sebou (tj. čtyři zápasy) na dva sety do patnácti, kde tentokrát nebyl nutný rozdíl dvou
bodů. Za každý vítězný set se započítal družstvu bod. Nejvyšší počet bodů znamenal první místo v turnaji.
Po úvodních organizačních záležitostech
pak započala samotná volejbalová bitva.
Všichni
soutěžící
hráli soustředěně,
bojovali o každý bod
a pokřiky družstev
byly slyšet na celém hřišti. Příjemné
odpoledne se soutěžícími strávili nejen
jejich rodinní příslušníci, ale i další členové spolků, kteří přišli
fandit. Také počasí
nám letos přálo.
Proto jsme přivítali
otevření Kopu, kde
jsme si mohli doplnit
tolik potřebné tekutiny.
A kdo se stal letošním
vítězem?
První místo získal

Sokol Bystré, na druhém místě skončila TJ
Janovice a třetí místo obsadil PRVOČAS. Letošní vítěz obdržel putovní pohár, kde již byl
zaznamenán vítěz loňského ročníku.
Poděkování patří hlavnímu rozhodčímu
panu Chrobákovi za jeho ochotu a spravedlivé rozhodování, obsluhujícím v Kopu, organizátorům za přípravu a všem soutěžícím
za jejich nadšení a chuť si zasportovat.
Nezapomeňte, že již letos se můžete pomalu připravovat na příští ročník. Sportu zdar
a volejbalu zvlášť!

Taťána Němcová

foto: Vladimír Kutlvašr

Partnerská spolupráce na projektu
„Urbanwater“ přinesla své ovoce
V pátek 29. dubna, v rámci řádného zasedání rady obce, byl zástupci společnosti
OVOD, spol. s r. o. prezentován průběh a dílčí
výsledky projektu „Urbanwater“.
Obec Janovice – zejména místní část Bystré, se stala pilotním projektem realizujícím
dálkový přenos a sběr informací o odběru
pitné vody v objektech v katastru obce Jano-

vice. Projekt byl zahájen v dubnu 2015, nyní
je téměř hotov a první informace z domácích
vodoměrů jsou již řádně snímány distributorem vody. Celý projekt byl podporován obcí
v rámci dohodnuté partnerské spolupráce.
Zástupci OVOD, spol. s r. o. Pedro Miñarro
Perete – jednatel společnosti a Ing. Aleš Herman – ředitel společnosti zároveň předali obci
symbolický šek v hodnotě
20.000 Kč jako vyjádření
poděkování za spolupráci
v projektu „Rozšiřování povědomí o projektu Urbanwater“.
Rada projednala předložený návrh darovací
smlouvy a s ohledem
na účelové určení daru
bylo dohodnuto, že částka
bude použita na sportovní
akci Janovické kopečky.

Text a foto:

Vladimír Kutlvašr
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Jubilejní XX. ročník Bílanského poháru ve střelbě se vydařil

Osada Kavalčanky v Zadních horách
Datum založení této původně dřevorubecké
osady bychom marně hledali v historických análech. Můžeme se jen dohadovat, že první osadníci,
kteří přišli do těchto končin v období kolonizace,
zhruba v první polovině 13. století, si tento kout
Bezkyd nevybrali náhodou. Hluboké lesy, do kterých nevstoupila lidská noha, oplývaly množstvím
zvěře, kterou tu dnes již nespatříš, okolní prales
poskytl kvalitní stavební materiál na stavbu obydlí
i hospodářských stavení, vyklučují pracně zdejší
prales na pastvu pro dobytek a kousek orné půdy
pro obživu osadníků. O samotném názvu osady se
vedou spory, jedná se pravděpodobně o složené
slovo Kaval či Koval a čanka nebo čanky. Bohatost pramenů kvalitní vody umocňovalo správnost
umístění osady v této lokalitě. Životní podmínky
zde nebyly a ani dnes nejsou jednoduché. Těžká
práce v lese a zajištění obživy pro mnohačetné rodiny byly vyváženy relativně svobodným životem,
daleko od vrchnosti i v jisté náboženské toleranci.
Současně zde na pomezí s Uhry plnili tito osadníci strážní službu proti pronikání Uhrů na území
Moravy. K tomuto účelu byl zde postaven dnes
již zaniklý strážní hrádek. Nedá se říci, že by se
ve prospěch panstva v této službě osadníci zvlášť
činili, neboť díky odvěkému přátelství se svými
uherskými sousedy, se kterými byli v mnoha případech i příbuzensky spojeni, dovolili zemskou
hranici svobodně překračovat zpravidla za účelem
pašování dobytka, což rozzlobilo tehdejšího majitele panství arcibiskupa Karla Lotrinského natolik,
že kázal „rozkotat“ r. 1681 jím samotným založenou osadu Karlovice v blízkém okolí Kavalčanek
a její jméno již dále nepoužívat. Kavalčanky se
svými obyvateli byly začleněny v rámci správního
uspořádání pod správu Hukvaldského panství,
nábožensky pak ke Starým Hamrům. Přínosem
pro rozvoj duchovní, i co do základního vzdělávání, byla školská reforma Marie Terezie s povinnou školní docházkou pro děti. Na Kavalčanky
a okolní osady začal pravidelně docházet učitel až
od r. 1831. Škola pro děti 7 osadníků byla zřízena na Kavalčankách v chalupě pasekáře Tkáče
a později v chalupě Adama Rakovského. Vyučujícím byl učitel z osady Samčanka Jan Mačalík, který zde dojížděl jednou za 6 týdnů, vždy na jeden
týden. Stálá škola v Bílé byla založena až r. 1875.
Osudy osady Kavalčanky se mohly zásadně
změnit v r. 1911, kdy vznikla samostatná farnost
Bílá, do jejíž působnosti patřily další revíry, a to
Samčanka, Baraní, Bílá a Salajka. Podle sčítání
obyvatel z r. 1910 žilo v těchto revírech 787 obyvatel, což byl dostatečný počet k tomu, aby se tyto
revíry odtrhly od osady Ostravice a daly vzniknout
samostatnému správnímu celku se sídlem na Bílé.
Obyvatelům zmíněných samot a osad by se zjednodušila komunikace s úřady, navíc se dalo předpokládat, že v čele by stál starosta, jenž zná životní
podmínky místních obyvatel. 1. světová válka přerušila snahy o osamostatnění této části Beskyd.
Až v r. 1919 se separátní snahy opět rozhořely,
avšak za dodnes nevysvětlených okolností nebyly
do r. 1923 naplněny a poté na dlouhou dobu odlo-

ženy. Kavalčanky žily svým životem osady a současně revíru. Rodili se tu a umírali lidé, pevně spjati
svojí prací s okolní přírodou. Není divu, že spolu
s mateřským mlékem nasávali okolní divokou krásu do svého podvědomí. Narodili se zde významní
umělci – výtvarníci František Baroš a Zdeněk Rozkopal, oba v r. 1924. Nezapadli jako řada jejich
předchůdců-lidových umělců v minulosti, ale měli
dostatek průbojnosti, aby dále rozvíjeli svůj talent
a prostřednictvím svých výtvarných prací seznamovali širokou veřejnost s krásami tohoto koutu
naší země.
2. světová válka znamenala pro Kavalčanky
permanentní smrtelné nebezpečí. Okolní lesy
a blízká hranice se Slovenským štátem se staly
školou vlastenectví a odvahy jejich obyvatel. V Bílé
se usadily německé jednotky, specializující se
na protipartyzánský boj, v okolních horách začaly
operovat partyzánské oddíly a mezi nimi stáli bezbranní obyvatelé osad a samot. Konec války znamenal obrovskou úlevu na jedné straně, na druhé
straně začíná velká poptávka po dřevní hmotě pro
doly a stavby na Ostravsku. Svému cíli došly i snahy o osamostatnění výše jmenovaných osad. 1.
7. 1951 byla z rozhodnutí ministerstva vnitra založena samosprávná obec Bílá, nastává další etapa
života obyvatel Kavalčanek a okolních osad.
Ora et labora – modli se a pracuj, bylo heslo,
kterým se řídily generace našich předků, nejinak
tomu bylo mezi obyvateli samot a osad v okolí Bílé.
Pomalu se do hor dostávaly vymoženosti civilizace, první žárovka se na Kavalčankách rozsvítila
na přelomu 60. let minulého století. Petr Bezruč,
který miloval Beskydy, zde zavítal v r. 1957 a strávil zde v péči rodiny nadlesního Kypěny asi posledních krásných 14 zářijových dnů odpočinku.
Pár měsíců nato devadesátiletý Bezruč umírá.
Život a s ním nezbytný pokrok přinesl do tohoto koutu Beskyd oživení. V r. 1965 byla zahájena
stavba sypané přehrady Šance, která zachycovala pitnou vodu z pramenů Zadních hor, spolu s ní
pak došlo ke zrušení železnice, která od r. 1908
sloužila nejen obyvatelům, ale zejména k odvozu
vytěženého dřeva, a taktéž se podílela na rozvoji
turismu v oblasti. Obyvatelé okolních měst začali
objevovat krásy přírody v Bílé a jejím okolí, nevyjímaje Kavalčanky. Oprávněně byla oblast Kavalčanek v r. 1973 vyhlášena jako přírodní památka
v gesci CHKO Beskydy. Půjdete-li údolím Velké
Smradlavé, popřípadě říčky Čurábky, narazíte
na původní lesní porosty s bohatou květenou,
z níž nejvzácnější je Řeřišnice trojlistá (Cardamine trifolia). Budete-li se pozorně dívat, tak za příznivých podmínek můžete spatřit další zástupce
zdejší flory.
Ze stromů zde převládá smrk ztepilý (Picea
abies), dále je zastoupen buk lesní (Fagus sylvatica), v menší míře i javor klen (Acer pseudoplatanus) a jedle bělokorá (Abies alba). V bylinném
patře, na místech s vyšší půdní vlhkostí, roste
devětsil bílý (Petasites albus), mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium), čarovník
alpský (Circaea alpina), řeřišnice hořká (Car-

V sobotu 7. května se uskutečnil na Bílé již
XX. ročník atraktivní střelecké soutěže, a to
střelba z brokovnice na asfaltové terče, malorážky na terč divočáka a pistolová střelba
na mezinárodní pistolový terč.
V tomto střeleckém trojboji je možno získat
v každé disciplíně 100 bodů = dohromady 300
bodů. Tato jedinečná a netradiční soutěž vznikla před 20 lety, kdy parta nadšenců, držitelů
zbrojních průkazů, se hecovala, kdo je lepší
střelec, a tak vznikl 1. ročník této netradiční
soutěže. Nutno podotknout, že obec Bílá byla
v této době snad nevíce ozbrojenou obcí u nás.
Sídlily zde složky Pohraniční policie, Celní
správa, Lesy ČR a lesnická škola, která tuto
soutěž spolu s obecním úřadem zaštiťovala.
Termín 1. ročníku byl určen na 8. 5. 1997
a zúčastnilo se jej 25 střelců včetně sponzorů.
Prvními vítězi se stali Luděk Janovský a v soutěži družstev Celní správa. Byla uskutečněna
i soutěž sponzorů a vítězem se stal Lubomír
Zabystřan. 1. ročník se vydařil, a tak počala
tradice Bílanského poháru, kterého se za 20
let zúčastnilo celkem 160 střelců, dohromady
700krát.
Soutěž probíhala postupem času na třech
střelnicích, začátky byly ještě na arcibiskupské
střelnici za zámečkem, pak jsme dlouhé roky
používali střelnici střední lesnické školy na cvičáku a poslední roky se soutěží na střelnici Myjárna ve Starých Hamrech.
Mezi vítěze se nejčastěji zapsal Lubomír Zabystřan 6x, Bohumil Muras 4x, Jan Palacký 4x,
Luděk Janovský 3x, Roman Přasličák 3x, Karel
Matula 2x, Jan Olšák 2x, Zdeněk Kubačák 2x,
Martin Zavřel 2x, jednou zvítězili: Jan Plachý,
Zdeno Klinovský, Michal Moroz, Martin Wlosok, Jiří Hikeš, Robert Štefko a Přemysl Heinz.
Všech 20 ročníků se zúčastnili tři střelci, a to
Karel Matula, Martin Wlosok a Zdeněk Kubačák. Nejvíce účastníků bylo v roce 2007, a to
47 střelců. Pouze čtyřem střelcům se podařilo
za 20 let překonat magickou hranici 280 bodů.

damine amara) aj. Na sušších stanovištích tvoří
podrost četné druhy kapraďorostů jako papratka
samičí (Athyrium filix-femina), kapraď rozložená
(Dryopteris dilatata), kapraď samec (Dryopteris
filix-mas) a bukovník kapraďovitý (Gymnocarpium dryopteris). Dále se zde vyskytuje bažanka
vytrvalá (Mercurialis perennis), kakost smrdutý
(Geranium robertianum), kyčelnice žláznatá (Dentaria glandulosa), netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere), ostřice lesní (Carex sylvatica),
pitulník horský (Galeobdolon montanum), pryšec
mandloňovitý (Tithymalus amygdaloides), svízel
vonný (Galium odoratum), šalvěj lepkavá (Salvia
glutinosa), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), violka
lesní (Viola reichenbachiana) a žindava evropská
(Sanicula europaea).
Pro každého, kdo navštíví tuto lokalitu, je to
v dnešním uspěchaném světě, učiněný balzám
na nervovou soustavu. Doslova potěchou oka
i ducha je to pro ty, kdo se umí dívat a poslouchat.
Velebnost zdejší přírody je doposud nekonečná,
nemuselo by tomu tak být do budoucnosti, pokud
by v tomto kraji, v této části Zadních hor, nežili lidé
pevně spjati svými historickými kořeny s okolní
přírodou. Važme si jich, jejich práce, jejich vztahu
k přírodě, jejich věrnosti ke Kavalčankám.

Miroslav Gromnica

Nejvíce nastřílel v roce 2000 na 4. ročníku
Roman Přasličák 286 bodů, (pistol-92b, malorážka-94b, brok-100b). Dále se to podařilo
ještě Lubomíru Zabystřanovi 285 bodů, Luďku
Janovskému 283 bodů a Janu Palackému 281
bodů. To jsou čtyři nejlepší výkony dvaceti ročníků Bílanského poháru. Tolik pohled do historie.
Uspořádat střeleckou soutěž na takové
úrovni stojí nemalé úsilí, jak po stránce organizační, tak i finanční. Touto cestou bych chtěl
poděkovat obci Bílá za organizování a financování této ojedinělé akce. Jmenovitě starostovi
obce panu Karlu Matulovi, dále Petru Kaděrkovi, Věrce Krňové, Ivce Ručkové, Milanu Václavíkovi, Luďku Měřičkovi a všem ostatním z OÚ
Bílá, kteří se na této akce podíleli. Poděkování
patří i Zdeňkovi Kubačákovi, Danielu Bláhovi,
Janovi Plachému a Lence Kubačákové za přípravu kulové střelnice a za hladký průběh kulových střeleb.
Nesmím zapomenout poděkovat všem
sponzorům, kteří se podíleli jako každoročně
na krásných cenách nejen pro vítěze, ale také

Lubomíru Zabystřanovi za zhotovení pamětních listů a diplomů.
K celkové pohodě 20. ročníku nám přispělo nádherné počasí, živá hudba, která nám
po ukončení soutěže hrála až do pozdních
hodin a vynikající zvěřinový gulášek Lenky
Káňové.
Pro úplnost ještě výsledky XX. ročníku:
1. Martin Zavřel 279 bodů
2. Daniel Bláha 272 bodů
3. Roman Přasličák 269 bodů
4. Martin Mati 265 bodů
5. Martin Snášel 259 bodů
Družstva:
1. Dřevostavby 761 bodů
2. LMB 759 bodů
3. Policie ČR 729 bodů
XX. ročníku Bílanského poháru se zúčastnilo 36 střelců ve 12 družstvech a zpestřením
byla i účast bývalého reprezentanta v ledním
hokeji a hráče HC Ocelářů Třinec Martina
Adamského.

Martin Wlosok, spoluzakladatel

a hlavní rozhodčí soutěže

Starosta obce Bílá svolává
veřejné zasedání zastupitelstva
obce na čtvrtek 16. června
v 16.00 hodin v budově nového
Obecního úřadu Bílá.
Hlavním bodem jednání
zastupitelstva bude závěrečný
účet za rok 2015.

Pouť na Hlavaté

Přehled bohoslužeb
na měsíc červen
5. 6. - 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry
12. 6. - 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry
19. 6. - 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry
26. 6. - 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry

Oznámení občanům

Z důvodů případné změny vlastnictví nemovitých věcí a pro výpočet vratky daně z nemovitosti dochází ke změně systému proplacení
občanům. V průběhu měsíce června předložte na OÚ ústřižek nebo potvrzení o zaplacení
daně z nemovitosti. V měsíci červenci budou
vypsány dny, kdy bude tato daň proplacena.

Cyrilometodějská pouť
na Hlavaté se bude konat
v úterý 5. července.
Začátek bohoslužby v kapli
na Hlavaté je v 10.30 hodin.
DNE 11. ČERVNA 2016
SE USKUTEČNÍ V AREÁLU
HOTELU BAUER V BÍLÉ TRADIČNÍ
TURNAJ V NOHEJBALE.
K HOJNÉ ÚČASTI SRDEČNĚ ZVE
OBECNÍ ÚŘAD BÍLÁ
A HOTEL BAUER
PŘIHLÁŠKY NA TEL.: 602 345 829
PREZENTACE 8.30
U BUFETU – PIZZERIE,
ZAČÁTEK V 9.00
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
STARTOVNÉ 100 KČ/OS.
HRÁČI DO 15 LET 50 KČ/OS.
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Kultura

Premiéra Bašky na Bašce se vydařila
Baška na Bašce – tak se nazýval Obecní
den, který pořádala Obec Baška ve spolupráci
s místními spolky a příznivci v sobotu 28. května v areálu bašťanské přehrady. A jak se znovu
ukázalo – Bašťané, Kunčičané a Hodoňovjané
se dokáží pobavit sami, vždyť pestrost aktivit
spolků to nabízí.
V sobotu už od ranních hodin, mimochodem
po vydatné noční bouřce, najížděli zástupci spolků, aby si připravili různé vystavované rekvizity
nebo občerstvení pro hosty, prostě to, čím se
spolek prezentoval. Tak tady měli své zázemí
myslivci, kteří vystavovali i některé dravce, ale
také přivedli své psy. A nemohl přece chybět výborný zvěřinový guláš. Holubáři pojali svoji prezentaci ve velkém stylu. Nejen že se postarali
o vypouštění poštovních holubů, ale předvedli
se výborným menu (na jídelníčku nechyběl holubí vývar a nadívaná holoubata!) Paní Srníčková
se svým kolektivem zde předvedla gastronomii
na vysoké úrovni i v takových „polních“ podmínkách. Dále pak prezentovala i firmu Hamiro, prodávala panenky, z čehož měly radost především
děti. Pro ty připravil Bašťanský spolek kreslení
na obličej, takže se v areálu pak proháněly malé
víly, pestří motýlci atd. Nejen děti, ale i dospělé
jistě zaujaly i ukázky agility (sport se psy, po-

dobný koňskému parkuru) a bojového umění
kung-fu.
V dalších stáncích pak byly ke koupi výrobky
z pedigu, medové perníčky, koláče, domácí zákusky, zelňačka, klobásy, palačinky a porcovalo
se grilované selátko. Samozřejmě to vše bylo
třeba dobře zapít – nechybělo pivo, limo, káva,
nápoje ostřejší i z Beskydské likérky či medovina přímo od místních včelařů. Pivo vám mohl natočit „mistr výčepní“, který zároveň zájemce učil
a pak i nechal čepovat pivo „na hladinku, šnytek,
mlíko“ – tak, jak si kdo přál.
Se svými modely veteránů přijeli i zástupci Veteránklubu, vystavena byla i obecní technika, která slouží k různým pracím při zvelebování obce.
Nechyběla ani hasičská auta, která ještě dýchají
novotou, bašťanští hasiči se s nimi rádi pochlubili
svým spoluobčanům v celé své kráse. Hodoňovičtí hasiči zase připravili zábavné disciplíny pro
děti. Nad hlavami se přítomným vznášely modely
letadel, pro zájemce byla vytýčená trasa orientačního běhu, hrál se fotbal, volejbal, běžela se
„mini Bašťanská 6“. Jak je vidět, kdo chtěl, mohl si
vybrat z připravených sportovních aktivit.
V areálu kempu řezbáři vyřezávali své práce, které už na bašťanské přehradě zůstanou.
A opravdu se povedly. Ve velkém stanu byly vy-

staveny studie areálu přehrady od studentů brněnské architektury. Občané si je jistě pozorně
prostudovali a vhozením kamínku do nádobky
u příslušného projektu tak dali svůj hlas k realizaci.
A co probíhalo na hlavním podiu? Prezentovaly se zde místní spolky a hudební uskupení.
Začal hodoňovický Čendaspolek průřezem
svých celoročních akcí – zpěvem, tancem, slovem za doprovodu harmonikáře. Poté se představil svým cvičením oddíl jógy. Odpolední blok
zahájili pěveckým vystoupením zpěváci místního Lašského smíšeného pěveckého sboru,
vystoupili i Milan Cyrus a Ladislav Kokeš, hodoňovičtí Sousedé, Šraml bojs, Pleasure without
problems a večer uzavíral DJ Šimek.
Baška na Bašce přilákala svým programem
spoustu místních občanů, přišli i jejich známí,
aby viděli, jak se v Bašce lidé baví. „Děkuji
všem, kteří jste přispěli svoji aktivitou, prezentací
svého spolku či firmy na obecním dni. Věřím, že
nebýt několika přeháněk, které některé odradily
přijít do areálu kempu se s námi pobavit, tak nás
bylo dost, abychom si nabízený program užili.
Už teď se těším na příští ročník Bašky na Bašce!“ okomentovala sobotní dění starostka obce
Baška Irena Babicová.

Literáti se sešli v Beskydech
Stalo se již pěknou tradicí, setkávat se s kolegy literáty v květnových dnech v Beskydech.
Nejinak tomu bylo i letos, kdy Literární klub
Petra Bezruče Frýdek-Místek pozval na Beskydskou lavečku 2016 (jak se setkání nazývá)
literární hosty ze Slovenska, Čech i Moravy.
Nádherné sluníčkové dny 20.–21. května vítaly
účastníky setkání v Malenovicích v hotelu Rajská bouda, kde se vše odehrávalo.
Páteční podvečer byl zasvěcen poznávání beskydské přírody. Vyjeli jsme se Slováky k hotelu Petr Bezruč v Malenovicích, ale
i na golfové hřiště v Ostravici. Krásné výhledy
u dobré kávy se naskytly i od hotelu Zlatý orel.
A večer patřil představení se navzájem, ale též
zpěvu a tanci u harmoniky a housliček.
V sobotu jsme přivítali hosty – přednášející,
historika a spisovatele Petra Andrleho, který
představil nejen své knihy, ale přiblížil vše okolo nich, jak vznikají, jak poznává nové přátele,
kteří jsou ochotni pomoci při hledání obyčejných lidí v Beskydech, kteří se se svými životními příběhy neodmyslitelně zapsali do zdejší
historie poměrně rázovitého regionu.
Pracovník muzea Beskyd Jaromír Polášek
zaujal literáty především svým vyprávěním
o pověstech a pohádkách, které pod Beskydami neustále nachází, vydává knihy, pořádá
přednášky, vlastivědné vycházky, aby se tak
tyto nejstarší literární útvary, které vznikaly
mezi prostými lidmi, zachovaly. Samozřejmě
došlo na spoustu zajímavých dotazů, které
hosté literátům rádi zodpověděli.
Setkání přišla pozdravit i předsedkyně Obce

spisovatelů ostravské pobočky, spisovatelka
a básnířka Lydie Romanská.
„Je jistě dobře, že se scházejí lidé, kteří
jsou naladěni na stejnou strunu, že píší, že nacházejí stále nové a nové příběhy, které jsou
ochotni dát na papír v jakékoliv formě – v próze
či básni a dokáží je prezentovat na veřejnosti.
Jsem ráda, že Literární klub Petra Bezruče taková setkání pořádá, i když si uvědomuji, jak je
to organizačně i finančně náročné. Děkuji vám
všem za pozvání a přeji hodně krásných napsaných řádků,“ podotkla Romanská.
Odpolední program Beskydské lavečky
byl zasvěcen prezentaci zúčastněných klubů
a jednotlivých literátů. Každý ze své tvorby
přednesl to, co si myslí, že se mu podařilo

vystoupení veřejné. Na vystoupení souboru
z Polska, Slovenska a Bulharska se můžete
přijít podívat v pátek 17. června od 9.30 hodin
na Náměstí ve Frýdlantě nad Ostravicí, kde
tyto soubory vystoupí v rámci akce Frýdlantské slavnosti pořádané Kulturním centrem
Frýdlant nad Ostravicí, p.o.

Pamětní medaile města panu Petru Bednářovi
Zastupitelstvo města rozhodlo 27. dubna svým usnesením č.9/3.2 udělit pamětní
medaili panu Petru Bednáři jako projev úcty
a ocenění celoživotní významné práce v oblasti kultury, především v souvislosti s propa-

Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí, p.o.
a VAC Agency vás srdečně zvou na II. ročník
Frýdlantských slavností. Jedná se o přehlídku
společenského života ve Frýdlantě nad Ostravicí, skvělou zábavu, hodnotná vystoupení, a to
vše v pátek 17. června.
Celý program začne už v 9 hodin na podiu
na náměstí, kdy se ve zhruba dvouhodinovém
bloku představí naše a jeden zahraniční folklorní soubor v rámci každoročního Mezinárodního
folklorního festivalu, pak už budou následovat
vystoupení dětí z frýdlantských MŠ, ZŠ, gymnázia, ZUŠ a kulturních a sportovních spolků,
čili všech, kdo budou mít zájem představit se
„svému městu“.
Pro další organizace, zájmová sdružení, tělo-

výchovné jednoty a další zájemce o prezentaci
své činnosti bude vyhrazen prostor v parčíku
před Janáčkovou síní, v kostele sv. Bartoloměje
vystoupí se svým programem žáci ZUŠ, farní
zahrada se promění v dětský ráj se skluzavkami
pro děti, malováním na obličej, zábavnými hrami, výtvarnými dílnami apod. Knihovna nabídne
možnost darovat, vyměnit nebo „jen tak“ si odnést knihy v rámci Knižního bazaru.
Vyhlásíme také nejlepší sportovce Frýdlantských sportovních her, frýdecko-místecký horolezec Libor Uher představí svůj projekt LH365
a večer bude pokračovat koncertem skupin Mirai, Desmod a Kabát revival. Celým dnem vás
provede Anna Kulovaná. Jste srdečně zváni!

Kateřina Kaiserová

Výtvarná skupina Petra Bezruče oznamuje
všem příznivcům, že po roce jsou opět v plném
proudu přípravy Výstavy umělecké činnosti, kterou zájemci zhlédnou během července v sále
hotelu Freud v Ostravici. Po velmi úspěšném 43.
ročníku, který se v loňském roce konal poprvé
v nově rekonstruovaných prostorách hotelu, se
připravuje již 44. ročník.
Návštěvníci uvidí díla jak tradičních vystavovatelů, tak i nových členů. Nelze nepřipomenout
malíře a řezbáře Jana Satinu, který bude vystavovat své malby a řezby z beskydských motivů.
V roce 1970 se konal první ročník Výstavy zájmové umělecké činnosti v Ostravici. Do úzkého okruhu vystavovatelů patřil už tehdy malíř
a řezbář Jan Satina a od té doby až do dnešního
ročníku nevynechal jediný ročník výstavy a je
jediným aktivním zakládajícím členem výtvarné
skupiny.
Malířství je jedním ze silných oborů skupiny
Petra Bezruče. Malířům se velmi daří přinášet
krásu a tradici života Beskyd do svých děl a tím
k návštěvníkům výstavy. Tak tomu bude i v letošním ročníku. K dalším dlouholetým vystavovatelům – malířům patří Alena Světlíková z Ostravy
vystavující již od roku 1983, profesí magistra farmacie, či Jarmila Janečková z Frýdlantu. K nim
se v roce 2006 přidal další malíř Tomáš Večeřa
ze Starých Hamer, své malby v loňském roce
představila i Aurélie Smelíková z Albrechtic, jinak
vystavující nitěné obrázky.
Stejně silným oborem skupiny Petra Bezruče
je práce se dřevem. Kromě již zmíněného Jana
Satiny k dlouhodobým vystavovatelům patří Stanislav Gorný z Frýdku-Místku, který své řezby
vystavil poprvé již v roce 1988, kromě klasických
dřevořezeb jsou jeho specialitou plně funkční

dřevěné loutky. Své dřevořezby již 13 let vystavuje Pavel Červenka ze Starých Hamer, dlouhodobě vystavuje své samorosty Josef Kozel ze
Skalice, řezbářství v posledních ročnících velmi
obohatili Petr Maňák či Luděk Vančura z Ostravice.
Jedinečnosti výstavy dodávají punc ale také
ostatní vystavovatelé, již roku 1985 vystavuje
své polodrahokamy Vladimír Machek z Frýdku-Místku, profesí pracovník výpočetního střediska.
Již více než 20 let vystavuje své šité krajky Anna
Plchová z Paskova, profesorka Vysoké školy
báňské. Návštěvníci také uvidí tradičně paličkování Věry Bedrunkové, Eva Vránová představí
vitráže ze skla a Marta Blažková malby na hedvábí. Unikátností výstavy jsou také šperky z betonu paní Kšinanové čí umělecké drátkování paní
Karly Kopcové.
Pozornému čtenáři jistě neuniknul další
aspekt výstavy, a totiž to, že vystavujícími jsou
jak umělci žijící a tvořící přímo v Beskydech, tak
i z kraje pod Beskydami.
Výstava i tímto získává svůj jedinečný rozměr,
nabízí pro návštěvníky jedinečnou příležitost
na jediném místě se setkat s velikým množstvím
oborů lidské činnosti tak, jak ztvárňují a vidí lidé
žijící v Beskydech a Pobeskydí prostý, někdy
drsný, ale vždy bohatý a zajímavý život Beskyd.
Je tedy se na co těšit.
Výstavu slavnostně zahájí lášský král Zdeněk
Vilém Krulikovský v příjemné atmosféře cimbálové muziky Kotci v sobotu 2. července v 10 hodin.
Součástí slavnostního programu je již tradičně
také vystoupení folklórního souboru Grunik.
Výstava potrvá do 16. července a sál s uměleckými exponáty bude otevřen denně od 9 do 12
a od 13 do 17 hodin.

Výstava umělecké činnosti

nejlépe napsat. A skutečně zde zazněly nejen
básně, povídky, ale i malá divadelní scénka.
Pestrost příspěvků svědčí o tom, že literáti jsou
velice všímaví lidé, zaujme je třeba obyčejná
káva na stole, obrázek večerního města, ale
samozřejmě téma lásky je věčné.
Čas strávený v příjemné společnosti stejně
smýšlejících lidí utekl velice rychle. Za hudebního doprovodu country skupiny Sousedé jsme
se loučili se svými slovenskými přáteli s nadějí,
že se brzy uvidíme – třeba na podzim v Martině
na Martinské poetické jeseni. Uvědomujeme
si, že bez finančního přispění sponzorů by se
taková neobvyklá setkání nemohla uskutečnit, proto si vážíme všech, kteří nás podporují
a fandí našemu psaní. 
Dajana Zápalková

Vystoupení mezinárodních folklórních souborů
I v letošním roce bude město Frýdlant nad
Ostravicí hostit mezinárodní folklórní soubory
z různých koutů světa, a to díky spolupráci
s Mezinárodním folklórním festivalem, který
se tradičně koná ve Frýdku-Místku.
V letošním roce jsme si pro vás připravili
překvapení a rozhodli jsme se udělat toto

II. ročník Frýdlantských slavností

gací kulturního života ve městě Frýdlant nad
Ostravicí a okolí.
Pan Petr Bednář je propagátorem výtvarného umění, zejména smaltu, ve Frýdlantě
nad Ostravicí. Pracoval ve frýdlantském podniku Norma, který navazoval na smaltárenskou tradici ze začátku 19. století. Objevil
zde unikátnost technologie smaltu a snažil se
o záchranu tohoto „rodinného stříbra“ Pobeskydí. Smalt se stal jeho živobytím i osudem.
Usiloval o výtvarné užití smaltu v architektuře.
Od r. 1999 se podílí na organizaci sympozia
Frýdlantský umělecký smalt, stál také u vzniku
asociace EMAIL ART. Své umění vystavoval
v celém světě – v Limones, Tokiu, Coburgu
apod. Jeho tvorba se objevuje na všech významných výstavách smaltu nejen v České
republice. Také díky němu je frýdlantské umění smaltu známo po celém světě a pomáhá tím
propagovat naše město.
V letošním roce oslaví pan Petr Bednář
krásné životní jubileum, k němuž mu přejeme
pevné zdraví, mnoho elánu a tvůrčí inspirace.
Umělec převzal ocenění z rukou paní starostky RNDr. Heleny Pešatové 14. května
při příležitosti vernisáže výstavy Umění ohně
v Kulturním centru Frýdlant nad Ostravicí.

Na stejném pódiu a místě se zhruba od 17.
hodiny můžete těšit na vystoupení našich dětských folklórních souborů a folklórního souboru Chavdar z Bulharska.
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st 1.6. od 17:00, so 4.6. od 15:00 a ne 5.6. od 15:00

ŽELVY NINJA 2

USA, dobrodružný, přístupný bez omezení, délka 112 min, cena 120,-,
Cinemart, dabing
Michelangelo, Donatello, Leonardo a Raphael jsou tady s námi a jejich příběhy pokračují! Těšte se. Rež. D. Green.

st 1.6. od 19:00

JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY
ČR, komedie, přístupný bez omezení, délka 89 min, cena 100,-, Bontonfilm
Hlavní postavou je moderní dynamická žena v podání Lenky Vlasákové, která řeší trable s láskou, životem i jednou nepohodlnou nevěstou. Rež. T. Svoboda.

Na akci Vás zvou:

VYSTOUPENÍ
MŠ◌ZŠ◌ZUŠ◌
◌BMA◌FRÝDLANTSKÝCH
KULTURNÍCH SPOLKŮ A SDRUŽENÍ◌VYHLÁŠENÍ
NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ V RÁMCI FRÝDLANTSKÝCH
SPORTOVNÍCH HER◌VYSTOUPENÍ ZAHRANIČNÍCH FOLKLÓRNÍCH
SOUBORŮ◌SKÁKACÍ HRAD◌HRY A SOUTĚŽE PRO DĚTI◌MALOVÁNÍ NA
OBLIČEJ◌VÝTVARNÉ DÍLNY

pá 3.6. od 18:00

KOMUNA
Dánsko, drama, nevhodný do 15 let, délka 90 min, cena 90,-, Film
Europe, titulky
Erik, Anna a jejich dcera Freja začnou uskutečňovat svůj sen o autentické
komuně plné vzájemnosti a radovánek. Idea láskyplného a rodinného společenství pod střechou Erikova domu se ale začne rozpadat, když se do domu
přistěhuje jeho milenka. Přežije ideál střet s realitou? Rež. T. Vintenberg.

pá 3.6. od 20:00

KOLONIE
Něm./Luc./Francie, drama, nevhodný do 12 let, délka 110 min, cena
90,-, Cinemart, titulky
Drama, inspirované skutečnými událostmi, odehrávajícími se v chilské kolonii Dignidad za Pinochetova režimu. Kolonii Dignidad založil a vedl bývalý
nacistický lékař Paul Schäfer. V 70. letech, kdy z uzavřené kolonie utekli
někteří z členů, se ukázalo, že v sektě docházelo k mučení Pinochetových
odpůrců a k sexuálnímu zneužívání dětí. Rež. F. Gallenberger.

so 4.6. od 17:00 a ne 5.6. od 19:00

DĚDA
Akce probíhá za každého počasí. Změna programu vyhrazena.

ČR, komedie, přístupný bez omezení, délka 110 min, cena 100,-,
A-Company
K rázovitému Valašskému Dědovi přijíždějí na prázdniny vnoučata z Prahy.
Zaneprázdnění rodiče vysílají děti v dobrém úmyslu změnit jejich virtuální svět. Na Valašské vesnici totiž vše funguje trošku jinak. Navíc pokud na
půdě dědovy chaloupky naleznete zapomenutý poklad, který začne zajímat
i zbytek vesnice, máte rázem jízdenku na tajemnou exkurzi historií starého
Valašska od jara až do zimy. M. Basel.

so 4.6. od 19:30, út 7.6. od 19:00 a pá 10.6.
od 20:00

SPRÁVNÍ CHLAPI
USA, thriller, nepřístupný do 15 let, délka 115 min, cena 110,-, Freeman Ent., titulky
Soukromý detektiv Holland March (Ryan Gosling) a nájemný ranař Jackson
Healy (Russell Crowe) spojují své síly a podílejí se na vyšetřování pohřešované dívky a zdánlivě nesouvisejícího úmrtí jedné pornohvězdy. Rež. S. Black.

ne 5.6. od 17:00

MOJE TLUSTÁ ŘECKÁ SVATBA 2
USA, komedie, nevhodný do 12 let, délka 93 min, cena 110,-, Freeman
Ent., titulky
Toula, Ian a jejich rodina se vracejí, aby si v pokračování nejlepší romantické

pá 10.6. od 17:30

pá 24.6. od 18:00

VZKAZ V LÁHVI

ASSASSIN

Dánsko/Něm./Švědsko/Norsko, drama, nepřístupný do 12 let, délka
112 min, cena 80,-, Aerofilms, titulky
Po osmi letech strávených v Severním moři doputuje tajemný vzkaz v láhvi až do rukou detektivů speciálního kriminálního Oddělení Q. Carl Mørck
a jeho asistent Assad jsou vtaženi do temného případu vraždícího psychopata, sektářské víry a unesených dvojic sourozenců, jejichž zmizení nikdo
nehlásil. Rež. H. P. Moland.

Tchaj-wan / Čína / Hong Kong, drama, nevhodný do 15 let, délka 108
min, cena 90,-, Film Europe, titulky
Hrdinkou filmu je profesionální vražedkyně Nie Yinniang, která poté, co selže
ve svém úkolu, dostává od své paní rozkaz vrátit se do svého rodného kraje
a zabít muže, jemuž byla kdysi přislíbena - svého bratrance, který dnes velí
největší vojenské oblasti v severní Číně. Rež. H. Hsiao-Hsien.

so 11.6. od 15:00 a st 15.6. od 17:00

ANGRY BIRDS VE FILMU
USA, animovaný, přístupný bez omezení, délka 100 min, cena 100,-,
Falcon, dabing
Film nás zavede na ostrov, kde žijí nelétaví, ale jinak velice šťastní ptáci. Až
na pár výjimek. Ruďák, věčně vzteklý opeřenec, neposedný Žluťas a výbušný Bombas tvoří v tropickém ráji partičku neoblíbených outsiderů. Když však
na ostrov dorazí záhadná zelená prasata, musí tahle nesourodá skupinka
zjistit, co mají vepři za lubem a svůj ostrov před nimi zachránit. Rež. C. Kaytis, F. Reilly.

so 11.6. od 17:00 a út 14.6. od 19:00 (dabing)
so 18.6. od 19:30 a ne 19.6. od 17:00 (titulky)

WARCRAFT: PRVNÍ STŘET
USA, fantasy, nevhodný do 12 let, délka 120 min, cena 130,-, Cinemart
Nikdy nekončící spory mezi uskupením ras Aliance a Hordy budeme sledovat prostřednictvím lidského generála Anduina Lothara a orkského náčelníka
Durotana. Navštívíme tak nejznámější baštu lidského pokolení - Stormwind,
magický Dalaran nebo pod horou ukrytý Ironforge. Rež. D. Jones.

so 11.6. od 19:30, ne 19.6. od 19:30 a út 21.6. od
19:00

V ZAJETÍ DÉMONŮ 2
USA, horor, nepřístupný do 15 let, délka 134 min, cena 110,-, Freeman
Ent., titulky
Manželský pár odcestuje do severního Londýna vyšetřovat jeden z nejhrůzostrašnějších případů paranormálních aktivit, aby pomohl svobodné matce,
která žije sama se svými čtyřmi dětmi v domě zamořeném zákeřnými duchy.
Rež. J. Wan.

ne 12.6. od 17:00

pá 24.6. od 20:00, so 25.6. od 17:00 a ne 26.6.
od 19:30

PODKUFÁŘI 2
USA, komedie, nevhodný do 12 let, délka 129 min, cena 110,-, Freeman Ent., titulky
Špičkoví iluzionisté ze skupiny ČTYŘI JEZDCI se vracejí ve svém druhém
dobrodružství, aby na svém celosvětovém turné předvedli kousky přesahující
hranice lidského chápání a posunuli hranice jevištních iluzí do nových výšin.
Rež. J. M. Chu.

so 25.6. od 19:30, ne 26.6. od 17:00 a út 28.6.
od 19:00

DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK
USA, sci-fi, nevhodný do 12 let, délka 128 min, cena 130,-, Cinemart,
titulky
Dvacet let jsme se připravovali. Oni také. Věděli jsme, že se jednou vrátí. Využili jsme proto k obraně všech možností a zdrojů Země. Studovali jsme ukořistěné mimozemské technologie, plány a způsob myšlení vetřelců. Poučili
jsme se z předchozího boje o přežití i z cesty k našemu vítězství. Ale bude to
stačit? Rež. R. Emmerich.

so 25.6. od 15:00, ne 26.6. od 15:00 a st 29.6.
od 17:00

RATCHET A CLANK:
STRÁŽCI GALAXIE
USA, animovaný, přístupný bez omezení, délka 94 min, cena 100,-,
Indigo Film, dabing
Příběh dvou hrdinů snažících se zastavit nebezpečné vetřelce, kteří chtějí
zničit planetu Solana. Když tito dva kamarádi narazí na nebezpečné zbraně
schopné zničit celou jejich planetu, musí spojit své síly s týmem profesionálních hrdinů, kteří si říkají Galaktičtí Strážci, aby zachránili celou galaxii. Rež.
K. Munroe, J. Cleland.

DCERA ČARODĚJKY
ČR/Dánsko/Norsko/Island/Švédsko, dobrodružný,
nevhodný do 12 let, délka 96 min, cena 100,-, Film Europe, dabing
Dina po matce zdědila nadpřirozené schopnosti: umí v člověku vyvolat pocity studu za jeho činy. Když je její matka neprávem obviněna z hrůzných
vražd, Dina se ocitá v ohrožení vlastního života. Rež. K. Kainz.

BIO SENIOR

ne 12.6. od 19:00 a st 15.6. od 19:00

LÍDA BAAROVÁ

OSLNĚNÍ SLUNCEM
Itálie/Francie, thriller, nevhodný do 12 let, délka 120 min, cena 110,-,
Bioscop, titulky
Slavná rocková hvězda Marianne tráví poklidnou dovolenou na slunečném
ostrově v Itálii se svým partnerem Paulem. Idyla je narušena nečekaným
příjezdem jejího starého přítele Harryho a jeho okouzlující dcery Penelope.
Radost z příjemného setkání se pomalu mění v atmosféru plnou skrytých
vášní, nedůvěry, podezírání a žárlivosti… Rež. L. Guadagnino.

so 18.6. od 15:00, ne 19.6. od 15:00 a st 22.6. od

čt 9.6. od 10:00
ČR/Slovensko, životopisný, délka 110 min, cena dospělí 50,Česká herečka je v roce 1934 pozvána do berlínských filmových
ateliérů, považovaných za evropský Hollywood. Po počátečních
potížích nakonec okouzlí i davy fanoušků v celém Německu. Užívá si slávy i náklonnosti Gustava Fröhlicha, tehdejšího idolu všech
německých žen. Ten je nejen jejím partnerem před kamerou, ale
stane se i jejím milencem. Obdiv neskrývá ani sám Hitler. Hvězda
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inzerce

Nabízím žulové kostky 8/10
k dláždění ev. stavění zídky
45 m2, cena 550 Kč za metr,
místo uložení Staré Hamry.
Kontakt: 722 013 567.

Pro inzerci volejte

603 249 743
SEZÓNNÍ AKČNÍ NABÍDKA
REMAL NATURA
tónovaná disperzní malířská barva, vysoká
kryvost, odolnost proti otěru

4 kg

REMAL VINYL

omyvatelná inter.barva,saténový vzhled

4,2 kg

310,-

779,-

*
149,-

VÝHODNÝ NÁKUP V MÍSTKU U LIDLU

*
249,u vybraných odstínů do vyprodání zásob

u vybraných odstínů do vyprodání zásob

DECOLOR MORAVA BARVY VÁM DODÁVÁ

Regionální velko a maloobchodní prodejce nátěrových hmot a malířského nářadí významných
výrobců Barvy a laky Teluria, Barvy a laky Hostivař, HET, JUB, Remmers, Austis, SPOKAR
a partner sítě Barevný ráj nabízí:
- výrazné zákaznické slevy
- možnost odložených plateb
- široký sortiment barev, laků, lazur,
stavební chemie, kartáčnického zboží
- tónování barev, laků a lazur pro
interiér i exteriér
- tónování fasádních barev a omítek
- trvalý výprodej zlevněného zboží
- poradenství
- občerstvení k nákupu
- dárek za nákup

PE PO

LAZUROL CLASSIC

40 ks

2,5 l

Lihový podpalovač

Odstín: PALISANDR / 022 / 2,5 l

33,-

269,-*

25,-*

PROVOZNÍ DOBA:
PO - PÁ 7 - 17
SOBOTA 8 - 12
NEDĚLE zavřeno

32 Kč/kg s DPH

Televizory plazmové, LCD, videa,
DVD, CD, videokamery, satelitní
přijímače, set-top-boxy, mikrovlnné trouby. Přijedu k Vám
732 16 46 36, 558 622 296

FEST B 2v1

JAR 1L

Základní i vrchní syntetická barva na železo
i střechy.

S vůní citrónu

1l

5 kg
Odstín: ČERVENOHNĚDÁ / 0840 / 5 kg

AKCE ,,FASÁDA“ NA JARO A LÉTO
Dovolujeme si Vám nabídnout akční ceny na omítky a fasádní barvy Barlet.

Lumír Matula,
oprava elektroniky

Napouštěcí syntetická lazura se směsí vosků.

51,-

*
720,-

39,-*

Barlet omítka silikon - zrno 1,5 mm, balení 25 kg, bílá a vybrané odstíny

26 Kč/kg s DPH

65 Kč/kg s DPH

Barlet barva akrylát - balení 25 kg, bílá a vybrané odstíny
A pokud nepotřebujete novou fasádu a stačí jen vymalovat, nebo natřít střechu, plot.
Máme v akci ještě tyto a mnoho dalších barev. Platnost akce do 30. 9. 2016

DE COLOR MORAVA s.r.o.
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Frýdek-Místek
vní

Barlet barva silikon - balení 25 kg, bílá a vybrané barvy

*Na toto zboží se již sleva nevztahuje, konečná akční cena včetně DPH.
žste

88 Kč/kg s DPH

Dru

Barlet omítka akrylát - zrno 1,5 mm, balení 25 kg, bílá a vybrané odstíny
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