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Náměstí ožilo II. ročníkem Frýdlantských slavností

FRÝDLANT – V pátek 17. června se
na náměstí ve Frýdlantě n. O. konal II. ročník
Frýdlantských slavností. Oproti loňsku došlo
k jedné změně a tou bylo spojení s Mezinárodním folklorním festivalem, již tradičně konaném
ve Frýdku-Místku.
Vystoupení souborů v rámci 28. ročníku
jsme plánovali představit žákům ZŠ, MŠ i veřejnosti od 9 do 11 hodin na podiu na náměstí,
nicméně silný vítr nás přinutil, vzhledem k bezpečnosti účinkujících i diváků vše přesunout
do sálu Kulturního centra. Před 12. hodinou se
počasí naštěstí umoudřilo, a tak oficiální program mohl začít. K vidění a slyšení toho bylo
opravdu mnoho, během bezmála 12 hodin
se na pódiu vystřídalo přes 240 účinkujících,
kteří byli vždy po právu odměněni velkým po-

Setkání na Konečné
Tradiční setkání obyvatel čtyř obcí moravskoslovenského pomezí – Bílé, Starých
Hamer, Klokočova a Korni na Konečné při
Vatře přátelství se uskuteční v sobotu 6. srpna. Podrobnější informace budou na stránkách obcí a na vyvěšených plakátech.

tleskem. Nejdříve se představili žáci ZŠ Komenského, pak následovala MŠ Janáčkova,
Smetanova a Nová Ves, své umění předvedli
tanečníci z klubu Antonio Cool Dance, velmi
rozmanité bylo vystoupení žáků ZUŠ. Pěknou
prezentaci si připravilo Rodinné centrum Nenuda, své pokroky předvedli žáci školičky Yamaha. Na hodinu zabavilo frýdlantské publikum
sdružení Fusion, představila se i jazyková škola
Evermore. Pak už podium opět patřilo folkloru,
jmenovitě Frýdlantské Chase, Chasičce, Lašánku a bulharskému souboru Chavdar, kteří
tímto vystoupením zároveň zakončili tradiční
Svátky hudby. Místní hudební scénu reprezentovaly kapely No Doe a Fell On Mad Days. V 19
hodin začalo oceňování sportovců v rámci 14.
ročníku Frýdlantských sportovních her a svůj
projekt LH365 představil a zároveň výsledky
dílčí minisoutěže vyhlásil horolezec Libor Uher.
Farní zahrada se na celý pátek proměnila
v Dětský ráj, který nabídl nafukovací skluzavku, skákací hrad, výtvarné dílny, laserovou
střelnici, velkou pozornost budilo funkční letadlo. Dětem se velmi líbily animační programy, hudební produkce a možnost se vyfotit
s plyšákem Barniem.

V parčíku před Janáčkovou síní se ve stáncích prezentovaly naše školy, charitativní organizace a místní spolky. Knihovna se představila
s Knižním bazarem, který nabízel možnost přinést doma již nepotřebné knihy, třeba i výměnou za jiné, vědomostními kvízy a hlavolamy.
Večerní program Frýdlantských slavností
zakončily svým úžasným vystoupením skupiny
Mirai, Desmod a Kabát revival, kteří se postarali
o neuvěřitelnou atmosféru a jejichž koncerty si
zaplněné náměstí opravdu užilo. A my děkujeme vám – skvělému publiku, účinkujícím a vůbec všem, kteří se na této akci podíleli, protože
bez vás by to nešlo! II. ročník Frýdlantských
slavností je za námi a my se budeme těšit a už
brzy připravovat ten další v roce 2017!



Užijte si léto, ale dbejte na svou bezpečnost


Foto: David Šrubař

Festival Ladná Čeladná láká především
na kvalitní kapely mimo hlavní proud
ČELADNÁ – Desítku kapel uvede festival
Ladná Čeladná na svém druhém ročníku, který se koná 29. a 30. července v areálu Základní školy Čeladná. Návštěvníci se mohou
těšit na pestrou paletu žánrů od rocku, přes
folk, jazz, world music až po electro swing.
Hvězdou prvního dne je kapela Zrní, která

vyprodává kluby po celém Česku a na kontě
má několik hudebních ocenění. Druhý večer
pak bude patřit britské šestici CC Smugglers,
jež platí za jednu z nejlepších naživo hrajících
kapel současnosti.
Program Ladné Čeladné sestavuje dramaturgický tým festivalu Colours of Ostrava
s cílem představit
publiku kapely, které
stojí mimo komerční proud a ve svých
žánrech patří ke špičce. „CC Smugglers
začínali hrát na ulici,
přitom v současnosti
vyprodávají koncerty
napříč Evropou. Stejně tak kapela Zrní se
z undergroundu vypracovala na výsluní
české klubové scény
a na kontě má dvě
KAPELA ZRNÍ: Hvězda prvního dne.

zlaté desky. Čankišou pro změnu patří k esům
české world music a úspěchy slaví i v zahraničí,“ říká na adresu hlavních hvězd dramaturg
Ladné Čeladné Jiří Moravčík.
Zastoupení žánrů na Ladné Čeladné je
bohaté – na své si přijdou i milovníci taneční
muziky, a to především druhý festivalový den,
kdy zahrají hned tři kapely tohoto ražení. „Sobotní program zahajuje trio Noisy pots, jež tvoří svěží a zcela originální hudbu, kterou sami
nazývají kuchyňské elektro, a rozhodně stojí
za to vidět je naživo. Za pozornost dále stojí
kapela Circus Problem, kombinující balkánskou dechovku s diskotékovým beatem, z čehož vzniká neuvěřitelně energická muzika,
která nenechává publikum chladným. Na jistě
nezapomenutelnou show se pak návštěvníci
mohou těšit v podání pionýra českého electro
swingu Dj Mackieho Messera, jenž v Čeladné
představí směs latinského jazzu, electro blues
a electro swingu,“ doplnil Jiří Moravčík.

(Více na str. Čeladné.)

Velké letní koncerty na Sluníčku

OSTRAVICE – Rekreační centrum Sepetná
již 13. rokem pokračuje v pořádání letních kulturních aktivit pro všechny generace. Již proběhl REJ ČARODĚJNIC pod Lysou a DĚTSKÝ
DEN, ale hlavní akce nás teprve čekají.
Stejně jako v minulých letech Sepetná pořádá během prázdninových měsíců několik
velkých koncertů, které mohou být spojeny
s výletem do Beskyd nebo návštěvou koupaliště Sluníčko. Areál koupaliště již třináct
let tvoří nezapomenutelnou scenérii letních
koncertů. Na umělce letos čeká kompletně
zrekonstruované pódium i se zázemím, které
nabídne umělcům mnohem vyšší komfort a divákům větší zážitek z jejich vystoupení. Další

novinkou je online prodej vstupenek přímo
na stránkách www.beskydskehudebnileto.cz.
Letošní koncertní program začíná 1. července, kdy v 19 hodin odstartují prázdniny
koncertem VÁCLAVA NECKÁŘE. Tohoto
umělce není potřeba představovat a spojení
jeho písniček a kouzelného prostředí Beskyd,
konkrétně přírodního amfiteátru Penzionu Sluníčko přímo pod Lysou horou, může namíchat
třeskutou směs nezapomenutelných zážitků.
Určitě k tomu přispěje i předkapela PINK
FLOYD TRIBUTE, která zahraje nesmrtelné
hity svých vzorů.
Uprostřed léta – 23. července – navážeme koncertem slovenské krásky KRISTÍNY.

Foto: David Šrubař

Její hit Horehronie se nesmazatelně zapsal
do podvědomí posluchačů v soutěži Eurovision Song Contest 2010 a od té doby vyprodává pódia po celém Československu. Říká se,
že její živé vystoupení stojí za to. Předkapelou
bude havířovské NEBE. Mladá kapela, jejíž
hity Vteřina či Padáky jistě znáte z rádií.
Prázdninovou sérii ukončíme klasikou: 19.
srpna vystoupí první dáma českého soulu
MARIE ROTTROVÁ – nezaměnitelná a stále
plná energie a se skvělým hlasem a repertoárem, který oslovuje posluchače napříč generacemi. Před Marií Rottrovou vystoupí a naladí
atmosféru BIG BLAST! BAND, který určitě dostojí svému názvu a předvede výbuch skvělé
hudby a dobré nálady.
Koncerty se konají pod nejvyšší horou Beskyd a věříme, že bude krásně a návštěvníci
si užijí i nočního plavání. Proto je dobré říct:
plavky, slamák, deku a karimatku s sebou.
Pro případ nouze nejvyšší si raději přibalte
deštník, může i pršet. Občerstvení – jídlo,
alko, nealko dostanete v dostatečném množství na místě.
Více informací naleznete na http://www.
beskydskehudebnileto.cz/.
Těšíme se na vás!
Tým pořadatelů Beskydského hudebního léta

Prázdniny jsou za dveřmi, děti už se nemohou dočkat a dospělí se těší na dovolenou. I toto
odpočinkové období však není zcela bez rizik.
I v létě bychom měli dbát na základní pravidla požární bezpečnosti, aby nám nějaká mimořádná
událost nenarušila chvíle pohody. Nezapomeňte,
že v období dovolených ponecháváme na delší
čas svou domácnost bez dozoru. Před odjezdem
na dovolenou proto všechny spotřebiče, které
nemusí být nezbytně v chodu, vypněte a odpojte
z elektrické sítě. Ideální je vypnutí celého elektrického okruhu na centrálním jističi, spolu se zastavením plynu a vody na centrálních uzávěrech.
Během letního období zůstávají také děti bez
dozoru doma častěji, než bývá zvykem. V této
době se děti mohou nudit a zpestřují si chvíle volna různými experimenty. Snaží se například překvapit rodiče samostatně uvařeným obědem, což
nezřídka končí vzplanutím oleje na pánvi, vznícením chňapky nebo utěrky. Častou příčinou požárů v tomto období je již tradičně hra dětí se zápalkami a cigaretami v blízkosti hořlavin, nejčastěji
ve sklepích, senících nebo v lese. Děti se v tomto
období také rády „baví“ telefonováním na tísňová
čísla a neuvědomují si, že mohou blokovat volání
jiných, kteří skutečně potřebují pomoc.
Při výletech do lesa nezapomínejte, že je
v lese zakázáno rozdělávat ohně. Pokud přece
jen chcete rozdělat oheň ve volné přírodě, pak
pouze za přítomnosti dospělých na bezpečném
ohništi vzdáleném nejméně 50 m od okraje lesa
a v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Samozřejmostí by měla být dostatečná
zásoba vody na případné uhašení ohně rozšíře-

ného mimo ohniště a zalití ohniště po opékání.
Nezapomínejte, že také při grilování je třeba dbát
bezpečnostních opatření a v případě silného větru raději negrilovat vůbec. Poměrně rozšířeným
nešvarem je grilování na balkónech bytových
domů. Odlétající jiskry mohou zapálit přímo vybavení bytu nebo hořlavý materiál umístěný na balkónech sousedů, a to i ve značné vzdálenosti
a třeba až za několik hodin.
Přesto, že nevěříme, že by se ještě našel
někdo, kdo by v současné době vypaloval trávu
nebo pálil jiný odpad, upozorňujeme na přísný
zákaz těchto činností.
Velké obezřetnosti by měli také dbát lidé,
kteří musí manipulovat s hořlavými kapalinami.
Vlivem teplého počasí dochází k intenzivnějšímu
odpařování a rychlejšímu vzniku výbušné koncentrace.
V horkých letních dnech se teplota v motorovém vozidle může rychle vyšplhat k vysokým
hodnotám. Nevyplatí se spoléhat na to, že je
vozidlo zaparkováno ve stínu pod stromy, postupem času se slunce otočí a sluneční paprsky mohou dopadat přímo na vozidlo. Ponechání zvířete
nebo dokonce dítěte v takové sauně je vyloženě
hazard s jejich zdravím. Častým zlozvykem kuřáků je také ponechání plynových zapalovačů
volně za čelním sklem vozidla. Na přímém slunci
pak dochází k přehřátí plynové náplně a k výbuchu zapalovače, který je v uzavřeném prostoru
vozidla často doprovázen požárem.
Bezpečné a bezstarostné prožití léta přeje
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje!

slovo starostky
Vážení spoluobčané,
svou neopakovatelnou atmosférou a pocitem volnosti
nás vítá první prázdninový měsíc červenec. Byl netrpělivě očekáván dětmi, studenty i námi dospělými. Konečně
je tady doba koupání, výletů, nových objevů i poznávání
a všeho, co je s obdobím volna a dovolených spojeno.
Dovolte mi však krátké ohlédnutí za jedním z nevšedních
momentů měsíce května, kterým byla návštěva delegace
zástupců Švýcarska, ministerstva financí a ministerstva
práce a sociálních věcí. Hosté tak symbolicky ukončili jednu
etapu významné investice do kvality bydlení našich seniorů
při rekonstrukci „kláštera“. Píše se rok 2016 a pohled na dotace a investice se za poslední
desítky let značně změnil s cílem „investovat do budoucnosti“. Ve stejném duchu se nese
i finální zpráva švýcarské delegace, která kladně hodnotí úspěšně realizovanou část projektu. Shodou okolností byl nedávno zveřejněn seznam plánovaných investičních akcí v našem
městě. Při jejich plánování byl kladen důraz na smysluplnost a zlepšení kvality života našich
občanů. Pevně věřím, že každý z projektů bude stejně úspěšný a stejně tak dobře vnímán,
jako zmiňovaný projekt Humanizace Střediska sociálních služeb.
Jak jsme již uvedli, bude i toto léto ve znamení staveb. Věřím, že dopravní komplikace
a omezení nebudou mít vliv na příjemnou prázdninovou atmosféru. Po dobu dvou měsíců
totiž město musí čelit náporu turistů a až trojnásobnému nárůstu počtu obyvatel. Díky vaší
trpělivosti a pochopení to jistě jako každoročně zvládnete na výbornou bez jakýchkoliv „karambolů“ a drobných nehod.
Přeji vám hodně sluníčka a letní prázdninové pohody.

Helena Pešatová, starostka města

–2–

Červenec 2016

Frýdlant nad Ostravicí

Horké loučení se školním rokem v ZŠ TGM

Škoda řečí, škoda slov, koukněte se do osnov. Je tam velkým písmem psáno: ZAČÍNAJÍ
PRÁZDNINY! A pak plno vykřičníků!!! Na shledanou zítra ráno v lesích, u řek, u rybníků.
Tak takto poeticky pojal začínající období básník Jindřich Balík. I my v ZŠ TGM jsme chtěli děti
prázdninově naladit, a tak ani letos nechybělo
naše tradiční Hurá na prázdniny. Akce, nesoucí
se již po léta v duchu hesla Jaké si to uděláme,
takové to budeme mít, proběhla za horkého letního počasí ve čtvrtek 23. června v prostorách

fotbalového stadionu 1. BFK, kterému bychom
tímto rádi poděkovali za poskytnutí areálu.
Soutěže pořádané hlavně rodiči, ale i pedagogy, občerstvení připravené ochotnými maminkami a babičkami, posezení u táborového ohně
spojené s opékáním čehokoli. To vše a samozřejmě spousta přátelských rozhovorů i chvil
strávených vzájemně s ostatními vykouzlilo
z tohoto podvečera přátelské setkání, ve kterém
jsme si opět uvědomili, jak moc si vážíme vzájemné spolupráce rodičů a školy, jak moc nás

těší, že existují tátové, mámy, dědové i babičky,
kteří mají zájem tyto dobré vztahy vytvářet. My
bychom jim chtěli všem, kteří se takto podílejí
na dobrém jménu naší školy, poděkovat. Děkujeme za podporu a čas, který věnujete při práci
v zájmových kroužcích, v SRPŠ i při pořádání
podobných akcí, jako je zmíněné odpoledne.
Přejeme vám příjemnou dovolenou, vašim dětem společně s vámi klidné a pohodové prázdniny a v novém školním roce 2016/2017 se už teď
těšíme na další plodnou spolupráci. 
lg

Hurá prázdniny – akce ZŠ TGM na stadionu 1. BFK.

Kastrace koček – sleva 200 Kč do vyčerpání limitu

K nejaktivnějším rodičům v ZŠ TGM patří pan Martin Hlaváč (na fotografii), který zde nejen vede myslivecký kroužek, ale obětavě připravuje pro děti i další zajímavé akce. Děkujeme, Martine!

Na zábavném odpoledni ZŠ TGM musely děti i přemýšlet,
nechyběla Kimova hra.

Kompostér zdarma – prodloužení
termínu pro odevzdání přihlášek
V současné době evidujeme 567 žádostí
o bezplatné přidělení plastového zahradního kompostéru. Jedná se převážně o žádosti
od trvale bydlících obyvatel. Kompostéry by
mohly být pořízeny z dotace na základě výzvy
Operačního programu Životní prostředí, která
by měla být vyhlášena v srpnu 2016.
Projekt zapůjčení zahradních kompostérů
je určen také chatařům a zahrádkářům, jedná
se např. o vlastníky pozemků na území města, kteří mají trvalý pobyt jinde nebo o nájemce
zahradních pozemků, kteří mají platnou nájemní smlouvu k pozemku v katastrálním území
města Frýdlant nad Ostravicí. Z tohoto důvodu
bude termín odevzdání přihlášek do projektu
prodloužen, aby byla dána možnost přihlásit
se i výše zmíněným chatařům a zahrádkářům,
případně i dalším občanům města, kteří by měli
o kompostér zájem.
Kompostováním snížíme množství komu-

nálního odpadu ukládaného na skládky a tím
i tvorbu skleníkového plynu metanu. Hotovým
kompostem zvýšíme úrodnost půdy, ušetříme
peníze za nákup minerálních hnojiv a uzavřeme koloběh živin v rámci své zahrady.
Kontaktní formuláře jsou k dispozici
na webových stránkách města Frýdlant nad
Ostravicí www.frydlantno.cz a v tištěné podobě
na Odboru životního prostředí Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí.
Podepsaný formulář je možné odevzdat osobně na podatelně městského úřadu
a v kanceláři č. 3 na odboru životního prostředí.
Podepsaný formulář může být zaslán také poštou nebo na e-mail: kompostery@frydlantno.
cz. Vzhledem k podmínkám, které jsou dány
poskytovatelem dotace, by měla být žádost
podána buď vlastníkem pozemku, na kterém
bude kompostér umístěn, nebo nájemcem,
který má platnou nájemní smlouvu k předmětnému pozemku.
Lhůta pro odevzdání formulářů: do 31. 7.
2016
Podmínky:
1.Žadatel musí vlastnit nemovitost na území
města Frýdlant nad Ostravicí. Kompostéry lze
zapůjčit také chatařům a zahrádkářům. Kompostéry nebudou zapůjčovány majitelům nebo
nájemcům bytů, kteří nedisponují zahradami.
2.Kompostér musí být umístěn na území
města Frýdlant nad Ostravicí.
3.Kompostovány budou vlastní biologicky
rozložitelné odpady z domácnosti a zelené
zbytky z údržby zahrady.
4.Vzniklý kompost využijí občané přímo
v místě vzniku pro vlastní potřebu.
5.Uživatel souhlasí s případnou kontrolou
využití poskytnutého kompostéru po dobu 5 let.

Dva šťastné dětské dny
v Mateřské škole Happy Day
Vzdělávání dětí v naší mateřské škole chápeme jako dlouhodobý proces, který využívá různé situace a různé činnosti tak, aby dítě u nás
prožívalo šťastné dny a současně se vzdělávalo.
A tak i první dětský den, který se uskutečnil
1. června na zahradě naší školky, byl výchovný,
ale zároveň hravý a zábavný – prostě šťastný
a veselý den.
I děti se připravovaly na svůj den. Vyrobily si
velké žluté papírové květiny, kam, po zvládnutí každé připravené aktivity, dostávaly razítka.
„Vyváděly“ na chůdách, skákaly v pytlích a přes
gumu, házely míčkem na pyramidu z malovaných kbelíků, závodily s autíčky, trpělivě kroužkovaly lahve a lovily rybičky, závodily ve foukání…
Na závěr každé dítě ukázalo svou květinu zaplněnou razítky, získalo za odměnu perníkovou
medaili a bylo odměněno potleskem ostatních,
doprovázeným kytarovou fanfárou.
Také s námi byl Pavel Býma, takže nechyběly ani společně zpívané písničky při kytaře.
Na druhý dětský den 3. června jsme pozvali
na návštěvu děti ze základní školy na náměstí
ve Frýdlantě nad Ostravicí, které přišly s dárkem
– upekly pro všechny sladké pohoštění.

Atmosféra dne byla skvělá a podivuhodná;
jako bychom se všichni znali dávno, jako by
mezi námi nebyly žádné rozdíly – věku, mentální
nebo fyzické. Společně jsme malovali, procházeli aktivitami nebo si jen tak hráli.
Už teď se těšíme na indiánské léto v naší
školce a další akce s ním spojené.

jubilea
V měsíci květnu 2016 oslavili svá životní
jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas:
Božena Kremzerová, 85 let, Nová Ves
Milada Kubačáková, 80 let, Nová Ves
Marie Lišková, 80 let, Nová Ves
Hermína Matýsková, 98 let, Lubno
Imrich Genčúr, 89 let, Frýdlant
Milena Kubelková, 85 let, Frýdlant
Jana Golová, 89 let, Frýdlant
Stanislav Šigut, 80 let, Frýdlant
Václav Tůma, 85 let, Frýdlant
V měsíci červnu oslavili svá životní jubilea
a dali se zveřejněním svůj souhlas:
Ladislav Pavlica, 86 let, Nová Ves
František Kubalák, 88 let, Nová Ves
Jan Kubečka, 87 let, Frýdlant
Vlastislava Dvořáková, 85 let, Frýdlant
Drahoslava Václavínková, Frýdlant
Ludmila Rychtářová, 88 let, Frýdlant
Zdenka Zapletalová, 80 let, Frýdlant
Vítězslava Čermáková, 93 let, Frýdlant

SLEVA POUZE DO VYČERPÁNÍ LIMITU!
Cena kastrace kočky je 700-800 Kč. Využijete-li dotaci, máte možnost mít cenu nižší
o 200 Kč. Nemusíte nic složitě vyřizovat. Vystřihněte tento článek a odevzdejte u veterináře, na výstřižek se napíše vaše jméno +
číslo občanského průkazu. Sleva se vztahuje
i na více koček jednoho majitele. U každé kočky získáte slevu 200 Kč, i kdybyste měli pouze
jeden výstřižek. Slevy se nenačítají, maximální
sleva na jednu kočku je 200 Kč!
CO VÁM KASTRACE KOČKY PŘINESE?
Pokud myši lovila, bude je lovit nadále a nebude ztrácet čas mrouskáním. Pokud nelovila,
asi je lovit nebude. Pokud značkovala (i kočky
značkují), pravděpodobně značkovat přestane.
Nebudete mít starosti – CO ZASE S KOŤATY?
ŽE JE TO KOMPLIKOVANÉ?
Není. Objednáte si termín. Kočce nedáte večer najíst. Zavřete ji do nějaké místnosti, klece
či jinde… Ráno dáte kočku do přepravky pro
kočky, nebo do papírové krabice nebo do tašky se zipem (ať má možnost přísunu vzduchu)
a odvezete či odnesete ji k veterináři. Počkáte
hodinu a vyzvednete si ji.
ŽE KOČKA BUDE TRPĚT, ŽE TO BUDOU
STAROSTI?

Nebude trpět ničím. Jedině že vynechá jedno jídlo, ale to není utrpení. Pak bude uspaná.
Po zákroku se bude celý den probouzet. Takže
ji necháte v teple, aby neprochladla, ale taky
se nesmí přehřát. Celý den po operaci neumí
regulovat teplotu. Druhý den již bude jako rybička.
Kočka nemusí dostávat antibiotika. Po pár
dnech přijdete vytáhnout steh. Ti šikovnější to
dokáží sami.
CO KDYŽ JE KOČKA BŘEZÍ?
Pokud je březost v první polovině – není to
na kočce vidět, pravděpodobně vám ji veterinář
vykastruje. Tuto záležitost je nutno prokonzultovat s veterinářem individuálně.
OBJEDNEJTE SE:
doktorka Domesová 776 792 394
doktor Konvička 558 675 064
Článek napsal a dotaci poskytuje:
Nadační fond lidé a zvířata, 737 245 585.

Frýdlantský Klub seniorů hledá
nového předsedu své organizace
Blahopřejeme
všem oslavencům

Frýdlantský klub seniorů, jehož základnu
tvoří přes 120 aktivních seniorů, prožívá těžké
chvíle. Jejich předsedkyně p. Ludmila Wojnarová, která úspěšně vedla klub několik let, podlehla v dubnu letošního roku zákeřné nemoci.
V případě, že se nenajde nikdo, kdo by se
funkce ujal, hrozí této organizaci pravděpodobně zánik. Proto se členové seniorského klubu
rozhodli oslovit veřejnost a najít si touto cestou

vhodného předsedu nebo předsedkyni.
Ke klubové činnosti se senioři setkávají každé
pondělí od 14 hodin v kulturním sále Střediska
sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí
(bývalý domov důchodců). Mimo jiné pořádají zájezdy, pěší výlety, plávání a spousty jiných aktivit.
Pro bližší informace volejte odbor sociálních
věcí Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, tel:
558 604 178 nebo 558 604 194.

Upozornění

finančního odboru
Vážení občané, rádi bychom vás upozornili, že uplynula splatnost místního poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu, která byla v letošním
roce dle vyhlášky města Frýdlant nad Ostravicí č. 8/2015 stanovena do 30. 6. 2016.
Dále upozorňujeme, že včas neuhrazené
poplatky za nezletilé děti a nesvéprávné osoby budou podle zákona, platného
od ledna tohoto roku, automaticky převedeny
na jejich rodiče a opatrovníky, což je oproti
minulým letům novinka.
V případě, že jste poplatek neuhradili
včas, žádáme vás, abyste tak učinili co
nejdříve.
Platbu místního poplatku lze provést převodem z vašeho účtu na účet města nebo
hotově na pokladně Městského úřadu ve Frýdlantě nad Ostravicí.
Se svými dotazy se můžete obrátit
na správce místního poplatku, tj. Městský
úřad Frýdlant n. O., finanční odbor, tel. č.:
558 604 133 nebo 558 604 134.

Finanční odbor MěÚ

Informace o vyhlášení voleb
do zastupitelstev krajů v r. 2016

Rozhodnutím prezidenta republiky ze
dne 21. dubna 2016, publikovaným ve Sbírce zákonů pod číslem 138/2016 Sb., vyhlásil prezident republiky volby do zastupitelstev krajů.

Tyto volby proběhnou na území České
republiky v pátek 7. října od 14 do 22 hodin
a v sobotu 8. října od 8 hodin do 14 hodin.

Odbor vnitřních věcí

a obecní živnostenský úřad
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Frýdlant nad Ostravicí, Staré Hamry

Červenec 2016

Noc kostelů v chrámu sv. Bartoloměje
Páteční letošní červnový večer desátého
se stal chrám sv. Bartoloměje ve Frýdlantě
nad Ostravicí po dvou letech součástí celorepublikové akce nesoucí název Noc kostelů.
Mše svatá na úvod, poté hudební pásmo
Scholy mladých pod názvem Víra – cesta
k radosti, opisování evangelia podle Marka,
hudební vstupy žáků ZUŠ, prohlídky depozitáře, věže kostela i varhan s výkladem, aktivity pro děti, výstava historických předmětů
a rozjímání při svíčkách. To vše umocněno

příjemným počasím přilákalo do frýdlantského kostela ty, kteří se chtěli na chvíli zastavit a duchovně se obohatit. Ať už to bylo při
krásné hudbě, prohlídce míst, kde kráčela
historie, anebo jen při takovém tichém rozjímavém posezení. Všichni, kteří zde tento
večer zavítali, odcházeli s hřejivým pocitem
na duši. Takovým tím, co dokáže jen láska
anebo příjemně prožitý okamžik. Letošní Noc
kostelů u sv. Bartoloměje ve Frýdlantě to dokázala.
lg

Žáci postoupili do kraje

Starší žáci 1. BFK Frýdlant n. O. vykopali postup do krajského přeboru. Z 22 kol jsme nenašli
přemožitele, získali jsme 66 bodů, dali jsme 145
gólů a jen 15 jsme inkasovali. Ze tří skupin Krajské soutěže máme nejlepší výsledky.
Soupisku pro sezónu 2015/2016 tvořili: Marek Banyácski, Martin Beňa, Filip Brablec, Ondřej Dimel, David Hajdušek, Martin Indra, Alexand Kohout, Jan Martynek, Matěj Milar, Libor
Pavela, Vojtěch Raszka, David Salava, Adam
Šoch, Lukáš Valas, Radim Zátopek, Matouš
Závodný, Patrik Žídek, Giacomo Corierro, Ondřej Václavinek, Jakub Vančura, Filip Janů, tedy

21 hráčů. V průběhu sezóny jsme byli požádání o hostování 4 hráčů do vyšších soutěží, což
svědčí o kvalitě nejen hráčů, ale rovněž dobré
práci všech trenérů se zdejší mládeží. V průběhu jarní části se starší žáci začali začleňovat k dorostu a mladší žáci posilovali náš tým.
Souhra hráčů probíhala na velmi dobré úrovni
ve všech kategoriích. Posledním zápasem výše
uvedené sestavy byl dne 25. června turnaj vítězů v Bohumíně, který pořádal fotbalový svaz
kraje, kde se utkali o krajského mistra. Starší
žáky v posledních dvou sezónách trénovali Radim Zátopek a Petr Lichnovský.

Prohlídka historických dokumentů zaujala starší generaci.

Noci kostelů 2016 se zúčastnila i starostka RNDr. Helena Pešatová.

Týden bezpečnosti na silnicích ve městě

Odbor vnitřních věcí a obecní živnostenský
úřad ve spolupráci s odborem dopravy, školství
a kultury Městského úřadu ve Frýdlantě nad Ostravicí, Policií ČR, zástupcem BESIPU zorganizoval v týdnu od 9. do 13. května týden bezpečnosti
na silnicích ve městě Frýdlant nad Ostravicí.
Smíšené „hlídky“ operovaly na ulici Hlavní
(přechod pro chodce u polikliniky a křižovatka
u pekařství), dále u ZŠ Komenského, ZŠ T.
G.M., na chodníku u cesty od Hasičské zbrojnice, a v prostorách před ZŠ na Nové Vsi.
Disciplinovaní chodci, a to jak děti, tak také
dospělí, byli odměněni reflexní páskou na oděv
a různými reflexními přívěsky na aktovky, kola,
popř. oděv. Celkem bylo takto za pět dní rozdáno asi 650 ks těchto pomůcek.
Co jsme za celou akci zjistili?
Především to, že u ZŠ TGM není dětem ani
rodičům známo, ve kterých místech (za silného
provozu, kdy rodiče dovážejí své děti před ško-

lu) mohou bezpečně přejít z chodníku a parkoviště naproti této školy. Nikde zde není přechod
pro chodce, takže se děti proplétají mezi přijíždějícími a odjíždějícími vozidly. Ano, takovýto
provoz není na tomto místě celodenní, ale i tak,
právě v ranní době, může dojít k nebezpečným
situacím a následným úrazům.
Na ulici Hlavní je situace velmi náročná.
Na rozdíl od svých rodičů a také seniorů našeho
města děti přecházejí tuto rušnou ulici po přechodu (u polikliniky). Opravdu, rodiče a senioři,
měli byste si z mladého pokolení brát příklad!
U ZŠ Komenského, i když je zde zákaz zastavení, naše hlídka zjistila jen v jeden den několik porušení této dopravní značky a policie toto
řešila pouze domluvou. Napříště ale může být
sankce přísnější.
Nejvíce jsme byli spokojeni a příjemně překvapeni, když byla naše hlídka u ZŠ v Nové Vsi.
I když zde není po celé délce cesty žádný chod-

ník, děti samotné nebo v doprovodu rodičů chodily ukázněně po správné straně vozovky.
Závěrem bych chtěla poděkovat Policii ČR,
obvodnímu oddělení ve Frýdlantě nad Ostravicí,
zástupci společnosti BESIP a také kolegyním
z odboru dopravy, školství a kultury MěÚ a asistentovi prevence kriminality za aktivní zapojení
do celé akce, která se určitě nekonala naposled.
Další podobná aktivita ze strany městského úřadu bude následovat v měsíci září nebo říjnu.
Renata Šigutová, vedoucí odboru VVaOŽÚ

Staré Hamry
ze školního výletu...

Staré Hamry

Zážitkový program pro děti
na horské ovčí farmě Valaška

Ovčí farma Valaška uspořádala
v květnu vůbec první běh zážitkového programu pro celkem zhruba
stovku dětí ze školek z Ostravy
a Palkovic. Chtěli jsme podpořit vztah dětí k přírodě a podnítit
v nich silné zážitky spojené s poznáním místní krajiny, ukázat dětem život a chov ovcí na horách
a seznámit je s tradičním řemeslem, zpracováním ovčí vlny. Děti
i s pedagogickým doprovodem
u nás strávily téměř celý školkový den a za tu
dobu se dozvěděly mnoho zajímavých informací o ovcích i užitku z nich a odnesly si opravdu
nevšední zážitky.
Děti nejprve zvědavě sledovaly, jak pracuje ovčácký pes, a některé se s chutí zapojily
do nahánění všech našich 70 ovcí a 60 jehňátek
do košaru. Nechyběl ani bezprostřední kontakt
dětí s jehňátky v malé ohrádce. Následovala
ukázka stříhání ovcí elektrickým strojkem i postaru ručními nůžkami. Po obědové pauze bylo
na programu povídání o vlně a k čemu je vlastně
dobrá, následovala ukázka česání vlny, předení
vlny na kolovrátku a samozřejmě také vlastní
tvorba dětí – česání i předení si samy vyzkoušely a nakonec si mohly vyrobit plstěné kuličky-korálky a náhrdelníky z nich.
Nadšené ohlasy pedagogů i dětí nás přesvědčily, že má smysl podobné programy vytvářet. Rádi bychom v této činnosti pokračovali

jubilea
V měsíci červenci oslaví
své životní jubileum:
Paní MARIE BAČOVÁ - 50 let
Pan JOSEF HOLUB - 60 let
Pan JAROMÍR PINDUR - 65 let
Paní MARIE ZAJÍCOVÁ - 92 let
Našim jubilantům k jejich výročí
srdečně blahopřejeme
a do dalších let přejeme pevné zdraví!

rozloučili jsme se
Dne 30. 5. 2016 zemřel ve věku 63 let
pan Jaroslav Literák.
Nezapomeneme.

Přehled bohoslužeb

a v budoucnu pozvali děti a pedagogy ze škol
a školek z blízkého okolí.
O nás:
Farma Valaška je malá rodinná farma se
zaměřením na chov ovcí. Hospodaříme v 800 m
n. m., na hřebeni Gruně, chováme proto odolné původní valašské ovce, které jsou skvěle
přizpůsobeny našim náročným klimatickým
podmínkám, ale také plemenné ovce romney
marsh a křížence masných plemen. Aktuálně
máme 70 bahnic, z toho 20 valašek, 30 kentů
a 20 kříženek. Produkujeme plemenné beránky
a jehnice, jatečná jehňata i jehňata na výpas.
Zpracováváme ovčí vlnu a prodáváme vyčiněné
ovčí kožešiny. Naše farma je od roku 2015 zařazena do přechodného období pro ekologické
zemědělství, od ledna 2017 budeme certifikovanou ekofarmou. 
www.farmavalaska.cz

Staré Hamry
3. 7. – 11.30
10. 7. – 10.30
(pouť)
24. 7. – 11.30
31. 7. – 11.30
Gruň
3. 7. – 16.30
17. 7. – 16.30
24. 7. – 16.30

31. 7. – 16.30
Bílá
3. 7. – 10.30
17. 7. – 10.30
(pouť)
24. 7. – 10.30
31. 7. – 10.30
Bílá-Hlavatá
5. 7. 10.30
(pouť)

Plánované kulturní akce
5. července:
Poutní bohoslužba na Hlavaté
9. července:
Sobotní předpouťové odpoledne
10. července:
Poutní bohoslužba ve Starých Hamrech
10. července:
Zahájení výstavy „Jak šel čas na Starých
Hamrech“
17. července:
Poutní bohoslužba na Bílé
6. srpna:
Tradiční setkání na Konečné
27. srpna:
Starohamerské loučení s prázdninami na Gruni

Zhodnocení školního roku

Prázdniny se nám nezadržitelně blíží a mě
to nutí se zamyslet nad končícím školním rokem
2015/2016. Jaký byl? Musím konstatovat, že
jsem letos s jeho vývojem velmi spokojená. A to
zásluhou několika faktorů.
Předně je to zásluhou celého kolektivu ZŠ,
který takzvaně „táhne za jeden provaz“ a odvádí výbornou práci, mnohdy i nad rámec svých
povinností.
Dále je to zásluhou našich žáků, kteří letos
opravdu pracovali s chutí a radostí a nepřipravili
nám žádné „horké chvilky“.
V neposlední řadě je to zásluhou OÚ Staré Hamry, který školu maximálně podporuje. Díky této
podpoře jsme si mohli např. dovolit posílit náš pedagogický sbor o novou paní učitelku Mgr. Pavlínu
Fišerovou. Ta do školy vnesla kromě své profesionality také neuvěřitelný klid, který se přenášel

i na děti a přispěl k příjemné celoroční atmosféře.
Z podpory OÚ těžili i samotní žáci, respektive
jejich rodiče. Díky jejich příspěvku jsme mohli
hradit našim žákům různé aktivity, zde je výčet
těch nejdůležitějších:
Plavecký výcvik: 18 800 Kč
Lyžařský výcvik: 27 250 Kč
Školní výlet: 9 384 Kč
Celkem: 55 434 Kč
Na závěr musím vzpomenout i rodiče žáků,
kteří se aktivně zapojovali do života školy. VELKÉ DÍKY ZA TO!!!
Na závěr mi dovolte popřát všem nádherné
prázdniny a krásnou dovolenou!
Budeme se zase v září těšit, kdy v naší škole, opět trochu zrekonstruované a opravené,
přivítáme 33 žáků!!!

Mgr. Dana Petriková

Ze zájezdu důchodců na Lysou horu
V úterý 14. června se hned po ránu
do posledního místa obsazený autobus
a jeden osobní vůz se starohamerskými
důchodci vydal přes Frýdlant n. O., Pržno,
Lubno a Krásnou zdolat nejvyšší vrchol Beskyd – Lysou horu.

Krásné počasí přálo procházce kolem
vrcholového kamene, výhledu po okolních
horách, prohlídce meteorologické stanice
a také příjemnému posezení při dobrém jídle,
moučníku a kávě v pěkné vyhlídkové jídelně
v nově otevřené turistické Bezručově chatě.
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Červenec 2016
slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme za sebou první polovinu letošního roku a vstoupili jsme
do prvního prázdninového měsíce, ze kterého mají největší radost především školáci. Když zhodnotím první polovinu letošního
roku ze strany obce, podařilo se nám na přelomu ledna a února pořídit nový bezdrátový rozhlas, zdárně pokračovaly práce
na pozemkových úpravách a novém územním plánu obce. Pro plánované investiční akce byly
vypracovány projektové dokumentace na výstavbu chodníku kolem krajské komunikace směr
sportoviště a opravu místní komunikace v části u hostince Pod Ořechem. V prostoru u bývalého
kravína se nám podařilo připravit pro občany naší obce nové sběrné místo biologicky rozložitelných odpadů. Vytvořili jsme nové sběrné místo pro tříděný odpad u autobusového stanoviště,
na které byly přemístěny kontejnery od hostince Pod Ořechem. Toto přesunutí bylo hlavně
z důvodu zajištění bezpečnosti občanů i pracovníků svozové firmy, kdy stávající nádoby byly
umístěny u krajské komunikace v nepřehledné zatáčce. Nové sběrné místo umožní bezpečný
přístup k těmto nádobám a věříme, že přispěje ke zkvalitnění sběru tříděného odpadu. Jak už si
někteří z vás všimli, rozmístili jsme po obci několik laviček, z níž poslední byly umístěny u kapličky sv. Antoníčka a na vrstevnici na úbočí Ondřejníka, ze které je nádherný rozhled na naši obec
i široké okolí. Věříme, že tato odpočinková místa, většinou s hezkým výhledem, vás budou lákat
k pravidelným procházkám. Během června byla provedena revitalizace povrchu víceúčelového
hřiště, které je na prázdniny připraveno k plnohodnotnému využití. Mezi hlavní činnosti obce
patří i údržba veřejné zeleně a veřejného prostranství. Tuto činnost, stejně jako lokální opravy a údržbu místních komunikací, pro obec vykonávají pracovníci VPP, kteří jsou financováni
z Úřadu práce ČR. Asi jste si někteří kladli otázku, proč byla přemístěna stávající autobusová
čekárna na zastávce ZD na opačnou stranu krajské komunikace. Tato čekárna na původním
místě zasahovala byť malou částí do soukromého pozemku a majitel požadoval její odstranění.
Jelikož její velikost nám nedovolovala posunutí směrem k silnici, bylo zastupitelstvem rozhodnuto o jejím přemístění na opačnou stranu. Na stávajícím místě byl postavený lehký přístřešek,
který částečně ochrání cestující před sluncem a nepřízní počasí. Co nás čeká v druhé polovině
roku? V současné době probíhají práce na opravě místní komunikace u hostince Pod Ořechem.
Máme vybraného zpracovatele a byly zahájeny práce na projektové dokumentaci na výstavbu chodníku kolem krajské komunikace od p. Mičulky směrem k p. Prokopovi. Připravujeme
výběr dodavatele projektu na rozšíření místní komunikace včetně chodníku od autobusového
stanoviště směr kostel. V plánu máme opravu povrchu komunikace od p. Mičulky směr p. S.
Žídek, část místní komunikace od vrby po p. B. Šrubaře a kompletní opravu hlavního chodníku
na místním hřbitově. V neposlední řadě plánujeme rekonstrukci čistírny odpadních vod u obecního úřadu, na kterou je mimo úřad napojena i hasičská zbrojnice, obecní byty a restaurace
Obecník. Stávající čistírna je zastaralá a nevyhovuje současným požadavkům na její užívání.
Závěrem bych chtěl popřát všem dětem příjemné prožití prázdnin, mnoho hezkých zážitků,
vám všem krásné letní počasí, klid a pohodu a vám, kteří se chystáte během dovolené vycestovat, přeji šťastný návrat. 
Zdeněk Kubala, starosta

Lhotka

Strašidelný dětský den aneb v naší obci straší
V sobotu 18. června se uskutečnil v areálu
u školy dětský den, tentokrát se strašidelnou tématikou. Téměř stovka dětí si mohla vyzkoušet pod
vedením zkušených strašidel jedenáct strašidelných disciplín, např. přechod přes hradby s bílou
paní či přes bažinu s bludičkami, hejkalí zpěv, kopání pokladu s permoníkem atd. Za splnění všech
úkolů si mohly děti vybrat nějakou cenu.
Celý program zahájilo předtančení strašidel,
dalším zpestřením pak bylo i představení dětské

krátce z obce
Upozornění:
Žádáme občany, aby dbali na dodržování
nepsaných zákonů a alespoň o nedělích nepoužívali hlučné stroje a nástroje, jako jsou
sekačky, křovinořezy, brusky, motorové a kotoučové pily, aj. Buďte ohleduplní ke svým
sousedům, kteří si potřebují odpočinout a nabrat nových sil po náročném pracovním týdnu. Tímto opatřením se vyhneme vydávání
nových vyhlášek, které by nám všem znepříjemňovaly život. Děkujeme za pochopení. oú

Pozvání:

Kulturní výbor při obci Lhotka vás zve na koncert skupiny MIRAI, který se uskuteční 30. července od 19 hodin v areálu U školy ve Lhotce.
Vstupné 150 Kč, v předprodeji 100 Kč.
Předprodej:
- Obecní úřad Lhotka
- Welness & Restaurant U Fandy – Lhotka
- Květiny Žáčková – Kozlovice
- Potraviny Fulneková – Metylovice

operky Červená Karkulka v podání scholy Rosnička po skončení soutěží.
Mezitím tatínkové připravili také dráhu pro kola
a odrážedla, takže kdo chtěl, mohl se zúčastnit
dvoukolového závodu o pěkné ceny.
Vyvrcholením celého dětského odpoledne bylo
vystoupení kouzelníka Josefa, který měl pro děti
připraven skoro hodinový pořad plný zajímavých
kouzel. Kouzlení prokládal vyprávěním pohádek.
Pro všechny dětské i dospělé účastníky bylo

připraveno bohaté občerstvení od párku v rohlíku,
přes kuřecí steaky až po sladké dobroty ze soutěže Buchta roku.
Přálo nám také počasí, takže dětský den se
užily nejen děti, ale i dospělí, kteří si mohli posedět
a popovídat se známými, zatímco o zábavu jejich
ratolestí bylo postaráno. Samozřejmě čím starší
dítě, tím více volného času pro rodiče...
Děkujeme všem, kteří dětský den podpořili finančně, ale i těm, kteří přiložili ruku k dílu.

Senioři u valašských řezníků i stavitelů
Dvě zajímavá místa v jednom dni se rozhodli – tak jak si to naplánovali – navštívit
lhotečtí senioři. Za tím prvním ve čtvrtek 16.
června cestovali do Krásna u Valašského Meziříčí, kde má sídlo známé Muzeum řeznictví.
Tam ve stylovém prostoru ochutnala pětadvacítka účastníků výletu nejdřív uzenářské
speciality, ale i pivo z Valašska. Při výkladu
a prohlídce si pak mohli všichni zavzpomínat na historii a tradice řeznického řemesla,
zejména vesnické zabíjačky, ale dovědět se
něco i o dalším vývoji i současnosti řeznictví.
Mnozí využili i možnosti nákupu masa a uzenin v podnikové prodejně. A bylo z čeho vybírat. Při zpáteční cestě si pak druhou zastávku

udělali Lhoťané v Rožnově pod Radhoštěm.
V národní kulturní památce – Valašském muzeu v přírodě – si pak mohli všichni vybrat
k prohlídce buď objekty Valašské dědiny,
Dřevěného městečka, nebo Mlýnské doliny.
I tam bylo co vidět a navíc – chutnalo tam
nejenom pivo, ale i valašské koláče a frgály.
K příjemné pohodě mezi malebnými dřevěnicemi, kapličkami, starými mlýny, katry, ale
i původními povozy a zemědělskými nástroji
přispělo i ideální počasí. A tak dojmy z dvojího ohlédnutí do historie – řeznictví i umění
valašských stavitelů – zůstaly milou vzpomínkou za další úspěšnou akcí Klubu seniorů ze
Lhotky. 
Pavel Pasek

Svozy odpadů

Termíny svozu komunálního odpadu v červenci: úterý 12. a 26. 7.

Bioodpady

Lavičky u sv. Antoníčka.

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

jubilea
V měsíci červenci oslaví svá nádherná životní
jubilea a dali ke zveřejnění souhlas občané:
Kožuch Augustin - 84
Kožuchová Ludmila - 81
Mrkvová Ludmila - 60
Běčák Jaromír - 60
Za obecní úřad přejeme všem oslavencům
do dalších let pevné zdraví, mnoho spokojenosti a životního elánu.

Vítání občánků

V neděli 5. června proběhlo v sále Obecního
domu vítání občánků. Do sálu obecního domu přišli nejen rodiče se svými dětmi Aničkou Zajoncovou, Amálkou Kravčíkovou a Lukáškem Pečínkou,
ale i prarodiče a ostatní příbuzní.
K slavnostnímu aktu přispěly i starší lhotecké
děti svou recitací, zpěvem za houslového doprovodu Filipa Krpce. Poté starosta obce Zdeněk Kubala přivítal nové občánky slavnostní řečí, ve které
mimo jiné vyzvedl i důležitost rodiny. Přejeme
naším novým občánkům hodně zdraví, štěstí a rodičovské lásky, neboť děti jsou naším skutečným
štěstím a jejích prostřednictvím je člověk věčný.

Radostné prožitky dětí z mateřské školy
Jen co skončilo jarní plavání v bazénu
U Fandy ve Lhotce, kde se děti v 10 lekcích
plavání pod vedením trenérky Mgr. Pustkové
zdokonalovaly ve svých plaveckých dovednostech, naplánovali jsme s dětmi exkurzi.
Místo ranního scházení se ve lhotecké
MŠ rodiče přivezli své děti do školní družiny
Základní školy v Kozlovicích. Pohrály si, prohlédly i vyzkoušely tělocvičny, třídu MŠ a navštívily výuku v 1. třídě, kde jejich bývalí kamarádi předvedli, jak dokáží číst, psát i počítat.
Po skončení prohlídky kozlovické Obecné
školy porovnávaly školu současnou se školou
z minulosti. Návštěva hřebčína a jízda na koni
byl úžasný zážitek na závěr tohoto dne.
Za týden nato jely děti autobusem do ostravské ZOO. Nevšedním zážitkem pro děti
bylo samotné cestování autobusem. Počasí
nám po celý den přálo, měli jsme dostatek
času zastavit se a v klidu pozorovat vznešenou chůzi žiraf, dovádění opic, barevnou
dokonalost prohánějících se mořských rybek,
lenošné vyhřívání se lvího páru na sluníčku
a způsoby chování dalších cizokrajných zvířat.
Nejen pozorování zvířat, ale zdolávání rozličných prolézaček, skluzavek a atrakcí, z nichž
nejpůsobivější byl vodní svět a v neposlední
řadě gastronomický zážitek v podobě kuřecího řízku s chlebem a okurkou, který ráno
připravila paní kuchařka, umocnily bohatost
zážitků z výletu. A že tomu skutečně tak bylo,
dokladují velmi zdařilé výtvarné práce dětí.
A byl tady 1. červen. Z iniciativy maminky,
paní Zdeňky Maruničové – hradní paní z Hukvald, se převážná většina maminek zapojila

do přípravy i realizace oslav Dne dětí. Děti
čekala překrásná procházka Pohádkovým
lesem. Setkaly se s vodníkem, zámeckým
pánem, Karkulkou, vílou, bludičkou, loupežníkem a mušketýrem. Při každém setkání
plnily úkol a za každý splněný úkol obdržely
klíč. Jeden z klíčů patřil do zámku truhlice
s pokladem. Podařilo se jim ji najít a poklad
spravedlivě rozdělit. S hrdostí si jej odnášely
v měšcích domů.
Všichni se velmi těšili na den, kdy do naší
školičky přijede pojízdné planetárium. Mnoho
se děti dověděly o vesmíru, hvězdách, souhvězdích, planetách, o Zemi, poslouchaly také
námi na pokračování čtené příběhy Vesmírné
pohádky, vyráběly rakety, hrály si na planety.
Ač zdálo by se pro tuto věkovou skupinu téma
Vesmír vzdálené, opak byl pravdou. Nové poznatky probouzely v dětech zvídavost a podněcovaly je k zajímavým diskusím. Bylo to
príma, prohlásily děti.
Do konce školního roku nás ještě čeká
opékání buřtů „na Kolbeřáku“ a na úplný závěr
školního roku slavnostní rozloučení s předškolními dětmi v sále Obecního domu ve Lhotce. A hurá na prázdniny. 
M. Laníková
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Pasování prvňáčků na čtenáře Před 85 lety 12. července 1931 byla slavnostně
otevřena nová škola v Kunčičkách u Bašky

Květen je měsícem, kdy už pomalu končí
škola, děti jsou plné nových vědomostí, proto
se knihovnice dohodla s paní ředitelkou místní základní školy, že by prvňáčci mohli být
v knihovně slavnostně pasováni na čtenáře.
Dobrou myšlenku je třeba zrealizovat. Vše
připraveno, datum akce byl vybrán na čtvrtek
2. června. Celkem máme v tomto roce 31
dětí, které chodí do 1. třídy – 9 do Kunčiček,
22 do Bašky.
Na devátou hodinu dopolední přišli tedy
žáci z Kunčiček s paní učitelkou Evou Palovskou, na desátou hodinu pak žáci s Bašky
s paní učitelkou Janou Herecovou. Samozřejmě nevěděli, co je čeká, byli plni očekávání, rozhlíželi se, co se bude dít. Přivítala je
knihovnice slovy: „Dobrý den, děti, během
školního roku jste se naučily jistě všechny
číst, psát, počítat, a určitě jste rády, že vás
to paní učitelka všechno naučila. My se dnes
přesvědčíme, jak čtete, a budete slavnostně
pasování na čtenáře, souhlasíte?“ – „Ano!“
ozvalo se jednohlasně.
Děti s paní učitelkou z Kunčiček nám připravily překvapení, jako by svými předvedenými básničkami chtěly dokázat, že si titul
„čtenáře“ skutečně zaslouží. Bašťanští žáci
zase přečetli společně úryvek ze slabikáře,
a sice příběh o Pejskovi a kočičce. Byla to
skutečně nádhera, jak „psací prstík“ klouzal

po textu a děti nahlas plynule četly. Prostě –
čtení jim skutečně jde!
Proto bylo přistoupeno ke slavnostnímu
aktu pasování na čtenáře. Starostka obce
Baška Irena Babicová, oblečená v dlouhý černý talár s pasovacím mečem v ruce,
přečetla slavnostní přísahu čtenáře a poté
jednoho žáčka po druhém slavnostně přivítala do „cechu čtenářského“. Děti dostaly List
pasování na čtenáře, malé drobnosti v reflexním batůžku a evidentně byly spokojené,
hrdé na své čtení.
Návštěva knihovny ale ještě nekončila,
knihovnice žáčkům vysvětlila řazení knih
v místní knihovně, zavedla k těm dětským
souborům a ony si pak hledaly tu svoji nejzajímavější pohádkovou knížku či něco z literatury naučné. Tak se z regálů vytahovaly
pohádky o skřítcích, meluzíně, krtečkovi aj.,
ale též v knihách byly hledány informace
o rybách, pavoucích, hokejistech, dinosaurech. Bylo skutečně povzbudivé, dívat se,
s jakým zájmem některé děti v knihách listují,
a tajně doufat, že se z mnohých z nich stane
nový čtenář naší bašťanské či hodoňovické
knihovny.
Těším se na vaši návštěvu, milé děti, přijďte s rodiči nebo kamarády půjčit si knížku
na prázdniny!

Dajana Zápalková, knihovnice

Připomeňme si alespoň několik údajů,
které nám poskytuje školní kronika z Kunčiček u Bašky.
Je získán pozemek na roli statku Leopolda Pastrňáka, který po značném váhání
prodává obci pozemek na stavbu nové školy. Jedná se o část parcely č. 203 o výměře
4 989 m2, za cenu 44.901 Kč.
Ve veřejné soutěži byl vybrán z šesti
uchazečů zednický mistr Josef Jílek z Ostravy, kterému bylo za obnos 467.000 Kčs
zadáno provedení stavby.
O rychlosti, s jakou byla stavba realizována, svědčí následující strohá fakta: se
stavbou bylo započato 21. června 1930,
při stavbě bylo zaměstnáno 15 zedníků, 20
nádeníků, 14 žen.
Dne 5. září 1930 byla dokončena hrubá
stavba. O značných rozporech a těžkostech doprovázejících celou stavbu svědčí
i tento zdánlivě nepodstatný zápis ve školní kronice. „Pan stavitel J. Jílek uspořádal
pro dělnictvo zábavu „glajchovou“, na niž

Místem posledního odpočinku pana učitele
Ludvíka Vlčka je frýdecký hřbitov.

pozval i místní zastupitelstvo a školní radu.
Leč k zábavě té pro rozpory v občanstvu
nedostavil se z obecního zastupitelstva nikdo a za místní školní radu pouze správce
školy…“
I přes značné problémy finanční, možná
i mezilidské, ke kterým se přidávaly i motivy politické a osobní zájmy, byla stavba
přeci jen dokončena k závěrečnému cíli –
slavnostnímu otevření školy, které se konalo v neděli 12. července 1931.
A jak tuto památnou chvíli zapsal
ve školní kronice p. řídící Antonín Vacek:
„V neděli v půl druhé shromáždili se občané, hosté a školní mládež, jakož i spolky,
u staré školy. Žáci zapěli píseň a žákyně
H. Schindlerová přednesla báseň „Moje
barva červená a bílá“, průvod pak směřoval k nově dostavěné škole, kde se konala
podstatná část slavnosti. Po úvodním projevu starosty Kunčiček p. Ludvíka Janíka
ml. učinil projev stavitel Josef Jílek a z rukou děvčátka, Hildy Krusové, odevzdal
za odhalení nápisu „ŠKOLA“ klíč od budovy starostovi obce, který po poděkování dal
klíč p. řídícímu učiteli Antonínu Vackovi,

který přijal klíč se slovy: „Kéž z této budovy
vychází dorost poctivý, mravně založený,
náležitě vzdělaný, který bude tvořit, nikoliv bořit a bude ozdobou obce, vlasti, národa…“
Školní rok 1931–32 tak mohl být již zahájen v budově nové školy. Vedle řídícího
učitele p. Antonína Vacka zde vyučoval
p. učitel Ludvík Vlček. Oba spolu již působili na staré škole v Kunčičkách. Výuku náboženství římskokatolického vedl P. Josef
Šostek, kaplan z Místku, ženským ručním
pracím vyučovala p. Marie Muchová, rovněž z Místku.
V tomto školním roce docházelo do školy 86 žáků. Předsedou „Rodičovského
sdružení“ byl zvolen p. František Carbol,
rolník, jednatelem učitel Ludvík Vlček a pokladníkem p. Karel Kraus. V obci byla rovněž zvolena nová školní rada. Její volbě byl
přítomen okresní školní inspektor František
Kramoliš. Volba se konala 7. dubna 1933
a předsedou byl zvolen p. Antonín Vacek,
náměstkem Robert Opěla, pokladníkem
Štěpán Janík a zapisovatelem p. učitel
Ludvík Vlček.
František Vaníček

Na archivní fotografii (září roku 1931) jsou první žáci, kteří se v nové škole v Kunčičkách
u Bašky vyučovali. Na fotografii je rovněž řídící školy Antonín Vacek (*1886+1940), zprava,
a učitel Ludvík Vlček (* 1903-+1971), zleva.

tak šel čas…

Návštěva prezidenta v Bašce
V té době byl i jen pouhý průjezd prezidenta obcí velkou slávou. Bašku tato čest
potkala ve čtvrtek 18. července 1946.
Prezident Dr. Edvard Beneš s chotí v té
době navštívil Moravu a Slezsko. Cesta
z Frenštátu pod Radhoštěm do Ostravy vedla přes naši obec.
Občané na to byli patřičně hrdi, a tak se
na tuto příležitost také pořádně připravili.
Byly vyvěšeny prapory, v oknech se objevily
vlajky, na začátku vesnice byla postavena

slavobrána s nápisem „Baška vítá svého
prezidenta“. Toho dne vyhrávala hudba.
Vytoužený okamžik nastal v 9.22, kdy se
objevilo první auto celého průvodu a vzápětí
i auto pana prezidenta. Přišlo je pozdravit
přes 700 lidí, kteří lemovali okraj silnice.
Ve Frýdku-Místku, kde se na 30 minut zastavil, se zapsal do naší pamětní knihy.
(z kroniky Obce Baška)

Podpis prezidenta dr. Eduarda Beneše
v pamětní knize obce Baška.

Dr. Edvard Beneš s manželkou Hanou
na frýdeckém náměstí.

František Karásek byl v letech 1936 až 1941 starostou obce Baška.
Patřil rovněž mezi nadšené bašské sokoly. Na fotografii z roku 1927
je spolu se svým synem Radomírem (drží ho za ruku), velice obětavě
vedl nejmladší generaci bašských sokolů.
Foto: Archiv Františka Šajera

Na archivní fotografii z června roku 1962 je dnes již zesnulý farář
skalické farnosti Albín Szewieczek s dětmi při prvním svatém přijímání v kostele sv. Václava v Bašce.
Spodní řada zleva: Marie Radová, Zdeňka Řeháková, Karla Měrková, Karel Měrka, Anna Kotková, Dagmar Klečková a Věra Závodná.
Horní řada zleva: Zdeněk Šotkovský, Josef David, Lubomír Vrubel,
farář Albín Szewieczek, Bohumil Foldyna, Jan Staník a Albín Bělica.
Albín Szewieczek v Bašce působil v letech 1958 až 1997. Foto:
Archiv OÚ Baška

Pan prezident dr. Eduard Beneš s chotí projíždí Baškou 18. července 1946 v 9.22 hodin.

Před 75 lety v červenci roku 1941 postihla Bašku jedna z největších povodní v její historii. Na archivní fotografii Rudolfa Blahuta je
zachycena rozvodněná Ostravice. Po několik týdnů nebyla v provozu
železniční stanice v Bašce, která byla povodní
těžce poškozena.

Archivní snímek z 10. září 1977 zachycuje více než tři desítky
bašťanských občanů, kteří se zúčastnili prvních výkopových prací pro
stavbu nové mateřské školy v Bašce.
První řada zleva, sedící v jámě: Miroslav Chovanec, František Vraník, ml. Oldřich Chromiák, Ladislav Šputa, Miroslav Hochla, Miloslav
Šárek, Karel Schindler, Zdeněk Marek.
Druhá řada: Ing. František Hradil, Vítězslav Šputa, dále sedící: František Feike, Miroslav Adamiš, Jaromír Roman, Zdeněk Janík.
Třetí řada – stojící: Stanislav Fišer, Antonín Gola, Alois Krpelík,
Jaroslav Blažek, Petr Duchoň, Zdeněk Pavlok, Vladislav Pasterňák,
Oldřich Novák, Jiří Ondřej, Vlastimil Koval.
Poslední řada: Ing. Josef Liška, Milan Ondrišík, Oldřich Kotek, Jaroslav Bocek, Boris Šťastný, Václav Handrejch, Petr Handrejch, Karel
Heller, Ing. Pavel Kožuch, František Zgubiš, Vlastimil Zubek, Libor
Kotek, Eduard Měrka.
Foto: Archiv OÚ Baška

Pržno
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Červenec 2016
Milí spoluobčané,
letní prázdniny jsou tady. Přejeme vám, aby byly zality
sluncem a protnuty jen samými skvělými zážitky.
Užijte si krásně dovolené a děti prázdnin.
To nejhezčí léto vám přeje starosta Petr Blokša,
místostarostka Milena Tvrdoňová
a pracovníci obecního úřadu.

Den obce Pržno se vydařil po všech stránkách

Vzpomínání v naší škole
Druhé červnové odpoledne bylo v naší škole
i školce nevídaně rušno. Pozvali jsme k nám
na prohlídku seniory, kteří v naší škole ještě
nebyli nebo si chtěli prohlédnout na vlastní oči
všechny změny, které od doby jejich povinné
školní docházky nastaly.
Při vstupu do budovy je přivítal pan ředitel
Tomáš Kolesa a poté následovala prohlídka
všech prostor základní školy. V učebně informatiky zaujaly počítače, ale především interaktivní tabule, která se s obyčejnou tabulí a křídou
nedá srovnávat. Pan ředitel objasnil seniorům
vzdělávací práci a odpověděl na všetečné

dotazy. Některé pamětnice tak vzpomínaly
na stupínek pro učitele v učebně v 1. poschodí,
soukromý byt v přízemí, kde bydlel pan ředitel Hejděnec, na školní políčko nebo na psací tabulky. V mateřské škole, která „vyrostla“
na školní zahradě, si senioři prohlédli skvěle
vybavené třídy, novou mobilní interaktivní tabuli SWEETBOX, výtvarné práce dětí, které zdobí
celou školku a také tělocvičnu. Touto cestou
ještě jednou děkujeme babičkám, které předčítaly pohádky našim dětem v MŠ a těšíme se
na další vynikající spolupráci. Přejeme všem
slunečné letní dny!

Možná to někoho překvapí, ale již brzy to
bude rok, co nám v obci slouží nové Občanské
centrum. V jeho prostorách našel domov obecní úřad, knihovna, družina či lékařské ordinace.
Nyní se blíží roční výročí kolaudace.
„A my tak můžeme s radostí oznámit, že je
objekt z 99 procent obsazen. Zbývá nám jeden malinký prostor, ale i ten asi brzy najde
své uplatnění,“ řekl starosta Pržna Petr Blokša.
Na otázku, jak se mu v Občanském centru úřaduje, odvětil s úsměvem: „Velmi dobře.“ Nejen

proto plánuje na září kulturně-společenskou akci
na oslavu prvních narozenin centra.
Při pohledu na moderní a účelové centrum je
nasnadě otázka, co se stane s bývalou budovou obecního úřadu, ve které jsou obecní byty.
„Zastupitelstvo Pržna rozhodlo, že se pravděpodobně objekt zbourá. Připravíme studii na výstavbu nového bytového domu, ale jsme teprve
na začátku,“ prozradil starosta. Vysvětlil dále, že
znalecký posudek, který si nechala obec vypracovat, říká, že vyjde finančně na stejno, jestli se
nynější objekt zboří nebo zrekonstruuje. V tak
špatném technickém stavu totiž je.

Oslavíme 1. narozeniny Občanského centra

Stříhání pejsků v Pržně
Monika Adamcová
kontakt 776 489 254

Ostříhám vašeho pejska i u Vás doma.

Bitva o Palermo 2016

První ročník turnaje v malé kopané pod názvem Bitva o Palermo 2016 proběhne v sobotu
9. července od 9 hodin na hřišti v Pržně. Pořadateli jsou hoši z oddílu kopané SK Pržno.
Celkem je přihlášeno 12 týmů a příznivci malé
kopané se jistě mohou těšit na líté boje. Fotbalistů je přihlášeno dosti, takže určitě budou
vítáni příznivci jednotlivých týmů. Občerstvení
je zajištěno.
Přihlášené týmy:
1.Young Boys Baška
2. Palermo
3. Slezská Garda
4. Peří *
5. AlkoDance - když hvězdy pijou.
6. Janovice
7. Stará Dáma
8. FC Notors
9. DENAS COLOR
10. Prženští Kohuti
11. Dlažby Dvořák
12. Michal Červeny *

jubilea
Červenec je měsícem oslav jubileí
těchto spoluobčanů:
paní Ludmila Šálková – 94 let
pan Otakar Adamec – 90 let
paní Božena Drapová – 87 let
pan Igor Eder – 65 let
pan Otakar Šimon – 65 let
paní Šárka Pokorná – 50 let
paní Drahomíra Buchalová – 50 let
Vážení jubilanti, oslavenci. Přejeme vám
spoustu dalších krásných let plných štěstí,
zdraví a samozřejmě i životní pohody
a životního elánu. OÚ Pržno

rozloučili jsme se
V měsíci červnu jsme si připomněli
13. a 5. výročí úmrtí rodičů
Ladislava a Marie Herotových.
Vzpomíná rodina.

Konec fotbalové sezóny
Naši žáci vstupovali do ročníku 15/16 po dlouhých devíti letech ve dvou kategoriích. Byl to tým
dětí ročníku 2005 a druhý patřil ročníku 2007.
Neměli jsme žádná velká očekávání, jen jsme si
všichni společně přáli, aby se otrkali a občas také
třeba uspěli.
No, otrkali se, pravda, ale s úspěchy to nebylo tak žhavé. Jediného vítězství docílili ti mladší,
symbolicky v posledním kole soutěže. Jak se říká,
to nejlepší si nechali na konec. Velice pozitivní je
skutečnost, že děti docházely na tréninky v průběhu celého roku poměrně stabilně. Naší nevýhodou
však je malá a věkově rozptýlená členská základna. V současné době dochází na fotbal asi 25 dětí
ve věku od 4 do 13 let. I bez výraznějších úspěchů
ale můžeme sezónu hodnotit pozitivně. Řada dětí
se určitě zlepšila, a to nejen herně, ale také kázeňsky. Nezbývá než si přát, abychom na podzim
opět dali dohromady alespoň dva žákovské týmy,

abychom tak navázali na současné „úspěchy“.
Děvčata SKP zakončila letošní sezónu na krásném 4. místě z 11 týmů, což znamená posun
o jednu příčku vzhůru oproti loňské sezóně. Nechybělo mnoho a mohly být i třetí. Scházely k tomu
pouhé dva body. První místo v soutěži obsadilo
družstvo z Havířova před Lubinou a Veřovicemi.
Věřme, že děvčata nastoupí i do příští sezóny bez
výrazných změn a budou i nadále ozdobou prženského sportu.
Muži SKP obsadili v tabulce celkově páté místo. To by nebylo až tak nejhorší, kdyby ovšem
v soutěži nehrálo pouze sedm týmů. V současné
době je příští sezóna velkou neznámou. Důvodem
je velmi nízký počet přihlašovaných mužstev a tím
i nízká atraktivita „okresu“. Jak a jestli vůbec bude
rozehrána nová soutěž za účasti mužů SKP, není
zatím zcela jasné. Musíme se nechat všichni překvapit. 
Petr Blokša

Teplé a slunečné počasí lákalo občany Pržna,
ale také návštěvníky ze širokého okolí, na další
Den obce Pržna, který již řadu let organizuje naše
obec.
Po úvodním slovu starosty rozjely zábavné
odpoledne tradičně děti naší školy. Děvčata vystoupila s vlastní choreografií a kostýmy na hudbu
zpěvačky Lady Gaga, vyzdobená efektním make-upem. Po drobných úpravách děti představily
taneční choreografii, kterou se naučily v tanečním
kroužku Antonio. Na závěr vystoupení byly všechny tanečnice a také jeden tanečník odměněn
bouřlivým potleskem. Během těchto vystoupení se na fotbalovém hřišti připravily také naděje
místních hasičů. Děti ve věku 5–15 let následně
předvedly, za velkého povzbuzování přihlížejících,
hned tři požární útoky. Malé hasičky a hasiči i přes
trému předvedli úžasné výkony, za které přísluší
velká pochvala jim, ale také všem vedoucím, kteří
se dětem – Soptíkům – věnují. Poté následoval
zábavný program pro děti, o který se postarali veselí klauni, kteří s dětmi rozpustile dováděli a hráli
si. Kromě toho všeho byl tradičně největší zájem
o facepainting – malování na tvář. Kdyby nedošly
barvy, tak se maluje ještě dnes. Velikou oblibu měl
u dětí, ostatně jako vždy, skákací hrad. Odvážní
se mohli projet také na koni a ponících, čehož využila rovněž děvčata dříve narozená. Následovalo
vystoupení pěveckého souboru Pržňanka pod
vedením paní Jany Duží. Tento soubor již 20 let
přenáší svou radost ze zpěvu na druhé, a to zejména v domovech a klubech seniorů poblíž, ale
i v širokém okolí.
Po tomto vystoupení následoval příchod Divokého západu. Skupina Black & Brown předvedla své umění s kolty, biči a lasy. Po vystoupení
opět následovaly soutěže, kdy největší zájem

Komunální odpad
v červenci

byl o střelbu z luku na terč nebo práskání bičem.
Opět za velkého zájmu nejmenších. Na pódium se
mezitím připravila velká neznámá, kapela Benjaming’s Clan od Turnova. Ta přivábila příznivce tzv.
pub folk rocku s irským nádechem. To, že se vystoupení líbilo, naznačovali tanečníci pod pódiem
i následný zájem posluchačů o kapelu po vystoupení. Uznale pokyvovali rovněž rockoví příznivci,
kteří teprve čekali na svůj příděl muziky. V průběhu
přestávek došlo také na divácky oblíbené soutěže o pivní ceny. Soutěží se letos účastnili i hosté
a návštěvníci až Pardubic či Plzně. A kdo vyhrál?
V rychlostním pití piva zvítězil René Duží, v hodu
polenem nejlépe obstál Láďa Beran a v přetahování lanem byl nejlepší tým SDH Pržno složený
z vedoucích mládeže. Všichni vítězové vyhráli sud
piva věnovaný pizzerií U Ďáblíka.
Soutěže všechny závodníky a také přihlížející
pěkně rozparádily, a tak nástup smyčcové rockové party Arrhythmia byl v pravou chvíli na pravém
místě. Okamžitě byla plocha pod pódiem zaplněná. Po každé skladbě se Pržnem nesl zasloužený
potlesk. Kluci předvedli skvělou show a skvěle tak
předskočili hostu večera, kapele Traktor. Milovníci rocku a smysluplných textů si přišli opravdu
na své. Poctivý výkon této party nadchnul většinu
přítomných a dokonce se našli i takoví, kteří díky
tomuto novému poznání přišli rockové hudbě
na chuť. Kapela skromně dorazila a stejně skromně se kluci z Traktoru po koncertě i vytratili. Zůstala po nich jen dobrá nálada, která přetrvala až
do konce celého dne. Závěr Dne obce obstarali
místní muzikanti R.U.M. Tóny dozněly o půl třetí
a návštěvníci se pomalu rozcházeli domů.
Záporem akce byly snad jen fronty u občerstvení. Služby musíme tedy určitě zlepšit. Tak snad

zase příště.
Desátý Den obce Pržno je za námi. Počasí
nám přálo, děti i dospěláci se bavili, lze tedy říci, že
se akce opět vydařila. To, že takřka vše proběhlo
podle představ organizátorů, je zásluhou všech,
kteří se na průběhu akce podíleli a také díky štědrosti sponzorů. Ti celkem přispěli částkou 52 000
korun. Mnohokrát všem dárcům děkujeme!
Byly to tyto subjekty a spoluobčané:
LEGATUS s.r.o., CASAL KOVO s.r.o. – Oldřich
Carbol, D3Soft s.r.o. – Ing. Jiří Čeřovský, Purgina
spol. s.r.o. – Jan Mynář, Probolus s.r.o. - Vladimír
Prachař, G&G Resources s.r.o. – Ing. Radek Gucký, Odtahová služba – Radomil Jaroš, pizzerie
U Ďáblíka – Martina Michlíková.

Petr Blokša, starosta

Opravili jsme dvě rozbité komunikace

Svoz komunálních odpadů proběhne ve středy
13. a 27. července. 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.
Občané, kteří třídí a kompostují biodopady, si
mohou na OÚ vyzvednout kompostovatelné sáčky
na organické odpady a zefektivnit tak své počínání.

krátce z obce
Letní kino za hasičkou
V pátek 8. července se můžete těšit na promítání letního kina. Promítání se bude konat
za hasičkou. Vezměte si s sebou nejlépe
deky na sezení, spacáky, občerstvení bude
zajištěno. Produkce je zdarma. V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá
na náhradní termín.

Využijte inzerce

Chcete něco koupit, prodat, darovat? Můžete využít nabídky inzerce ve vývěsní skříni
před Českou poštou. V případě zájmu se
obracejte na obec

Cyklisté se sešli
na dalším závodě

V sobotu 18. června proběhl v kempu
na Lubně již 3. díl seriálu závodů horských
kol Czech-Pol Silesia Cup, který pořádá
cyklistický oddíl SK Pržno. Opět vyšlo pořádajícím krásné počasí, které rovněž přilákalo okolo stovky závodníků všech kategorií.
Další závod se uskuteční ve druhé polovině
prázdnin, 13. srpna ve Staříči.

Zdravotníci uspěli
v regionálním kole

Naši malí zdravotníci pod skvělým vedením
paní učitelky Aleny Garbové absolvovali
v sobotu 4. června regionální kolo soutěže
hlídek mladých zdravotníků, které se konalo
tentokrát v areálu ZOO Ostrava. V konkurenci devíti družstev dvou krajů reprezentovali naši školu úplně fantasticky, získali 2.
místo. A kdo to byl? Nela Prachařová, Matěj
Prachař, Anna Lekačová, Magdalena Sýkorová a Anna Výmolová. Blahopřejeme!

V červnu byly provedeny opravy dvou místních komunikací, které již po nutnosti opravy volaly hodně dlouho. Zejména komunikace kolem Občanského centra, vedoucí k Pile Mališ,
byla ve velmi špatném stavu, avšak s ohledem na zdlouhavé vypořádávání vlastnických
vztahů k opravě ani dříve dojít nemohlo. Snad tedy opravené komunikace budou dlouho
jako nové a budou dobře sloužit. Celkové náklady se vyšplhaly na cca 0,7 mil. Kč.

Zlepšili jsme se v třídění odpadů
Po opakované kritice netřídičů, zejména chatařů, přicházím dnes s chválou. Důvod je zřejmý.
Občané Pržna v roce 2015 vytřídili a předali tak
k dalšímu využití rekordních 64,08 tuny odpadů!
To je skutečně množství úctyhodné.
Odpovídá to 60 kg vytříděného odpadu na osobu. Pokud bychom při přepočtu nezapočítali obyvatele Našeho světa, tak se dostáváme na 70 kg/os./
rok. Pro srovnání průměr Moravskoslezského kraje
je 42,4 kg/os./rok. Občané, jste opravdu, většinou,
velmi zodpovědní! Patří vám velké poděkování

za příkladný přístup. Obec v loňském roce získala
od společnosti EKO-KOM za tyto odpady do rozpočtu 186 tisíc korun. Ale nejde jen o to, že šetříme
společnou obecní kasu, ale hlavně životní prostředí
pro naše děti a příští generace. Tříděním jsme vydatně přispěli ke zlepšení životního prostředí a ke snížení tzv. uhlíkové stopy. Úspory, které jsme dosáhli,
představují: snížení emisí CO2 ekv. o 107,419
tun, a pokud je toto množství odpadů přepočteno
na energii, tak jsme uspořili celkem 2.445.245 MJ.

Petr Blokša, starosta
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Ostravice
slovo starosty
Vážení spoluobčané,
začátkem června jsme slavnostně podepsali
smlouvu o spolupráci se slovenskou obcí Breza. Stalo se tak poprvé v naší historii, kdy máme
svou spřátelenou obec. Nyní jsme tedy na startu
a začínáme postupně spřádat nitky naší vzájemné spolupráce. Začneme nejspíše u škol a pak
budeme pokračovat dále.
Možná se mnozí z vás zeptají, proč právě
Breza? Stejně jako Ostravice je i tato vesnička
členem Euroregionu Beskydy. Je přibližně stejně velká a má dokonce i podobné spolky. Neposledně je důležitý i fakt, že je blízko od nás.
Vždyť cesta tam trvá přibližně jen dvě hodiny.
Nic tedy nestojí v cestě tomu, abychom se navzájem navštěvovali, předávali si zkušenosti,
hráli společně fotbal, podnikali různé akce a podobně. Osobně se na naši spolupráci moc těším.
Věřím, že bude přínosná pro obě strany.
Milí spoluobčané, máme tady léto a vytoužené prázdniny. Chci vám popřát mnoho pěkných
chvil na dovolené, ať již pojedete kamkoliv. Děti, užijte si prázdniny a všichni se v pořádku vraťte
domů. Přeji vám všem krásné letní měsíce. 
Miroslav Mališ, starosta

Na Ostravici je domov pro osoby
trpící Alzheimerovou chorobou

Není snadné zůstat v nečinnosti, přestože si to
mnozí z nás slibují. Dokud jsme zdraví a plni elánu,
neuvědomujeme si, že produktivita je v podstatě
jakýmsi hnacím motorem, který nás neustále někam popohání. A právě pocit „být potřebný,“ patří
k jednomu z nejdůležitějších aspektů pevného duševního zdraví.
Medela – péče o seniory o.p.s. je domovem se
zvláštním režimem a jakožto pobytová celoroční
sociální služba pečujeme o uživatele s chronickým duševním onemocněním, mezi něž patří
např. Alzheimerova choroba či stařecká demence. Navzdory tomuto onemocnění je psychické
rozpoložení jedním ze základních pilířů podpory
fyzického zdraví. Proto naší snahou je nabídnout
všem uživatelům, dle jejich možností a kondice,
aktivity takového ražení, aby maximálně uspokojily jejich potřeby sdílení. Jsme nesmírně rádi, že
kromě dobrovolníků z DC ADRA z Frýdku-Místku
jsme také navázali spolupráci s MŠ z Frýdlantu

nad Ostravicí, neboť dětský smích a štěbetání jsou
pro naše uživatele hudbou plnou radosti a naděje.
A v neposlední řadě si nesmírně vážíme přístupu
pedagogů a žáků ze Střední školy elektro-stavební a dřevozpracující z Frýdku-Místku (obor truhlář),
kteří nám umožnili zapojit se a tím spoluvytvářet
nádherné rukodělné výrobky, které pak s hrdostí
nabídneme na našem předvánočním jarmarku. Rovněž široká veřejnost je u nás vítána, a to
ve smyslu dobrovolných návštěv za účelem předčítání. Medela – péče o seniory o.p.s.

Beskydská heligonka nadchla
návštěvníky i všechny soutěžící

Příjemný zvuk heligonek se opět rozléhal
celou Ostravicí. Nikdo se už nedivil, v obci se
totiž již pošestnácté konala mezinárodní soutěž heligonkářů.
„Stejně jako každý rok i letos jsme našli
úžasné zázemí v areálu hotelu Freud. V letošním roce dorazilo 30 soutěžících, a to ve všech
kategoriích. Ty jsme rozdělili na junioři mladší, junioři starší, ženy a muži. Asi dvě třetiny
heligonkářů dorazily ze Slovenska,“ popsal
místostarosta Jiří Pavlán. Jak řekl, je velice
potěšující, že počet účastníků má každoročně vzrůstající tendenci a ostravická soutěž je
mezi hudebníky velmi oblíbena.
Beskydská heligonka se konala v sobotu
11. června. Počasí sice moc nepřálo, přesto
ale soutěž neohrozilo. „I přes letošní zataženou oblohu nic neubralo na kvalitě a nadšení
všech vystupujících,“ zhodnotil místostarosta.
Sám, a dá se říct, že i tradičně, usedl v porotě.
Vedle něj hodnotil výkony výtvarník a hudebník v jednom Jan Satina a každoroční vítězka
soutěže Vlasta Múdriková. Ta tento rok soutěž vynechala a vystoupila pouze jako čestný
host. „Příjemně nás překvapil fakt, že byla vel-

ká účast v kategorii junioři mladší do 13 let.
Dává nám to naději, že se Beskydská heligonka bude konat ještě mnoho a mnoho let. Časový limit oproti loňskému roku jsme vzhledem
k počtu účinkujících snížili na čtyři minuty. Byl
to dostatečný čas pro posouzení a urychlila se
soutěž. I když, nutno dodat, někteří vystupující
z toho měli stres,“ usmíval se Jiří Pavlán.
Cena poroty byla nakonec udělena všem
dětem, které dorazily pod vedením své paní
učitelky ZUŠ Jaroslavy Jelínkové z Kysuckého Nového Města a Krásna nad Kysucou.
A jak to všechno nakonec dopadlo? Z mužů
hrál nejlépe Lukáš Polka, z žen se dařilo Markétě Bambuchové, ze starších juniorů vynikl
Ján Holešťák a z mladších Marián Nečeda.

občanů se tak rozšíří o další kanál.
Aplikaci si zdarma stáhněte a nainstalujte ze
dvou největších marketů s aplikacemi. U zařízení
s operačním systémem Android je to Google Play
a „jablíčkáři“ ji najdou na App store společnosti
Apple.
Mobilní aplikace pro chytré telefony jsou v poslední době velkým hitem, vytvářejí si je mnohé
firmy i organizace. Naopak obce se tomuto fenoménu teprve přizpůsobují. Ostravická obecní
aplikace patří k prvním v našem regionu a předpokládáme, že se bude dále vyvíjet, k čemuž poslouží i reakce uživatelů (své připomínky můžete
psát na adresu:
investice.vedouci@obec-ostravice.cz).

„Ocenění hudebníci obdrželi broušené poháry
ze sklárny v Karolince. Všichni pak, jak doufám, si odvezli krásné zážitky. Děkuji tímto
organizátorům i zaměstnancům obce, kteří se
na akci podíleli. A těším se na tu příští,“ doplnil
Jiří Pavlán.

kos informuje

Seniorům se výlet vydařil, krom zážitků si i pochutnali
Za pěkného slunečného počasí dne 14.
června se konal náš hlavní každoroční výlet.
První zastávkou byla návštěva Muzea řeznictví Valašské Meziříčí. Paní průvodkyně svým
výkladem seznámila přítomné se vznikem muzea a jednotlivými exponáty.

Historie i současnost řeznického řemesla je zachycena v atraktivní filmové projekci,
která se všem velmi líbila. Příjemnou tečkou
návštěvy byla ochutnávka uzenářských výrobků rodinné firmy MP Krásno a.s. spolu
s kvalitním valašským pivem. Mnozí z nás

Májka, kino a pár kapek deště –
poděkování ostravickým rodičům

Naše obec má aplikaci pro chytré mobily

Aplikace s jednoduchým názvem Obec Ostravice je výdobytek nové doby, který poslouží občanům Ostravice i turistům, kteří používají mobilní
telefon jako svou pravou ruku, k lepší informovanosti o obci. Aplikace vznikla v dílně společnosti
TRIPON MOBILE a byla vytvořena v systému PepiApp (www.pepiapp.cz). Částečně kopíruje internetové stránky obce, obsahuje například komplexní informace o Ostravici, pravidelné aktuality, které
informují o dění v obci, informace o OÚ, službách,
ubytování, obecních organizacích nebo fotogalerii.
Užitečná je ve své přehlednosti a přístupu
k informacím. Důležitým nástrojem jsou takzvané
push oznamovací zprávy, které jsou zdarma zasílány všem uživatelům aplikace, informovanost
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Bývá zvykem, že v měsíci květnu stává
na různých místech ve vsi májka. Ale není už
tak časté, že svoji májku má taky škola. Na Ostravici už tomu tak letos bylo podruhé.
Stavění májky bylo na konci dubna spojeno s čarodějnickým rejem, s upálením té nejstrašnější čarodějnice, se soutěžením v čarodějnických disciplínách, ale taky s táborákem,
příjemnými trampskými písničkami, s fotbalem
na hřišti.
O měsíc později bylo třeba májku skácet,
a protože 1. června slaví svátek všechny děti,

využili jsme této příležitosti a kácení se stalo
součástí celého zábavného odpoledne a večera s bohatým programem. Nejdříve byla pro
mladší děti připravena klaunská bublinková
show, malovalo se na obličej, děti si prošly
pirátská stanoviště a za splnění úkolu si vysloužily sladkou odměnu. Přitom všem se
opékaly buřty a sportovalo na hřišti. Přestože
nás na chvíli zahnal pod stromy a pod střechy
májový deštík, neodradilo to nikoho od další
zábavy. V podvečer šikovní kluci skáceli májku a čekalo se na hlavní bod celého večera,
a to promítání filmu pod širým nebem, a ještě
k tomu na školní zahradě.
K vidění byla pohádka Sedmero krkavců,
a tak si mohli přijít na své nejen mladší a starší děti, ale i jejich rodiče. K dotvoření té pravé
atmosféry současného kina byl pro diváky připraven popcorn, na který si děti samy vyrobily
papírové kornouty. Pro některé to jistě mohl
být příjemný, ale taky nevšední rodinný večer.
Představení trvalo do pozdních hodin, a tak se
následující den mohlo jít do školy mnohem později než obvykle. Snad se tato netradiční oslava Dne dětí povedla!
Obě tyto akce spojené s májkou, ale taky
mnoho jiných, jako je vánoční jarmark nebo
valentýnský discoples a jiné, by nebylo možné
realizovat bez pomoci a ochoty některých rodičů dětí jak z mateřské, tak i základní školy, kteří
pracují ve Sdružení rodičů při MŠ a v Klubu rodičů Ostravice. Nešlo by to rovněž bez podpory
a spolupráce s vedením ZŠ a MŠ Ostravice.
Všem patří velké poděkování.
Za Klub rodičů Ostravice V. Tomečková

nevynechali návštěvu
podnikové prodejny
a využili možnosti
nákupu
některých
specialit. Dalším cílem našeho putování
byl sv. Hostýn, kde
si každý dle svého uvážení mohl prohlédnout
pamětihodnosti a také turistickou rozhlednu.
Posilněni chutným obědem jsme pokračovali
na zámek do nedaleké Bystřice pod Hostýnem, kde jsme si prohlédli expozici Historický
ohýbaný nábytek, židle z provenience firem
Thonet, Kohn, Fischel a Mundus. Završením
výletu byla zastávka v zahradnickém podniku Horákovy školky, jejíž tradice trvá od roku
1926. Poté plni dojmů jsme se vraceli domů.
Poděkování patří Obecnímu úřadu Ostravice
za finanční podporu našeho výletu a také firmě Glembek autobusy za příjemnou a bezpečnou dopravu.
Příští akce: Příprava a ochutnávka španělské speciality PAELY se koná 17. 8. od 15 hodin na hřišti TJ Sokol. Podrobnosti budou zveřejněny na obvyklých místech a internetu. (JN)

výzvy
Pomozte nám zmapovat historii
Prosíme občany obce o zapůjčení dobových fotografií mapujících turistickou trasu z Ostravice na vrchol Lysé hory (údolí
Sepetné, Ostravská chata, Bezručova
chata apod.). Děkujeme. OÚ Ostravice

Zapojte se do pořádání výstavy
Obec Ostravice ve spolupráci s Muzeem
Beskyd Frýdek-Místek připravuje výstavu
děl místního malíře a grafika Leopolda
Parmy. Tímto vyzýváme občany, kteří
by měli ve vlastnictví některá jeho díla,
k zapůjčení. Sběrné místo je v knihovně
Ostravice v době od 1. do 29. 7. Více
informací najdete v místní knihovně
u p. Klímkové, tel.: 558 682 115.

Z prvňáčků jsou právoplatní členové obce čtenářské
Naše knihovna se opět po roce stala dějištěm slavnostní události. Na 26 dětí z první třídy
Základní školy v Ostravici tam bylo slavnostně
povýšeno pasováním do řádu čtenářského.
Nebylo to ale zadarmo. Nejprve děti musely
prokázat, že umějí číst.
Všechny postupně přečetly krátký úryvek
české pohádky a dokázaly tak, že písmenka

skutečně znají a že je čtení pro ně stejně přirozené jako třeba mytí rukou. Ukázalo se, že
prvňáčci ve škole nelenili a všichni do jednoho
test zvládli. Po prokázání dovednosti nastal
konečně akt pasování. Ujal se ho starosta Miroslav Mališ, který v královském hávu a s mečem v ruce budil patřičný respekt. Čerství
čtenáři dostali šerpu, pasovací list a čtenářský

pas, do kterého si mohou zapisovat přečtené
knihy.
Děti z první třídy chodívají do knihovny vždy
již od počátku školního roku. Je to proto, aby
si na tamní prostředí zvykly a ztratily zbytečný
ostych. „Průkazky mají zdarma, což je má motivovat, aby k nám začaly docházet co možná
nejdřív,“ podotkla tamní knihovnice.
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Malenovice

Zdeněk Chlopčík: O tom, že budu jednou
místostarostou obce, se mi ani nezdálo

Tereza Gajdošíková vytřela fotografům zrak
Beskydské informační centrum Frýdek-Místek pořádá již třetím rokem tematicky zaměřený
Den s průvodcem – s fotografem, pod názvem
„Beskydy objektivem… aneb foťte jinak, foťte
lépe“. Akce je určena pro všechny začínající
fotografy i pro ty, kteří chtějí poznat krásy beskydské krajiny skrz objektiv. Účastníci po absolvování Dne s průvodcem – s fotografem mají
možnost zaslat své dvě až tři nejlepší pořízené
fotografie provázejícímu lektorovi k ohodnocení. Z těchto všech fotografií se pak vyhodnotí
nejlepší jednotlivec, kterého Beskydské informační centrum Frýdek-Místek, p. o. odmění.
Tentokrát se nejlepším fotografem stala Terezka Gajdošíková z Malenovic, která současně navštěvuje i fotografický kroužek v Centru
volného času U Rosničky pod vedením lektorky
Karin Cigošové. „Moc gratulujeme a přejeme
hodně dalších krásných fotek. Děkujeme rovněž skvělé lektorce Karin. Výhra patří velkým
dílem i jí,“ doplnila Miluše Plevová z Rosničky.

Lidé ho znají z tanečních kurzů, ještě
více pak z televizních obrazovek. Několik
let působí v porotě oblíbené soutěže StarDance. Lidé z Malenovic si ale zvykli i na jinou podobu tanečníka Zdeňka Chlopčíka.
Usedá totiž v místním zastupitelstvu a nyní
se nově stal dokonce místostarostou obce.
Jste znám jako úspěšný tanečník a porotce soutěže StarDance. Vedle toho jste
ale i zastupitelem Malenovic. Co vás vedlo
k tomu vydat se cestou komunálního politika?
Neberu to jako komunální politiku. Jsem občanem krásné vesnice pod Lysou horou, žije
se nám s celou rodinou tady krásně, jsou tu milí
lidé a výborní sousedé, tak jsem chtěl ´přiložit
ruku k dílu´. Toť vše.
Nyní jste byl zvolen místostarostou. Napadlo vás vůbec někdy, že budete mít takový post? Máte nějaké další politické plány?
Tak to mě opravdu nikdy nenapadlo, až
v posledních týdnech, kdy se řešila situace
s odstoupením jednoho ze zastupitelů. Nejsem
politik :-)
Máte nějaké cíle, sny, co byste chtěl
v Malenovicích vykonat či změnit?
Víte, je strašně těžké v obci, kde se za po-

slední dvě volební období toho tak strašně
změnilo, vybudovalo a postavilo pro občany,
chtít ještě něco změnit. Myslím si, že hlavní je,
aby se pokud možno všem občanům žilo v Malenovicích dobře a cítili se tady spokojení.
Co byste jakožto místostarosta vzkázal

všem lidem v obci?
Snažme se všichni, aby naše obec byla čistá, upravená a krásnější. A pokud budou mít
spoluobčané nápad na zlepšení nebo připomínku, ať si to nenechávají pro sebe, ale přijdou na obecní úřad.

Malenovické děti se spolu se seniory vydaly 18. června do Valtic. Cílem byl tamní zámek
a princeznovský bál. To ale nebylo všechno.
Naši výpravu totiž čekal náročný úkol. Předvést úryvek z muzikálu Medový Janek, který
nacvičují v Centru volného času U Rosničky.
Naši malí muzikáloví herci tak zažili snad poprvé, jaké je to stát na pódiu před úplně cizími lidmi. A jestli si myslíte, že se jim roztřásla
kolena, jste na úplném omylu. „Vystoupení dětí
mělo velký úspěch. Děti nádherně představily
autorský muzikál Medový Janek pod vedením
skvělé lektorky Katky Slukové a vyzkoušely si
opravdové vystoupení před obrovským publikem. Bylo to fantastické,“ netajila nadšení Miluše Plevová z centra.
Ještě před vystoupením si vzal k mikrofonu
moderátor akce a bývalý princ v jednom Miro-

slav Šimůnek lektorku Katku Slukovou. Zajímal
se nejen o muzikál. „Jmenuje se Janek?“ zeptal se a dostalo se mu odpovědi: „Ne, jmenuje
se Medový Janek a pojednává o skutečném
člověku, který kdysi žil u nás v Malenovicích
pod Lysou horou. Byl to podivín, choval včely
a rád fotil. Měl rád ženy, ale žádná jeho lásku
neopětovala. Text hry napsal náš kamarád Jarda Kuliha, hudbu složila ostravská skladatelka
Markéta Dvořáková, známá skladatelka opěrní
i současné hudby,“ řekla ve zkratce lektorka.
Princi pak během rozhovoru představila nejen
Malenovice, ale i centrum U Rosničky. Vysvětlila také, že ona děti učí zpívat, ale co se týče
tance, tak na tom malí herci pracují vesměs
sami, jen s lehkým dohledem choreografky.
O tom, že se dětem vystoupení podařilo,
svědčil dlouhý potlesk návštěvníků akce. „Chci

moc poděkovat všem, kteří se na vystoupení
podíleli, autorům, vystupujícím, dětem i dospělým. Máme díky všem jedinečný projekt
a aktivitu, která se jinde jen tak nevidí,“ dodala
Miluše Plevová.
Účastníci zájezdu si prohlédli také zámek,
malé princezny si zatančily na bále a všichni se
spokojení vrátili domů.

ZDENĚK CHLOPČÍK: Tanečník a porotce StarDance se stal místostarostou.

Děti sehrály Medového Janka na bále ve Valticích

krátce z obce
Užijte si naši tradiční pouť
Přesně v den sv. Ignáce, v neděli 31. července, propukne v Malenovicích tradiční
pouť. Přijďte si užít kolotočů, stánků i dalších
pouťových radovánek.

Vyřiďte si potřebné
na obecním 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.

Úřední dny v době
letních prázdnin
Informujeme občany, že v průběhu letních
prázdnin bude mít Obecní úřad Malenovice
pouze jeden úřední den a to v pondělí, vždy
od 8.00 – 16.30 hodin (v nutných případech
volejte starostovi 724 161 989). Děkujeme
za pochopení.

Kominické práce
Občané, kteří mají zájem o kominické práce,
mohou svůj požadavek nahlásit na obecním
úřadě, a to osobně, telefonicky 558 677 877
nebo mailem na adrese ou@obec-malenovice.cz. Kominík bude v Malenovicích v pátek
19. srpna a v neděli 21. srpna.

Letní tábory jsou
téměř obsazeny
Pokud stále váháte, zda přihlásit své
děti na letní tábor do Centra volného
času U Rosničky, máte poslední šanci.
Poslední dvě místa máme na turistickém táboře v termínu od 18. do 22. 7.
a v hudebně dramatickém táboře od 15.
do 19. 8. Více informací vám ráda sdělí
vedoucí centra Miluše Plevová na tel. č.
603 420 242.

Poděkování
Školní rok je za námi, čekají nás prázdniny a letní tábory. Chtěla bych poděkovat
všem dětem, rodičům a zejména těm, kteří se podílejí na činnosti našeho centra,
za obětavou a nadstandardní práci. Těším se na další spolupráci.
Miluše Plevová, vedoucí Centra volného
času U Rosničky

Den dětí přinesl k svátku zábavu
malým i velkým návštěvníkům
Když přicházely děti na oslavu svého svátku
k Centru volného času U Rosničky, už zdálky
jásaly. Obec pro ně připravila obrovský nafukovací cirkus. Po celý den byl také v pěkném
obležení dětí malých i větších.
Den dětí nabídl návštěvníkům řadu zábavných soutěžních úkolů. A protože byla ústředním motivem voda, malí oslavenci se například
strefovali vodními pistolemi na cíl, skládali námořnické čepky, malovali vodovými barvami,
proplouvali pomyslným mořem, vyráběli vory,
kreslili ryby nebo se učili, jak se píše SOS.
Když si prošli všechna stanoviště, čekala je
sladká odměna. „Vyšlo nám krásné počasí
a dobrá nálada. Děti měly pár odřenin z obří
nafukovací klouzačky a možná trochu bolení
břicha z kombinace párků, nanuků, ledových
tříští, sladkostí, vaječiny, ale užily si to na plný
plyn! Děkujeme všem za pomoc s organizací,“
podotkly s úsměvem členky organizačního
týmu z Rosničky.

jubilea
V měsíci červenci oslaví jubileum:
Paní Eliška Šigutová – 88 let.
Oslavenkyni přejeme všechno nejlepší,
mnoho štěstí, životního elánu, optimismu,
splnění všech přání a do dalších let pevné
zdraví, klid a rodinnou pohodu.
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Metylovice
Malí fotbalisté se utkali na Memoriálu Ondřeje Šprly

Sportovní klub Metylovice, oddíl kopané, uspořádal v sobotu 25. června již 14. ročník
Memoriálu Ondřeje Šprly v kopané starších žáků. Turnaj se konal na fotbalovém hřišti
v Metylovicích za účasti družstev TJ Sokol Ostravice, TJ Janovice, TJ Kysučan Korňa
(Slovensko) a domácích Metylovic. Náš domácí tým nakonec vybojoval 2. místo.
Za ním skončila Korňa a poslední Ostravice. Prvenství slavil celek z Janovic.

Červenec 2016

Obec opravila cesty, hřbitov, nyní staví chodníky
Pokud jezdíte do Metylovic z Frýdlantu, jistě
jste si všimli výstavby nových chodníků u autobusové zastávky Sosna. Stavba navazuje
na opravenou část chodníku na ulici Hukvaldská. „Výstavbu realizuje firma Moravia Trend.
Náklady činí 400 tisíc korun. Chodníky tak budou
na obou stranách cesty, a to o délce cca 2x90
metrů,“ upřesnil starosta Metylovic Lukáš Halata. Jak dále pokračoval, obec chce jít s chodníky
ještě dál. Má v plánu postarat se o bezpečnost
chodců po celém úseku od Sosny až na Vrchovinu a dále ke kostelu. „Zpracováváme projekt
a jednáme s majiteli pozemků o jejich darování.
Až budeme mít tuto fázi za sebou, chceme vyřídit územní rozhodnutí a stavební povolení. Pokud by šlo vše zdárně, tak bychom to chtěli stihnout do konce roku. Je to podmínkou dotačního
programu, protože chceme na tuto akci požádat
o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury (termín podání žádosti asi bude do 6. 1. 2017).
Jestli by šlo všechno tak, jak máme nalajnované, tak bychom teoreticky mohli stavět příští rok,“
pokračoval starosta. Upřesnil, že chodník nepovede podél cesty v celém úseku. Obec využije
cyklotrasy nad třešňovým sadem. Na té plánuje

ještě tento rok vystavět veřejné osvětlení.
Zatímco chodníky se staví, některé letošní
investiční akce jsou ukončeny. Jedná se o opravu cesty naproti muzea k panu Milanu Pečínkovi a rekonstrukci silnice vedoucí od léčebny
do místní části Metylovičky. Nový asfalt na tomto úseku zpříjemňuje cestu všem řidičům, ale

i chodcům či cyklistům. O maminkách s kočárky
ani nemluvě. Opraveny jsou rovněž chodníky
a kamenné podezdívky na místním hřbitově.
„Na tuto opravu se nám podařilo získat dotaci.
Stejně tak máme jistou dotaci na výstavbu odpočívadla na Čupku. Do konce roku ji musíme
stihnout postavit,“ doplnil starosta.

a mít ho i naložené. Pořadatelé jsou shovívaví,
takže povolí soutěžícím
mít i očištěnou a omytou zeleninu. Nakrájená
být ale nesmí. Kuchaři
si mohou vzít i dopředu uvařený vývar. Čas
na vaření jsou čtyři hodiny. Povinností všech
soutěžních týmů je dát
vzorek guláše porotě
k ochutnání. Zbytek uvařených porcí si soutěžící
mohou prodat ve vlastní
režii a tím pokryjí své náklady.
Nástup soutěžících je od 10 hodin. Týmy si mohou vyzdobit stánky, připravit stanoviště.
Slavnostní zahájení soutěže pak propukne
ve 12 hodin. Prodej a prezentace nastane od 16
hodin.
Hodnotící komise bude složená z komisařů.
Každý komisař bude hodnotit a přidělovat body
za výzdobu, práci a atmosféru na stánku sou-

těžních týmů a také chuť připravovaného guláše.
Hodnocení všech týmů bude prováděno postupně
během celé doby přípravy a výdeje gulášů. Ochutnávka proběhne po dovaření gulášů tajně. Nejlepší týmy získají sudy piva o objemu 30, 15 a 5 litrů.
Neváhejte a přihlaste se. Dokažte všem, že právě
váš guláš je ten nejlepší. Fantazii se přitom meze
nekladou. Loni vařili soutěžící guláš například ze
zvěřiny, ale i z ryb či vepřového masa.

Žáci a jejich učitelé slavnostně
Přijďte soutěžit ve vaření guláše na Den obce
pokřtili svou novou desku

Spousta hudby, písniček, nadšených děti
i dospělých hudebníků, ovace publika. Tak vypadal křest CD pod názvem Běh na dlouhou
trať – OKNEM do světa. Konal se za pěkného počasí 10. června za naší základní školou.
Kdo přišel, nelitoval.
Na pódiu se vystřídaly děti a předvedly, co
se naučily v kroužcích či školní družině. Doprovod jim dělala hudební formace Ad-Re-Na-LLin. Škola nachystala pro návštěvníky bohaté občerstvení. Ti se pak odměnili potleskem
a pěknou atmosférou. „Program, který jsme
připravili, je daleko bohatší, než jsme původně
zamýšleli. To proto, že se přidaly děti z kroužků a družiny. Rozdělili jsme ho na dvě části.
První je formálnější, v druhé části doufám,
že si zazpíváme všichni společně,“ přivítala
všechny ředitelka školy Renata Spustová. Jak

řekla, hudba má tu kouzelnou moc, že se pomocí ní dají vyjádřit emoce. Radost, smutek,
optimismus. „A naším cílem je naučit děti lásce k hudbě,“ upřesnila.
Křtu nového CD se ujal starosta Metylovic
Lukáš Halata, který mu popřál hodně posluchačů. „Musím přiznat, že nahráváním tohoto
CD se mi splnil můj sen. Nebyli jsme v tu danou dobu učiteli a žáky, ale spolupracovníky.
Byli jsme tým, který pracoval na společné
věci. Toho si moc vážím,“ pokračovala Renata
Spustová. Přiznala, že se nahrávání protáhlo
daleko více, než původně zamýšleli. O to více
je však nová deska vymazlená.
Na křtu se polívala šampaňským nejen
nová společná deska dětí a kantorů, ale
i kniha. Konkrétně kniha 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.
Pouze jedna osoba je autentická,
a kdo ji znal, určitě
pozná, o koho jde.
Povídky jsou pro
dospělé čtenáře,“
doplnila autorka.

Staří páni obhájili vítězství v Janovicích

Na velkém hřišti TJ Janovice se v sobotu
25. června odehrál druhý ročník fotbalového
turnaje. Byl věnován uctění památky pana
Miroslava Reka, který celý svůj život zasvětil rozvoji tělovýchovy a sportu v Janovicích,
zejména fotbalu.
Hvizd píšťalky sudího zahájil první zápas
– své síly poměřilo družstvo místních – TJ
Janovice a borců z Havířova. Domácí po celé
utkání tahali za kratší konec, čemuž odpovídal i konečný výsledek 2:3.
Po krátké přestávce nastoupily proti sobě
týmy Metylovic a slovenské Korně. Dobrý
vstup do utkání měly Metylovice, které se
po hezkém uvolnění Otakara Kulhánka ujaly
již v 6. minutě vedení 1:0. Korňa však stačila do poločasu tečovanou střelou vyrovnat.
O vítěznou branku Metylovic se ve druhé půli
postaral Karel Hradil, který zužitkoval zpět-

nou přihrávku Jaromíra Němce.
V odpoledním duelu o 3. příčku proti sobě
nastoupili poražení semifinalisté – celky Janovic a Korně. Diváci se konečně dočkali
koření fotbalu – branek, přesto ale asi nebyli
spokojeni, poněvadž Janovice mířily přesně
jednou, zato hosté 6krát, čímž odsoudili domácí na celkové 4. místo.
V posledním sobotním klání si to o prvenství v turnaji rozdaly stejně jako v loňském
roce týmy Metylovic a Havířova. Ač celek
Havířova byl možná trochu fotbalovější, tak
na obranu Metylovic nevyzrál. Zato Metylovice měly více brankových příležitostí a jednu
z nich nakonec i proměnily. Své sólo zakončil Michal Svoboda střelou podél brankáře
a rozhodl tak o vítězství Metylovic v poměru
1:0. Metylovice tedy obhájily své loňské vítězství.
Lukáš Halata

Senioři jeli na výlet a smažili vaječinu
Klub seniorů uspořádal 26. května autobusový zájezd. Navštívili jsme muzeum tvarůžek
v Lošticích u Olomouce, Mladečské jeskyně
a hvězdárnu v Ostravě. Počasí nám přálo, tva-

růžkové zákusky taky chutnaly.
Poděkování patří Janě Juřicové, která vše
vzorně zařídila a starala se o nás i v průběhu
samotného zájezdu. Za bezpečnou jízdu děkujeme p. Čestmíru Krčovi,
našemu dvornímu řidiči.
Letošní smažení vaječiny, které proběhlo 5.
května, se také obzvlášť
vydařilo. Sešlo se nás
42, usmažili jsme 180
vajíček a nic nezbylo.
Vaječina byla výborná.
Při této příležitosti jsme
si připomněli i svátek matek. Muži klubu seniorů
předali všem přítomným
ženám kytičku.

Klub seniorů

Gulášmet aneb 2. ročník soutěže ve vaření guláše v kotlíku se bude konat 3. září v rámci Dne
obce Metylovice. Ten bude tentokrát na téma
Na samotě u…
Seberte odvahu a přihlaste se. V týmu mohou
být profesionálové i nadšení amatéři. Jedinou
podmínkou je, že většina členů soutěžního týmu
(jeden až pět lidí) musí pocházet z naší obce. Přihlášku do akční soutěže si můžete vyzvednout
na obecním úřadě nebo na webových stránkách
obce. Termín podání přihlášky na OÚ Metylovice
je pouze do 31. července 2016!!! Vybrané týmy
budou informovány do 17. srpna, přednost mají
soutěžící minulého ročníku.
A jak bude vypadat samotná soutěž? Kuchaři
budou mít k dispozici prostor cca 3x3 metry. Startovné činí 300 Kč a bude zaplaceno při podání přihlášky na OÚ. Soutěžící si musí zajistit suroviny,
pracovní nářadí, dekorace stánku, kotlík s ohništěm včetně dřeva, jednorázové nádobí na prodej
i úklid prostor po akci. Zadání je jasné. Uvařit guláš v kotlíku vytápěném ohněm. Hodnotit se však
bude nejen chuť guláše, ale i kultura a profesionalita přípravy a nazdobení stánku. Soutěžící si sami
zajistí suroviny, pomůcky i výzdobu. Aby měli úkol
snazší, je jim dovoleno předem si nakrájet maso

krátce z obce
Svoz odpadů
Odvoz odpadů v měsíci červenci
je ve středu 13. a 27. 7.

Velkoobjemový odpad
Pátek 5. srpna 14.00 – 18.00 h.
Sobota 6 srpna 8.00 – 12.00 h.
v areálu bývalého horního kravína.
Pátek 2. září 14.00 – 18.00 h.
Sobota 3. září 8.00 – 12.00 h. v areálu
bývalého horního kravína.

Děti jely na výlet do parku v Bílé

Děti z naší základní a mateřské školy se
těšily na úterý 14. června. Měly proč, čekal je
totiž velký školní výlet. Spolu s kantory vyrazily do letního zábavního parku na Bílé. Cesta
uběhla rychle a nikdo neměl čas se nudit.
Školkáčci si v parku užili šmoulů a atrakcí
pro ně, včetně šmoulích domečků a útěkem
před Gargamelem. Školáci si dosyta zabubnovali a zakřičeli s indiány. Všichni si s chutí
zaskákali na vzduchové trampolíně, lovili vysokou zvěř v lesích, vydali se do hluboké džungle
a vyzkoušeli si život pána opic – Tarzana, to
když se po lanech proháněli mezi stromy.

K vidění byla i divoká zvěř jako horské kozy
a divoké ovce, v tůni obří pstruzi a cosi, co se
podobalo žralokům. Když se děti dosyta vynadívaly na zvířátka, čekal je ještě krkolomný
sjezd na pneumatikách – krk si však naštěstí
nikdo nezlomil. Školáci se také zachovali jako
praví nezkrotní indiáni a stánek se suvenýry
vzaly nakonec děti útokem. Nemalou pozornost nakonec nečekaně vzbudila krásná chlupatá barevná housenka na opěradle sedadla
autobusu po cestě zpět. Ta byla z Bílé přivezena do Metylovic, a tak jsme dokonce i rozšířili
místní faunu.

Fotbalisté nakonec vybojovali šestou příčku

Po dobře rozehrané podzimní části soutěžního ročníku 2015/2016 přišel na mužstvo mužů
jarní útlum. V prvním utkání v Návsí na umělé
trávě se sice Metylovice ujaly již ve druhé minutě
vedení 1:0, nakonec si ale odvezly porážku 1:4
a navíc přišly na měsíc o zraněného hráče Karla
Hradila. I v dalším kole na domácí půdě s Hrádkem doháněly Metylovice dvougólové manko,
které se jim nakonec v závěrečných minutách
podařilo smazat a vydřít tak remízu 2:2. Naopak
následující týden v Janovicích přišly zase o bod
v poslední minutě Metylovice a prohrály tak
s místní TJ 3:2. Plný bodový zisk tak braly Metylovice až v utkání s Nošovicemi, kdy přes nespočet šancí nakonec vyhrály „jen“ 3:1. Do Písku odjížděly Metylovice s touhou urvat alespoň
bod, ale jedna vstřelená branka ani na remízu
nestačila. Domácí již v první půli dali dva góly,
které jim nakonec stačily na výhru 2:1. S výkony
jako na houpačce pokračovali fotbalisté z Metylovic v nadcházejícím víkendu i proti Bukovci,
kdy po velmi kvalitním výkonu brali zasloužené
vítězství 2:0. To však nelze říct o výkonu v utkání
s Lískovcem, kde již po 50 vteřinách vedli domácí 1:0. Do poločasu Hradil vyrovnal a zdálo se,
že bude otázkou času, kdy soupeře zlomí druhá branka, ale opak se stal pravdou. Lískovec
po změně stran 2x udeřil, z čehož se metylovští
hráči již nevzpamatovali a stačili pouze korigovat stav utkání na 3:2. Poté přišlo na řadu derby
s Palkovicemi, které na jaře nastartovaly ofenzivní tažení k záchraně, leč se začátkem utkání
musely být notně zaskočeny, poněvadž již v 10.
minutě prohrávaly 2:0. Nakonec se z počáteční

letargie dostaly více do hry a snížily na rozdíl jediné branky, ale na víc se již nezmohly. Další sobotu zajížděly Metylovice na půdu jasného lídra
okresního přeboru na Ostravici, kde ještě obstojně prohrály 2:0. Další týden již na Metylovice
čekal celek Chlebovic, který se sice ujal ve 3. minutě vedení 1:0, ale nakonec si odvezl vysokou
porážku 9:1. Na dobrý výkon však Metylovice
opět nenavázaly v Bašce. Ač na začátku vedly,
tak domácí třemi brankami zápas otočili a ještě půlhodiny před koncem vedli 4:2. Nakonec
utkání skončilo 4:4. Na poslední venkovní utkání
hrané v Oldřichovicích nebudou Metylovští vzpomínat v dobrém. Domácí, kteří potřebovali získat
tři body zajišťující záchranu, nastoupili velmi odhodlaně a v poločase již vedli nad odevzdanými

Metylovicemi 4:1. Po změně stran brankostroj
Oldřichovic pokračoval a zastavil se na potupné
desítce. Dvě vstřelené branky tak Metylovicím
nebyly v tomto případě nic platné.
I přes nestabilní výkony, avšak díky příznivým
ostatním výsledkům, měly ještě Metylovice možnost v posledním jarním utkání pomýšlet i na celkovou 2. příčku. Soupeř z Mostu u Jablunkova
však byl nad jejich síly a prohra 1:2 odsoudila
Metylovice až na konečné 6. místo. Jediná jarní
domácí porážka tak přišla v tu nejnevhodnější
dobu. Na druhou stranu jen jeden dovezený bod
z venkovního hřiště je za celé jaro opravdu málo.
Co nás akorát může těšit, je prvenství Františka
Végha ve střelecké tabulce, který zatížil konto
soupeřů 25 zásahy. 
Lukáš Halata

Horní řada zleva: vedoucí mužstva Pavol Zelenák, František Végh, Jan Šlachta, Karel Hradil,
Martin Huser, Lukáš Halata starší, Lukáš Halata mladší, Libor Rusina, trenér Arnošt Uherek.
Dolní řada zleva: Jan Slanina, Adam Bražina, Josef Pergler, František Závodný, Otakar Kulhánek, Filip Červenka, Marek Schmidt, Radim Tabášek a Vojtěch Halata.
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Příjemnou dovolenou,
plnou slunce a nevšedních zážitků
přeje všem občanům Pstruží
starosta Milan Vaněk

Enduro soutěž Beskydský pohár
V sobotu 18. června se v našem regionu
uskutečnil další ročník Enduro soutěže „Beskydský pohár“. Soutěž startovala v sousedních
Metylovicích a trať závodu vedla také přes katastr naší obce. Zde byla patrně nejzajímavější
část závodu.
Byla to rychlostní zkouška na uzavřené trati,
která vedla úbočím Ondřejníku. Závod byl obdařen velkou diváckou pozornosti. Soutěž se pořádala jako Mistrovství České republiky. Tomu
odpovídalo i startovní pole, ve kterém nechyběli
přední jezdci z celé republiky. Start a cíl soutěže byl v Metylovicích, místní části Metylovičky.
Čestnou funkci startéra, který po jedné minutě
postupně odstartuje všechny závodníky, dostali
starostové z okolních obcí – Palkovice, Čelad-

ná a Pstruží. Pan Milan Vaněk si pak vybral tu
nejlepší část startovního pole a do závodu tak
odstartoval všechny tři ženské účastnice soutěže Patrycju Komko z Polska (1. místo v soutěži
žen), Michaelu Polívkovou a Báru Cihlářovou.
Jejich start byl přijímán s velkou pozorností nejenom diváků, ale také médií. Mimo to se soutěže zúčastnilo mnoho závodníků z nedalekého
okolí, převážně z Palkovic, Kozlovic a Frýdlantu.
Nedalekou Čeladnou úspěšně reprezentoval
Aleš Tofel (startovní číslo 426, kategorie MČR
II E3), který se umístil na pěkném čtvrtém místě. Další místní rodák Zdeněk Halata z Frýdlantu pak zvítězil v kategorii veteránů nad 50 let.
Ve velké konkurenci a v náročném čtyřkolovém
závodě nakonec zvítězil v celkovém pořadí Patrik Markvart před Pavlem Balašem. Na pěkné
třetí místo se probojoval Martin Volný z Frýdku-Místku, následován čtvrtým Markem Borákem
z Kunčic pod Ondřejníkem. Soutěž se vydařila.
Pořadatelsky byla dobře připravena a zajištěna,
když její organizaci nově zajišťoval Enduro klub
Palkovice pod vedením Josefa Lukeše. Svou
pověst motorkáři navíc vylepšili, když jeden ze
závodníků duchapřítomně pomohl při havárii
cyklisty, který v obci Pstruží sjel do příkopu.
Zde cyklistovi při následném pádu zapadl jazyk

Pstruží

Něco jsme udělali pro zdraví
Absolvovali jsme cvičení S-M SYSTÉM
MUDr. Smíška pro zlepšení své kondice, ale
hlavně k odstranění bolesti zad.
V deseti lekcích pod vedením mladé cvičitelky paní Zuzany Sovadinové jsme se naučili cvičení s tzv. „gumami“ pro držení těla, posilování
svalstva a hlavně se donutili k pravidelnému
dennímu cvičení. Velmi se cení odvahy všech,
kteří do toho šli a dokázali si, že i v tomto pokročilém věku, se zdravotními potížemi, jsou
schopni pro sebe něco udělat.
Velmi děkujeme a oceňujeme pomoc Obecního úřadu Pstruží, který nám podal pomocnou
ruku.
Ještě jednou díky všem cvičencům, obecnímu úřadu i paní cvičitelce.

Změna úředních hodin
Od 4. 7. do 31. 8. se upravuje
provozní doba obecního úřadu.
Úřední den:
pondělí 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Jakékoliv jednání mimo tento den
je možné domluvit telefonicky:
558 677 120, 558 677 122.

Pouť ve Pstruží 14. srpna
Mše svatá proběhne v místní kapli
v 11.00 hodin
a závodník Pavel Knap cyklistovi zapadlý jazyk
duchapřítomně uvolnil, provedl umělé dýchání
a zajistil příjezd vozidla záchranné služby. Svým
pohotovým jednáním mu tak zachránil život.

Text a foto: Kronikář obce

Atletický trojboj
Ve čtvrtek 10. června zajížděli naši mladí
atleti na hřiště ZŠ Čeladná, kde se konal tradičně jako každý rok atletický trojboj. Soutěžilo
se ve skoku do dálky, běhu na 50 m a hodu
kriketovým míčkem. Soutěž probíhala za ideálního počasí a bylo k vidění spousta kvalitních
výkonů.
Naši školu reprezentoval jeden hoch a dívka
z každé třídy. Konkrétně František Pešat, Na-

tálie Drnovská, Eve Benzie, Oliver Kašing, Ludovít Leco, Ema Menšíková, Kryštof Karásek,
Stela Gocálová, Albert Jaskula a Aneta Kubalová. Na stupních vítězů se nakonec umístili čtyři žáci. Natálie Drnovská, Oliver Kašing
a Eve Benzie skončili na bronzovém stupínku
a skvělé 2. místo vybojoval František Pešat.
V konečném pořadí škol skončila ZŠ Pstruží
na 6. místě.

DEN OBCE PSTRUŽÍ
SOBOTA 20.8.2016
OD 14 HODIN V AREÁLU
„DUBINA“

PSTRUŽOVSKÝ DŘEVORUBEC
POD ZÁŠTITOU SDH PSTRUŽÍ

STŘELNICE BUFFALO BILL PRO
KAŽDÉHO VE VĚKU 5 – 120 LET
SKÁKACÍ HRADY, SOUTĚŽE
BOHATÉ OBČERSTVENÍ
ŽIVÁ HUDBA
WWW.PSTRUZI.CZ

-štípání kulatiny (vlastní pilou)
-řezání motorovou pilou (vlastní pila)
-čtvrcení špalku
-řezání ruční dvoumuž.pilou
-řezání volně stojícího špalku
-hod oboustrannou sekerou
-a další

KDY: 30.7.2016 od 13:00 hodin

Roztleskávačky ze ZŠ Pstruží povzbuzovaly mistry republiky
Tentokrát naše roztleskávačky vystoupily
na plaveckém bazénu v Přerově. V neděli 19.
června v odpoledních hodinách se hrál v Přerově poslední finálový turnaj, který rozhodl o tom,

kdo vyhraje 1. ligu mužů ve vodním pólu.
Naše roztleskávačky samozřejmě nemohly
u tohoto napínavého zápasu chybět. Oddíl vodního póla SK Slavia Praha, za povzbuzování

našich dívek (M. Kubiczková, A. Žídková, K. Matoušková, E. Menšíková, D. Lukešová, G. Kneblová, V. Lavrišinová, A. Kubalová, N. Šigutová),
nakonec získal vytoužený titul mistrů republiky.

KDE: Pstruží –areál Dubina
startovné 150,- (v ceně guláš a pivo)
tel.registrace soutěžících do 29.7.2016
736 280 777
program a občerstvení zajištěno
soutěž na vlastní nebezpečí

Akce se pořádá za každého počasí !!!

TENIS PSTRUŽÍ PARTY
TENISOVÝ TURNAJ
LOSOVANÝCH PÁRŮ ČTYŘHER
UZAVŘENÝ TURNAJ
PRO PSTRUŽANY a členy TJ

SOBOTA
23.7.2016
8:30

8:30 PREZENCE A LOSOVÁNÍ __ 9:00 START
tomas.bartek@email.cz, 602 465 167
poslední lichý přihlášený bude náhradníkem
přihlášky do 20. 7. 2015 nebo DO NAPLNĚNÍ 32 HRÁČŮ/HRÁČEK
s podporou obec Pstruží a TJ Sokol Pstruží. Startovné 200,- Kč/osobu, občerstvení zajištěno.
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Nástup letního venčení

S nástupem června začala klubová výletní
sezóna, která potrvá jako obvykle až do září.
Vycházky a výlety jsou koncipovány tak, aby
se mohli co nejvíce zúčastňovat i ti, kterým to
již tak nechodí. Samozřejmě některé náročnější akce jsou určeny pro ještě zdatné turisty.
Alfou a omegou vždy zůstává počasí, červen
byl docela milosrdný, snad to tak bude i nadále.
Poslední červnový den máme ještě výlet
busem do Valašské dědiny v rožnovském
skanzenu.
(Ne)Petang, Pařez a kaktusy
Nicméně hned první červnová akce (petang
v BRC) zhavarovala z důvodu deště, tak se
alespoň posedělo v klubovně. Další vycházka
s cílem U Pařezu, oblíbeným „okruhem Anny
Trefilové“, již proběhla bez problémů. Posléze
jsme nemohli chybět na výstavě kaktusů, byť
se letos za nimi muselo jet až do Frýdku. Bylo
nás jen pár, ale znovu jsme obdivovali pečlivě
připravenou výstavu a její nádherné exponáty.
Odpoledne bylo završeno na terase penzionu
Pod Kašnou s krásným výhledem na kostel
Panny Marie.
V Beskydském nebi bylo blaženě
Výlet na Horečky se zprvu nesl vážným
ohrožením z nebe, to čeladenské bylo zlověstné, nicméně parta optimistů přesto vyrazi-

la a dobře udělala. Nebe frenštátské bylo sice
podobné, ale se vstupem do nebe beskydského se vyjasnilo a prožili jsme báječné odpoledne nejen na stezce v korunách stromů. Závěrem se posedělo u Janíka a pak dolů na vlak.
Začala kuželkářská sezóna
Co by to bylo za léto bez kuželek na Dejmonu. Předposlední červnový čtvrtek, téměř jasno, dusno, teplota přes třicet, opravdu ideální
podmínky pro hraní kuželek na otevřeném
slunci. Trochu se to odrazilo na účasti, bylo
nás méně než obvykle, nicméně Dejmon opět
nezklamal a k absolutní spokojenosti chyběl
pouze nový kuželkářský rekord. Vzhledem
k tomu, že přežili i kardiaci, lze akci označit
za úspěšnou.
Když už je řeč o Dejmonu, je dobré zmínit
tradiční červnovou návštěvu seniorského klubu Gabriel z Ostravy. Po malém občerstvení
v naší klubovně je vždy na programu vycházka do okolí. Již čtvrtým rokem nechtějí jinam,
než na kuželky do Dejmonu. Co k tomu dodat?
Historicky první petangová medaile
V sobotu jedenáctého se do Frýdlantu
na petangový turnaj dvojic vydala sestava
Kokešová-Bernady. Výsledkem této mise byla
bronzová medaile. Historie se nebude ptát,
kolik týmů bylo na startu (vzhledem k počasí
pouze tři), ale kdo získal bronz.
Program klubu o prázdninách
„Úterní“ cvičenky se ani o prázdninách nebudou šetřit, odpoledne pak budou patřit společenským hrám karetního zaměření. Čtvrteč-

ní cvičení a angličtina mají pohov, odpoledne
budou vycházky či výlety s některými pátečními přídavky.
Takže se v červenci můžeme těšit na tyto
akce: Grilování u Kněhyně, Výletní restaurace
U Zdeňka, Podél Čeladenky do Pstruží, Lanovkou na Pustevny, Satinský vodopád.
Kompletní program na měsíc červenec najdete jako obvykle v čeladenském Zpravodaji,
v klubu, v infocentrech Čeladná a Pstruží nebo
na www.senioriceladna.cz.
Klubovnu naleznete v přízemí Domu s pečovatelskou službou, kontaktovat mě můžete
osobně, telefonicky (737 532 227) nebo přes
e-mail petr.bernady@seznam.cz.
Přijměte tímto pozvání na další klubové
akce. 
Petr Bernady

Kuželkářská idyla v Dejmonu

ZŠ Čeladná je ve finále

Byl poslední měsíc
tohoto školního roku.
Nezasvěceni by se
mohli domnívat, že se
v tyto dny jen uzavírají
známky, odevzdávají
učebnice a píše vysvědčení. Omyl, u nás na škole jsme toho stihli
mnohem víc.
Útržky z některých akcí:
Uskutečnili jsme dva zájezdy do sousedních
států. Vybraní žáci školy navštívili historické
město Krakov. Žáci šesté třídy strávili dva dny
v Zubrohlavě – našem partnerském městě
a škole. Byl pro ně připraven pestrý program.
Učitelé ostatních tříd si také naplánovali
pěkné výlety. Například prvňáci prožili chvíle
se zvířátky v Záchranné stanici v Bartošovicích
a okouzlil je model železnice ve Studénce. Druháci v Kuníně okusili kousek života s Karlem
IV. Hrad Helfštýn se stál objektem zájmu hned
dvou tříd čtvrťáků a třeťáků. Tito si k tomu přidali ještě prohlídku Zbrašovských aragonitových
jeskyní v Teplicích. Sedmáky zase přilákala
zvířátka v ostravské ZOO. Ale našly se i třídy,
které si na výlet vyšláply. Osmáci a deváťáci se
kousli a zasportovali si. Vystoupali Lysou horu.
Sport nás provázel během měsíce vícekrát.
Dvacet žáků 1. stupně využilo příležitost naučit
se bruslit na in- line bruslích. Celý týden, každé
odpoledne se žákům věnovali zkušení instruktoři ze společnosti Japa.
Na jedno páteční dopoledne jsme se stali
pořadateli Atletického trojboje. Vybraní žáci ze
šesti okolních škol přijeli s námi závodit v běhu,
hodu a skoku do dálky. Krásný sportovní areál
školy byl perfektně připraven a celé zápolení

Stezka v korunách stromů

Ostravští na návštěvě

Dětská scéna i hlídání dětí
Kromě hudební scény si festival Ladná Čeladná zakládá na kvalitním programu pro děti, proto připravuje dětskou zónu s mnoha aktivitami.
Chybět nebudou divadelní představení a animované filmy. Díky zapojení do projektu Celé Česko
čte dětem na letošním ročníku zazní i pohádky
v podání hudebníků a divadelníků – svou účast
přislíbil například zpěvák Jan Unger ze skupiny Zrní a Albert Černý z Lake Malawi, herečka
a zpěvačka Bára Hrzánová či Vlaďka Krakovková z Divadla loutek Ostrava.
Kdo rád tvoří, může s dětmi navštívit
workshop pod vedením Radky Ondráčkové, autorky knížky pro děti a rodiče s názvem Zanzibar

jak vyšitý. Výtvarnou dílnu připravuje i sociální
podnik Krabičky, jehož instruktoři zájemcům
ukáží, jak si mohou z papírových kartonů vyrobit
například hudební nástroje. Součástí areálu je
klidová zóna, kde si budou moci malí návštěvníci
odpočinout, zatímco rodiče nejmenších dětí zde
najdou zázemí s přebalovacím stanem či kojícím
koutkem.
Návštěvníci mohou dále využít služeb místní mateřské školy Čeladenská beruška, která
po dobu konání festivalu vždy od 13 do 21 hodin
zajistí hlídání dětí ve věku od 3 do 8 let. Ve školce
mohou děti zůstat tři hodiny, přičemž kapacita je
24 dětí a cena za hlídání činí 30 Kč za hodinu.

Kunčice p. O.

Večerní pozorování
přeloženo na 16. 7.
Večerní astronomické pozorování s Hvězdárnou Valašské Meziříčí je přesunuto na
16. 7., od 21.00 u školy. Snad nám tentokrát
bude přát počasí a bude jasno. Akce se koná
pouze za jasného počasí. Opět bude upřesněno v 16.00 na webu obce (www.kuncicepo.cz) a bude rozeslána zpráva uživatelům
obecní aplikace.

sportovců se vydařilo bez ztráty kytičky.
Také kultura provázela naše poslední dny
školního roku 2015/2016. Třídy 1. stupně navštívila se svým programem známá spisovatel-

Římskokatolická farnost
Kunčice pod Ondřejníkem

• Malá pouť v lesní kapli ke cti
sv. Maří Magdalény – 23. 7. v 15.00 hodin.
• Velká pouť ve farním kostele ke cti
sv. Maří Magdalény – 24. 7. v 9.30 hodin.

BOHOSLUŽBY V LETNÍM OBDOBÍ

2016/2017
Farní kostel v Kunčicích – Pá v 18.00 h.,
Ne 9.30 h.
„Ruský“ kostel v Kunčicích – Ne 10.45 h.
Více zde: http://www.rk-farnost-celadna.cz/

ka dětských knih Klára Smolíková. Prvňákům
v rámci projektu na podporu čtenářské gramotnosti „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“
věnovala svou knihu Knihožrouti. 
HG

Kunčice p. O.
Restaurace Huťařství
Kunčice p. O.

vás srdečně zve
na

Rybáři od Žabáka zvou na tradiční Rybářské hody,
které se budou konat 6. srpna od 12 hodin.
Budou podávány tradiční rybářské dobroty za příznivé ceny.
Sortiment: tradiční výrobky z udírny a z pánve.
Rybolov od 6.00 do 18.00 hodin. Pravidla budou na vývěsce.
Těšíme se na návštěvu domácích i lufťáků.
Rybářské štěstí můžete vyzkoušet v lovu na udici, proto nezapomeňte
doma svoje nářadí. Rybáři svoje nářadíčko nepůjčují!
Těšíme se na návštěvu starých přátel, dobré počasí
a nové návštěvníky areálu vodních nádrží.
Bližší informace na plakátech. Děkujeme za vaši přízeň.

Hasiči z Kunčic p. O. pořádají
Pouťovou zábavu s kapelou

areál TJ Sokol Kunčice p.O.

Místo:
Termín:

8.30 h. sraz účastníků
8.45 h. rozlosování turnaje
9.00 h. zahájení 1. utkání skupin

Hrací systém: - počet hráčů na hřišti: 5+1, bez ofsajdů, libovolné střídání
Hlavní turnaj:

- hrací doba: 2x10 min. (možná úprava podle počtu mužstev)
- ve dvou skupinách každý s každým, první dva týmy ze skupin
postupují do semifinále (1.A-2.B, 1.B-2.A),
- týmy z posledních míst ve skupinách si zahrají o putovní
děravou kopačku
- poražení semifinalisté o 3. místo, vítězové o 1. místo

Startovné: 200 Kč na osobu

(nárok na jedno pivo, minerálku, zelňačku, guláš)

Za poplatek je možné si zapůjčit dresy.

Těší se na vás spolek Tradice v Kunčicích p. O.
RESTAURACE HUTARSTVI

Rezervace na tel.: 556 311 521
Kapacita sálu je omezena.

Pátek 22. července 2016
u hasičárny
Začátek akce v 19.00 hodin
Občerstvení: Bramborové placky, grilované maso…

Přihlášky: do 3. 8. 2016
731 925 081 (p. Zajac)
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Červenec 2016
slovo místostarostky
Vážení a milí sousedé,
začíná čas prázdnin a dovolených, a pokud bychom soudili podle posledních červnových dnů,
čeká nás opravdu parné léto. Takže hned úvodem všem přeji, abyste jej strávili v pohodě podle svých
představ, využili maximálně výhod, které přináší, a nevýhody ve zdraví přežili.
Na obci stále nepolevujeme ve snaze maximálně využívat nabízené dotační možnosti. Uspěli jsme
v programu Efekt a ještě letos tak vyměníme dosluhující a energeticky náročné lampy veřejného
osvětlení. Podařilo se také získat dotaci na protipovodňová opatření zahrnující modernizaci obecního
rozhlasu, který bude zaveden i na Bystré. Realizace proběhne v příštím roce. Hasiči na Bystrém se
mohou ze získaných dotačních prostředků těšit na nové zásahové vozidlo. Na výsledky zatím čekáme
v případě podané žádosti o dotaci na zateplení ZŠ a revitalizaci zeleně v obci. Zahájili jsme rovněž
spolupráci se slovenskou obcí Strečno. Výsledkem společného přeshraničního projektu na české
straně bude v případě získání dotace obnova zbojnické a folklórní tradice zahrnující třeba rekonstrukci
obecního kinosálu.
Nežijeme ale samozřejmě jen dotacemi. Řešíme i zajištění provozních záležitostí obce, které patří
k tomuto období, zejména udržovací práce na místních komunikacích a údržbě obecní zeleně, která
je vzhledem k rozloze veřejných prostranství časově velice náročná. Proto bych chtěla na tomto místě
ocenit nasazení technických pracovníků obce, které je skutečně nadstandardní.
Ohledně dlouhodobě řešených záležitostí musím připomenout, že v dubnu a květnu proběhl detailní průzkum ke splaškové kanalizaci, který bude jedním z podkladů pro rozhodnutí zastupitelstva
o její případné realizaci. Výsledky průzkumu byly prezentovány na 8. veřejném jednání zastupitelstva obce. Dalším krokem bude zpracování studie proveditelnosti zahrnující nejen část technickou,
ale také ekonomickou. K jejímu zpracování bude v následujících týdnech vyhlášeno výběrové řízení.
Chceme docílit toho, aby zastupitelé měli dostatek relevantních informací pro rozhodnutí, které bude
mít zásadní význam pro život obce v následujícím období.
Novinkou je pak čerstvé rozhodnutí zastupitelstva, kterým na svém 9. veřejném zasedání podpořilo provedení pozemkových úprav v katastru obce Janovice. Zastupitelé se tím vyslovili pro zahájení
procesu, který v konečném důsledku může přinést nápravy chyb způsobených digitalizací katastru
obce v roce 2009, úpravy hranic pozemků podle historické držby, přesné geodetické vytyčení pozemků, směny případně i vypořádání podílových spoluvlastnictví. To vše bez jakékoli finanční spoluúčasti
a výhradě za souhlasu vlastníků dotčených pozemků, neboť vlastnictví a jeho ochrana je v procesu
pozemkových úprav nedotknutelná. Přidanou hodnotou pozemkových úprav pro obec a všechny její
obyvatele je potom možnost realizace různorodých investičních akcí, rovněž plně hrazených státem,
ke zvelebení venkovské krajiny, jako jsou vodní plochy, remízy, propustky, síť polních cest apod.
Jsme na samém začátku procesu, který běžně trvá 3–5 let, ale pokud se Státnímu pozemkovému
úřadu podaří získat pro realizaci pozemkových úprav dostatečnou podporu i mezi dalšími vlastníky
pozemků v katastru obce, jsme přesvědčeni, že výsledek bude přínosem pro všechny obyvatele.
O pozemkových úpravách, jejich podmínkách, možnostech a průběhu připravujeme ve spolupráci se
Státním pozemkovým úřadem podrobnější informace, které budou dostupné v následujících týdnech
jak na webu obce, tak v tomto zpravodaji a také tištěné v podobě letáků.
Kulturní a sportovní akce se příznivými teplotami rozjely na plné obrátky. Připomenu jen tu největší
– v polovině června slavila obec svůj největší svátek – Janovický den obce. O tom by se dalo napsat
mnohé, ale to přenechám povolanějším a omezím se na upřímné poděkování všem organizátorům
a dobrovolníkům, kteří zajistili, že se všichni výtečně bavili.
Na závěr mi dovolte popřát hlavně dětem, aby se jim vydařily prázdniny přesně podle jejich plánů
a představ, vyšlo jim počasí a vyhnuly se jim letní úrazy. Slovy stylové písně, která pobavila, myslím,
všechny účastníky slavnostního vyřazování předškoláků, děkuji všem „červnovým“ učitelům základní
i mateřské školy, že to do toho června vydrželi. A přeji jim, aby si odpočali a načerpali síly do nového
školního roku. 
Gabriela Milotová, místostarostka

Proběhlo 8. veřejné jednání
Zastupitelstva obce Janovice

Další z řady zasedání zastupitelů obce Janovice proběhlo 2. června v budově Obecního
úřadu Janovice. Přítomno bylo třináct z patnácti
zastupitelů, jednání přihlíželo dvanáct občanů.
Na programu jednání bylo zejména projednání
účetní závěrky obce Janovice za rok 2015.
Zastupitelstvo po seznámení se s předloženými materiály schválilo účetní závěrku obce
Janovice včetně výsledku hospodaření obce
za účetní období 2015. V dalším bodě jednání
byl projednán závěrečný účet obce Janovice
za rok 2015. Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Janovice za rok 2014
a souhlasilo s celoročním hospodařením obce
Janovice za rok 2015 bez výhrad.
Předmětem jednání byla Smlouva o zajištění
dopravní obslužnosti na území MS kraje veřejnou linkovou dopravou (MS kraj). Zastupitelstvo
podpořilo a schválilo návrh rady obce. Obec
bude i v roce 2016 přispívat na provoz veřejné
dopravy částkou ve výši 124.220 Kč. Stávající
dopravní obslužnost bude i nadále zachována.
V rámci jednoho z projednávaných bodů byl

souhlas s financováním nákupu automobilu pro
JPO 5 – dobrovolné hasiče na Bystrém. Vozidlo
by mělo být pořízeno v rámci výzvy ministerstva
vnitra – Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru ČR. Naše obec získala dotaci
ve výši 450.000 Kč a je požádáno o příspěvek
ve výši 225.000 Kč. Jedná se o mimořádnou
dotaci zajišťující možnost pořídit nový dopravní
automobil pro jednotku JPO 5 a umožňující obnovit zastaralý dopravní automobil.
Podstatnou částí zasedání zastupitelstva
pak byla prezentace Ladislava Holčáka, který
byl pověřen prováděním průzkumu v obci Janovice týkajícího se splaškové kanalizace. K výzkumu bylo přistoupeno z důvodu, že obec stojí
před otázkou, zda investovat částku 8–10 mil.
korun do odkanalizování obecních budov, nebo
zda se má začít věnovat vypracování podkladů
pro odkanalizování obce. Detailní informace
o výsledku průzkumu jsou uvedeny ve vyhotoveném a zveřejněném zápise z jednání zastupitelstva.
 Zkrácený výtah z jednání zastupitelstva

vyhotovil Vladimír Kutlvašr

9. Veřejné jednání Zastupitelstva obce
Janovice proběhlo v mimořádném termínu
Zasedání proběhlo dne 24. června na OÚ
a mělo jen jeden hlavní bod programu. Zastupitelé se seznámili s principem možné realizace projektu pozemkové úpravy v katastru
obce Janovice. Pozemkové úpravy, které je
možné realizovat v katastru obce Janovice,
jsou chápány jako jeden z nástrojů pro udržitelný rozvoj venkovského prostoru. S možností realizovat tento dlouhodobý projekt
seznámil zastupitele Vladimír Skotnica – zá-

stupce pobočky Krajského pozemkového úřadu Frýdek-Místek. Podrobně rozebral výhody
projektu a jeho vliv na krajinu a jeho pozitiva
v oblasti detailního upřesnění stávající digitální
mapy a možné realizace v průběhu úprav navržených změn v krajině katastru. Zastupitelé
schválili zahájení a realizaci pozemkových
úprav v katastru obce.
Zkrácený výtah z jednání zastupitelstva

vyhotovil Vladimír Kutlvašr

Nejbližší akce v naší obci Janovice
Poznamenejte si do svých deníčků… a přijďte:
5. červenec Ondrášův pohár – 45. ročník
– pořádá SDH Janovice
16. červenec Hasičský výlet – zábava
u Bystřanky – pořádá SDH Bystré
30. červenec Letní kino v Janovicích – Sad
Petra Bezruče – pořádá OÚ Janovice
5. srpen Placky – tradiční zábava u Bystřanky – pořádá TJ SOKOL Bystré
Detaily k jednotlivým akcím a další aktuální
pozvánky je možné získat na stránkách obce
www.obecjanovice.cz

jubilea
Gratulace
Upřímně gratulujeme ke kulatým
a půlkulatým narozeninám našim
květnovým a červnovým jubilantům
– p. Libuši Gřundělové, Miladě Kovalové,
Ludmile Máchové, Marii Okonské,
Marii Vaňkové, Stanislavu Pščolkovi
a Ladislavu Kozákovi.
Obec Janovice

Janovice

Janovický den obce
V sobotu 18. června proběhl v areálu ZŠ Janovice druhý ročník Janovického dne obce. Stejně
jako loni, i letos vyšlo počasí na jedničku, a tudíž nic
nebránilo tomu, užít si skvělého jídla, pití a zábavy.
Vše vypuklo ve 14 hodin, kdy se slavnostního
zahájení ujal starosta obce Marek Špok a moderátorská dvojice Marek Václavík a žák 9. třídy Martin
Pitřík. O první vystoupení se postarali předškoláci
z naší mateřské školy pod vedením paní učitelky
Evy Bínové a Ivy Spratkové, která je doprovázela
na kytaru. Připravili si muzikál O Šípkové Růžence.
Jejich herecké a pěvecké výkony si vysloužily velký aplaus všech přítomných.
Po krásném muzikálu následovala umělecká
vystoupení žáků základní školy. Nechyběla zde
recitace v podání Pavla Bíny, který poté zahrál
i na harmoniku společně s Jakubem Spratkem.
Následovalo taneční vystoupení žákyň školní družiny, které si tato děvčata sama připravila na melodii
skladby Pro Elišku. K tanci je na klávesy doprovodila Eva Bínová. Dále vystoupil taneční kroužek
naší školy, který vede pan Langr. Taneční kroužek
existuje na škole tři roky a na podzim roku 2015
obsadil 4. místo v taneční soutěži okolních škol.
Blížila se patnáctá hodina a uvnitř školy již netrpělivě čekali v talárech žáci deváté třídy na slavnostní vyřazování. Po nástupu na pódium obdrželi
pamětní list od pana starosty a samozřejmě nemohl chybět proslov. Tito žáci také zajistili program
pro děti, které mohly soutěžit na šesti různých stanovištích ve střelbě do otvoru, běhu na chůdách,
skládání puzzlí, hádání předmětu ukrytého pod
šátkem, běhu na lyžích a skoku v pytli. Děti mohly
dále využít tvořivou dílnu z písku, již zajistila paní
Kdydalová, kde si mohly vyrobit krásné obrázky.
Nechyběl ani skákací hrad, kde mohly děti skotačit. Škola měla připravený stánek, ve kterém byly
prezentovány její projekty a také charitativní akce
pro nadaci Záchrana mořských želv. Vybralo se
1700 Kč. Peníze budou předány paní Haně Svobodové, která se aktivně podílí na záchraně těchto
želv v Indonésii.
Kolem čtvrté hodiny se začalo tančit i v prostoru pod pódiem, jelikož své nástroje a hlasivky
rozezněla cimbálová muzika Friš. Kdo by čekal, že
budou znít jen lidové písně, velmi se spletl, neboť
tato kapela vystřihla i rockové pecky, například
od skupiny Kabát, a to ve velmi kvalitním podání.
Lidé se bavili, tančili a po vystoupení se odvděčili
hlasitým potleskem.
Poté přišla řada opět na naše nejmenší, jelikož
se na pódiu objevil kouzelník, který svými čísly bavil publikum. Hned po tomto magickém vystoupení

mohly děti zasednout a sledovat pohádku O Mášence, zpracovanou na motivy ruské lidové pohádky Mášenka a tři medvědi. O toto loutkoherecké
představení se postarali Petr a Martina Vlčkovi
z Frýdlantu nad Ostravicí.
Jak už to v pohádkách chodí, vše dopadlo dobře a mezitím už byl ke svému vystoupení připraven
umělecký soubor Ondráš z Janovic. Ještě před
nimi se však slova ujal pan starosta. Ten seznámil
občany s děním v obci a odpovídal na otázky moderátorů akce. Vzápětí nastoupilo na pódium pět
tanečních párů a tři zpěvačky v tradičních krojích.
Předvedli nám lidové písně a tance. Jejich vystoupení sklidilo rovněž velký úspěch.
Blížil se večer a všichni přítomní se již těšili, až
si zatančí a zazpívají společně s připravenými kapelami. Jako inspirace jim mohlo sloužit vystoupení
taneční skupiny Daises, složené ze tří děvčat, která
si pro diváky připravila perfektně nacvičený charleston. Mezitím, kdy všichni upřeně pozorovali, co
se děje na pódiu, se již připravila kapela Kata-pult
revival, která zahrála největší pecky této české rockové skupiny. Po několika přídavcích pro nadšené

publikum se na scéně opět objevila děvčata z Daises a předvedla další tanec. Ještě než se rozjela
diskotéka pod taktovkou „dýdžeje“, předvedla svou
show skupina U2 desire revival, která hraje hity
světoznámé irské rockové kapely.
Zlatý hřeb večera nastal kolem desáté hodiny,
kdy všichni přítomní upnuli své zraky na oblohu
a vypukl velkolepý ohňostroj. Po této podívané se
z reproduktoru začaly ozývat známé pecky a lidé
se bavili až do pozdních hodin.
Díky naším místním spolkům si každý mohl vybrat z široké nabídky jídla, od masa, bramboráků,
langošů... až po sladké či slané palačinky. Samozřejmě bylo i dostatek alko a nealko nápojů jako
například dva druhy piva, kofola a další. Na své si
přišli i milovníci dobré kávy. Nechyběl ani stánek se
sladkostmi a zmrzlinou.
Velké poděkování patří všem lidem i spolkům,
kteří se podíleli na přípravě i samotném průběhu
akce a následném úklidu. Poděkování patří také
všem sponzorům, díky kterým se mohla tato akce
realizovat. 
Lukáš Plánička

Foto: Vladimír Kutlvašr

V sobotu 28. května se na Bystrém na hřišti
u Bystřanky konalo tradiční sportovní odpoledne
dospělých a dětí pod názvem Bystřanský pařez.
V rámci akce se slavnostně kácela májka, soutěžilo
i smažila vaječina – vše pod taktovkou SDH Bystré
a TJ Sokol Bystré.
David Fieodor všechny srdečně přivítal, z přítomných bylo vytvořeno celkem pět družstev, složených z dospělých a dětí, a mohlo se začít soutěžit.
Prvním úkolem bylo složit z rozřezaných dřevěných
dílů čtverec. Soutěžícím se stopoval čas a ten pak
určil pořadí umístění v této disciplíně. Následujícím
úkolem bylo z písmen daného slova vymyslet co
nejvíce jiných slov – takže čím více slov, tím vyšší
umístění. Pak David donesl velký dřevěný špalek
a kapitáni jednotlivých družstev vybrali ze svých
řad jednoho reprezentanta, který dostal do rukou
sekeru. Úkolem bylo zatnout sekeru do vyznačeného prostoru na papíře, který byl položen na špalku. Další disciplínou byl běh na lyžích okolo hřiště
ukončený střelbou ze vzduchovky na terč. A během
doby, co soutěžící závodili, byla v kuchyni nakrájena
slanina, pažitka, chléb a rozklepnuta donesená vejce. Pod kotlem se venku udělal oheň a vaječina se
začala smažit... konečně se všichni dočkali a mohli

se na ni vrhnout. Závodníkům vyhládlo, a tak se
zaslouženě posilnili a ostatní si samozřejmě pochutnali s nimi také. Závěrečnou disciplínou Bystřanského pařezu pak byl štafetový běh. Mikrofon si
následně vzal starosta sboru SDH Bystré Vlastimil
Nohel, který odstartoval „kácení májky“. A protože
tam bylo spoustu dětí, tak jim umožnil podílet se
na tomto slavnostním kácení. Májka padla, děti se
vrhly na pentle na ní zavěšené, ale to již volal David
na vyhodnocení. Kapitáni družstev vytáhli na stožár vlajku Bystřanského pařezu, aby vyhodnocení
mohlo stylově proběhnout pod ní (déšť to na začát-

ku neumožnil) a David vyhlásil závěrečné výsledky.
Medaile i ceny byly za velkého potlesku předány.
Zvítězili však všichni, kdo se zúčastnili, protože se
nebáli změřit své síly se soupeřem a strávili tak aktivně sobotní odpoledne.
 Jana Kutlvašrová, Foto: Vladimír Kutlvašr

Bystřanský pařez

Dětský den v Janovicích
V sobotu 4. června v odpoledních hodinách
v areálu ZŠ v Janovicích proběhl tradiční Dětský
den pořádaný Radou rodičů při ZŠ a MŠ v Janovicích.
Zábavné odpoledne bylo zahájeno vystou-

pením dětí z mateřské a základní
školy – zahrály na akordeon, zobcovou flétnu a zatančily s Večerníčkem. Poté už se všechny děti
rozeběhly plnit úkoly. Tématem
letošního Dětského dne byl život
na farmě, děti tedy poznávaly zemědělskou techniku, polní plodiny,
škrábaly brambory, tloukly máslo,
hnětly těsto, hrabaly seno apod. Jako památku si odnesly vlastnoručně ozdobený hrneček
a balónek od klauna Hanziho. Jako doprovodný program byla připravena ohrada s mláďaty
hospodářských zvířat, projížďka na traktoru či
na koni. Se svým vystoupením se představily
děti z tanečního kroužku Antonio, který po celý
školní rok probíhal přímo v naší škole a hned
po nich vystoupil taneční pár z Tanečního klubu Antonio z Frýdlantu nad Ostravicí. Následovalo vystoupení kouzelníka Hanziho a ukázka
jízdy modelů aut na dálkové ovládání. Po celé

odpoledne mohly děti řádit na skákacím hradu,
obří skluzavce a vyzkoušet si své dovednosti
s míčem na nafukovací fotbalové bráně. Pro
děti i rodiče bylo připraveno bohaté občerstvení.
Počasí bylo přímo ukázkové, sluníčko svítilo tak
akorát, nikdo tedy nepospíchal domů a všichni se
dobře bavili až do večera. Děkuji všem, kteří se
na organizování této akce podíleli, základní škole
za poskytnutí prostor a zázemí školy a obecnímu
úřadu za poskytnutí finanční podpory.

Za Radu rodičů Jana Grzymková

Foto: Jana Kutlvašrová
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Janovice, Bílá

Ondráškův pohár
V sobotu 18. června se v Sadech Petra Bezruče odehrál další ročník hasičské soutěže pro
nejmladší...
Již kolem deváté hodiny ranní se u Sadu Petra
Bezruče začaly objevovat první červené vozy. To
se sjížděli dobrovolní hasiči z blízkého i dalekého
okolí a s sebou vezli hasičskou drobotinu.
SDH Janovice uspořádalo další ročník Ondráškova poháru. Tato soutěž je mladší bratr soutěže pro dospělé a je určena jen těm nejmenším.
Toho dne se nakonec na soutěžní ploše vystřídalo
na devatenáct soutěžních družstev. První družstvo
bylo místní a nastavilo tím výchozí cílový čas. Útok
se podařil, a tak jistě bylo družstvo spokojeno. Další družstvo z Janovic nastoupilo v pořadí třetí a také
ukončilo požární útok bez problémů a v pěkném
čase. Postupně se na startu připravovala další
a další družstva. Ti, co se ještě chystali na start, se

pod vedením svých dospělých rozcvičovali a radili,
kdo a co při útoku udělá. Ti, co již útok dokončili,
oblehli připravený stánek s dobrotami.
Cílové terče za celé dopoledne nestihly
oschnout, jak následoval proud vody za proudem.
Nakonec vše dobře dopadlo, vítězové byli
po zásluze odměněni a jistě pak doma rodičům
s nadšením vyprávěli, jak se vše vlastně ten den
vše událo.
Text a foto: Vladimír Kutlvašr

S Prvočasem do Tarzánie

Dne 29. května jsme se společně vydali
na výlet autobusem do lanového parku Tarzanie. Jakmile jsme dojeli do parku, rozdělili jsme
se na trasy dle výšky a odvahy jednotlivců.
Počasí nám ze začátku moc nepřálo, ale
i přesto jsme nadšeně lezli a pokořili jsme
všechny zvolené trasy. A někteří těch tras zvládli hned více nebo si dali repete, protože času
na jejich zdolávání bylo dostatek. Lezení bylo
letos přitom o něco náročnější, přece jen to trochu klouzalo, ale o to více adrenalinu jsme zažili.

Někteří si dokonce vyzkoušeli i skok ze 13 metrů
a byli nadšeni, výkřiky radosti se nesly po celém
parku. Zařádili si nejenom děti, ale i dospělí.
Tak za rok zase hurá na stromy!
 Za PRVOČAS z. s. Markéta Prokopová
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Memoriál SDH Bystré

V sobotu 4. června proběhl na Bystrém
v „Údolí hromů“ další ročník Memoriálu L. Gureckého a K. Hovjackého – soutěže dobrovolných hasičů.
Další ročník memoriálu dobrovolných hasičů
proběhl za překrásného počasí. Soutěž je zařazena do soutěže Beskydské ligy. Pro letošní
soutěž byla postavena hned tři družstva – muži
„A“ – se standardní sestavou, muži „B“ – mladší
hasiči, kteří teprve sbírají v soutěži zkušenosti.
Pro tentokráte se podařilo postavit i ryze ženské družstvo (s výjimkou strojníka), které hájilo
místní barvy.
Letos si přijelo poměřit své síly celkem dvacet jedna družstev z okolních obcí. Zahájení bylo
provedeno slavnostním nástupem soutěžících
po jedné hodině odpolední a hned jako první

Setkání
klubu seniorů

na startu se objevují tradičně místní hasiči. Nastoupilo družstvo muži „A“. Po úspěšném startu
bylo jasné, že chlapi umí a na trati se vyznají.
Naprosto bezchybný útok a digitální časomíra
se zastavuje na čase 27,926 s. Nakonec se
ukázalo, že tento čas nebude po celou dobu
soutěže překonán a chlapi si zaslouženě odnášejí první místo. Družstvo žen nastoupilo v první
části soutěže. Na startujících byla znát nervozita – jejich konečný čas však s přehledem stačil
na celkové druhé místo ve své kategorii. Mladí
– muži „B“ vyrazili na trať s velkou ctižádostí,
nakonec se však útok nepovedl dle jejich představ. Zřejmě nervozita způsobila chybu a pěkně rozehraný útok se nepodařilo dokončit. I tak
sklidili mladí velký potlesk. Také ostatní družstva
bojovala s velkou snahou a úsilím. Na klání se
přišlo podívat poměrně velké množství lidí, a tak
byla soutěžní atmosféra umocněna velkým fanděním. Sluníčko po celou dobu pěkně ozařovalo

údolí, ve kterém se soutěž konala. Ve stánku
bylo možné si zajistit občerstvení, uzené klobásky šly na odbyt i pivo se nakonec vypilo všechno. 
Text a foto: Vladimír Kutlvašr

Ve čtvrtek 9. června se uskutečnilo na faře
v Janovicích předprázdninové setkání klubu seniorů. Někteří si už užívali volného času, a tak
přišlo pouze pět účastníků. Program byl tentokrát
vzdělávací a vzpomínali jsme na otce vlasti Karla
IV. – známého/neznámého. V závěru nechyběl
ani trénink dlouhodobé paměti zaměřený na historii a cestování. Sešlo se nás málo, ale snad nás
to neodradí a na podzim přijde lidí více. Na další
setkání s vámi se těší Ludmila Kaňoková

Bílá

Kácení máje a smažení vaječiny

Kácení máje spojené se smažením vaječiny
se pomalu ale jistě stává další z mnoha tradičních
akcí Bílé.
V lidové tradici bývá počátek května spojen
se stavěním májek, které symbolizují příchod
jara, plodnost a bohatou úrodu. Tento staročeský
zvyk v dobách minulých pečlivě udržovali dobrovolní hasiči obce, avšak po jejich rozpadu tato
tradice v naší vesnici zanikla. Parta mladých Bílanů se pokusila tento zvyk znovu vzkřísit poprvé v loňském roce, kdy se akce konala u hotelu
Bauer. Letošní smažení vaječiny proběhlo už
v prostorách nově zrekonstruovaného obecního
úřadu, máj byla z dispozičních důvodů postavena
v těsném sousedství obecního úřadu v prostoru
bývalého trenažéru hydraulické ruky lesnického
učiliště. Samotnému stavění předcházel svědomitý výběr smrku z místních lesů, strom musí být
silný, rovný a dostatečně vysoký. Letošní máj měřila úctyhodných 22 m. Po všech nutných přípravách, jako je odkornění máje, doprava, příprava
šachty pro ukotvení máje, se v podvečer 30. dubna sešla skupina místních dívek, které vyzdobily
korunu máje barevnými stužkami a nezapomněly
ani na láhev slivovice, přivázanou ke špici májky. Na řadu pak přišli místní siláci a pomocí lan
a dvou žebříků se povedlo poměrně snadno májku postavit. Dle tradice se často stává, že se snaží
mladíci ze sousední vesnice máj porazit a odnést
si zdobený vršek s lahví slivovice Tímto by nás
samozřejmě potupili, ale také připravili o zábavu
spojenou s kácením máje. Na případné záškodníky byl připraven hospodský z nedaleké hospůdky,
který se postaral o hlídání máje především v nočních hodinách. Oproti loňskému roku se však

Výlet seniorů obce do Ostravy

žádný pokus o poražení máje nekonal. V sobotu
odpoledne 28. května jsme mohli přejít ke kácení
máje a tradičnímu květnovému smažení vaječiny.
Krátce po 15. hodině se začali scházet místní
obyvatelé a jejich známí z centra obce i z nedalekých enkláv. O smažení vaječiny se postaraly
šikovné dívky z naší obce, vaječina jako každý rok
chutnala skvěle a dostalo se na všechny zúčastněné. Samotného kácení máje se zhostila skupinka místních nadšenců, kteří předvedli humornou
scénku dle motivu „Ať žijí duchové“. Nechyběl
zde hajný, Leontýnka ani zruční trpaslíci. Svítilo
sluníčko, ze sousední hospůdky bylo připraveno
pivo za zvýhodněnou cenu a k dokonalé atmosféře nám hrála hudební skupina Universal. Na své
si přišli jak mladí, tak starší zúčastnění, netrvalo
dlouho a taneční parket byl kompletně zaplněn až
do pozdních večerních hodin. Všem, kteří se podíleli na této bezesporu vydařené akci, děkujeme
a těšíme se na kácení máje a smažení vaječiny
v příštím roce. 
T. K.

V úterý 24. května se konal pravidelný výlet
pro seniory pořádaný Sociální komisí obce Janovice. Přihlásilo se 40 lidí a vyjeli jsme do Ostravy. První „exkurzi“ jsme měli v Televizi Noe
– televizi dobrých zpráv.
Rozdělili jsme se na dvě skupiny a prohlédli
si tak zákulisí televizního vysílání, od přípravy
kulis ve studiu až po venku stojící přenosový
vůz. Pak se celá skupina přesunula na Výstaviště Černá louka, kde nás v Pavilonu „C“ čekala
expozice historických motocyklů. Především
pánové se vrátili do svého mládí a vzpomínali,
na kterých motocyklech vozívali na výlet „mladé holky“.
Před polednem jsme zavítali do MINIUMI.
Hned při vstupu nás uvítala výstava modelů
evropských hradů a zámků z balzového dřeva. Dále pak jsme shlédli výstavu historických

Bílá

Prosba za nás bezbranné

Dětský lesní den

Dne 4. června pořádala obec Bílá Dětský
lesní den. Sraz účastníků byl ve 12.30 u spodní stanice lanovky. Lanovkou jsme vyjeli
ke „Zbojníkovi“ a došli k Javořinskému skladu, kde byla vzpomenuta historie lesnického
hospodaření a myslivosti v obci Bílá.
Pak následovala ukázka dosledu postřeleného divočáka Bavorským barvářem směrem ke Čurábskému klauzu, kde byl divočák
úspěšně dosledován. V Čurábce pokračoval
program. Malování s půvabnou Leontýnkou,
ukázka rybolovu, projížďka v sedle na lehkém koni, projížďka v kočáře taženém těžkými koňmi, střelba se vzduchovky, ukázka
techniky a práce hasičů ze Starých Hamer,
zadržení pachatele pomocí služebního psa
Policie České republiky, využití dronu při
monitoringu terénu a na závěr byla ukázka
plavení dříví. V průběhu akce se bylo možno
občerstvit limonádou, dospělí čepovaným pi-

i současných modelů lodí. Nejen milovníci vlaků a železniční dopravy si mohli přijít na své
při ukázkách historického drážního zařízení,
signalizačního zařízení, kanceláře výpravčího,
starých jízdních dokumentů i jízdenek, dobových uniforem, čepic apod. Těsně před deštěm
jsme jeli do oblasti Dolních Vítkovic, kde jsme
navštívili Velký svět techniky. Popis by zabral
několik stránek, kdo se přihlásil, viděl toho
opravdu hodně. Poslední interaktivní výstavu,
kterou jsme navštívili, byla Výstava k 60. výročí
vysílání České televize Ostrava.
V 17 hodin jsme odjeli do Sviadnova – restaurace Ondráš, kde nám po chutné večeři
skoro dvě hodiny bez přestávky hráli „fajné“
písničky tři muzikanti.
Těším se na další společné setkání.

Ludmila Kaňoková

vem. Hlad jsme zaháněli opékanými buřty či
grilovaným pstruhem. Špatná předpověď počasí nevyšla, a tak jsme si užili krásný lesní
den v jednom z nejhezčích míst zadních hor.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří akci pomohli organizovat, rodičům, že přišli se svými
ratolestmi a spoluutvářeli příjemnou atmosféru. 
Petr Kaděrka

Přehled bohoslužeb
na měsíc červenec
3. 7. - 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry
5. 7. - 10.30 Hlavatá – Pouť
10. 7. - 10.30 Staré Hamry – Pouť
17. 7. - 10.30 Bílá – Pouť
24. 7. - 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry
31. 7. - 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry

Vratka daně z nemovitosti
Vratka daně z nemovitosti za rok 2016
bude proplacena v těchto dnech:
Úterý 19. července
Středa 20. července
Úterý 26. července
Středa 27. července
Pondělí 1. srpna
Vždy od 8.00 do 17.00 hodin.

Jsme tady na Zemi od věků. Náš vývoj šel
souběžně, vzájemně jsme se jako živočichové, či bytosti, respektovali, dodržujíc nepsané zákony matky Přírody. Lovili jste nás pro
zachování svého života, vždy jen v množství,
které jste nezbytně potřebovali, tak jako i někteří z nás loví doposud. Díky odlišností, kterými jste vybaveni, stali jste se pány veškerenstva. Tuto výhodu nad ostatními vám přiznala
matka Příroda, patrně v naději, že tuto výhodu
použijete ku prospěchu všech. Z našeho pohledu se hluboce zmýlila a za svůj omyl platí
krutou daň. Zjizvení a otevřené rány na jejím
těle jsou obrazem vašeho „vděku“ za to, že
vás odlišila od ostatních bytostí, že vám dala
inteligenci a moc. Zabíjíte nás na silnicích, berete nám vodu a stravu, otravujete nás ovzduším. Jsme mnohem citlivější na jakoukoli
změnu nežli vy, neboť jsme s matkou Přírodou
bytostně spjati, cítí naši bolest, jakož i my cítíme její. Je smutná z toho, že její nejmilejší dítě
se k ní chová nepřirozeně, jako by nevzešlo
z jejího lůna, nebylo zrozeno a vychováváno
v bolestech vašeho zrodu a statisících let vývoje. Vždy nad vámi bděla, poskytovala vám
obživu, obydlí a teplo, léčila vás a ochraňovala v dobách pro vás těžkých. Hněvá se na vás

a svůj hněv bude stupňovat. Bude vás sužovat
zimou a horkem, bude vám brát obydlí, ničit
úrodu, zasáhnou vás nemoci, na které vám
nedá lék.
S vámi budeme strádat i my, živočichové,
jak nás pro svoji aroganci, nazýváte. Máme,
aniž si to uvědomujete, mnoho společného.
Máme duši, cítíme jako vy bolest ze ztráty
našich blízkých, truchlíme a pláčeme jako
vy, máme obavu z hladu i smrti. Obáváme
se bezbrannosti ve stáří. Umíme se radovat,
milujeme své potomky, za které bez váhání
položíme i život. Umíme budovat města, stavět obydlí i mohutné přehrady. Jsme obětmi
nemocí i násilí. Poskytujeme vám užitek, někteří z nás vám projevují bezmeznou lásku
a oddanost, bez zaváhání za vás položíme
život. Na rozdíl od vás neznáme závist, touhu
po moci a bohatství. My si z Přírody bereme
jen nezbytné, což se o vás říci nedá.
Vyšli jsme z jedné podstaty, odlišnosti nás
postavily do různých rolí, ale ať chcete nebo
ne, máme na Zemi stejná práva, a tudíž i stejný osud. Buďto budeme společně, v souladu
se zákony přírody, zde na Zemi žít, nebo někdo bude muset jako druh vyhynout. Polož si,
člověče, otázku, kdo to bude.  M. Gromnica

Stejně jako v loňském roce se i letos 11.
června v areálu hotelu Bauer uskutečnil
ve spolupráci s obcí Bílá již XII. ročník nohejbalového turnaje. Čtyři družstva zápasila
ve dvou kolech, kdy překvapením bylo vítězství týmu Javořina. Hráčům během celého
dne zaháněla žízeň točená kofola a pivečko,
komu vyhládlo, zasytil se výborným grilovaným steakem.
Všechny týmy si odnášely, především
díky štědrosti sponzorů, krásné ceny. A jak
to dopadlo?
1.
Javořina
2.
Los Hamros
3.
Bauer

4.
Vítkovice
Jako každoročně patří naše velké díky
Obci Bílá za finanční příspěvek a hotelu
Bauer, který se chopil organizace. Dále
děkujeme rozhodčímu Honzovi Lapčíkovi za celodenní trpělivost, a všem, kteří se
na organizaci podíleli jak pracovně, tak finančně.
Děkujeme všem dalším sponzorům, kterými byli: Obec Staré Hamry, Sun Outdoor,
Plzeňský Prazdroj, Kofola, Vínařství Bzenec, Makro, Nowaco, Noris, Pekárna Lomná, Vitana, Hruška, P. Ščudlo, P. Červenka,
P. Hrstusová, P. Sločíková, zvláštní poděkování patří pokoji 305. 
Hotel Bauer

Turnaj v nohejbale 2016
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Petr Bednář vystavuje smalty a obrazy v knihovně

Až do 30. července vystavuje v prostorách ostravické knihovny svou tvorbu ostravický
rodák Petr Bednář. Přijďte se podívat na jeho smalty a obrazy. Výtvarník je známý
především díky svému smaltéřskému umění, které mnohokrát reprezentoval na největším Mezinárodním bienále smaltu ve francouzském městě Limoges. Uspořádal řadu
výstav a jeho tvorba je k vidění v mnoha galeriích v Česku i zahraničí.

frýdlantské knižní okénko

Malířovo poselství
Novinkou v regionální literatuře je poslední svazek vzpomínek výtvarníka J. V. Sládka.
Byl pokřtěn v květnu na Hukvaldech a dostal
název Hukvaldská štafeta. Tuto bezmála stotřicetistránkovou krásku připravila s rodinou
Sládků a dalšími pomocníky a pamětníky editorka Míša Hrčková.
O vzniku autorka píše: Před rokem a půl se
mi do ruky dostal strojově psaný text, jehož
autorem byl hukvaldský rodák, akademický
malíř Jan Václav Sládek (1909–1992). Už
jako malá jsem obdivně chodila okolo jeho
tajemstvím zahalených obrazů rozvěšených
na mnoha zdech Základní školy Leoše Janáčka na Hukvaldech. A byly to právě ony, co
ve mně, spolu s mnoha dalšími vjemy, již tehdy rozdmýchávaly moji lásku k umění, historii,
Hukvaldům, Janáčkovi, hradu... Po přečtení
několika stran tohoto strojopisu s názvem
„Hukvaldská štafeta“ nás napadlo, že by bylo
moc hezké text alespoň přepsat do elektronické podoby a rozšířit jej mezi (nejen) hukvaldský lid a navázat tak na Mistrovy předchozí
publikace Hukvaldské miniatury (1979) a Hukvaldské siluety (1990), které poutavě vypravují
o místní přírodě, příhodách z Mistrova dětství
a jež jsou zcela prostoupeny láskou k Janáčkovu hudebnímu géniu. Říkali jsme si, že by
zároveň byla velká škoda, kdyby tyto myšlenky psané na sklonku Sládkova života zůstaly
ukryty v zapomnění.
Nakonec se díky vedení obce a sponzo-

rů podařilo další svazek vydat, a tak máme
v regionální literatuře další originální dílko.
Osobité vzpomínky malíře Sládka nejsou však
vázány jen na rodné Hukvaldy, jako v minulých svazcích, ale přinášejí mnoho informací
o soudobém politickém a společenském životě i v širším regionu a Ostravsku. Pro milovníky umění je do dílko, které je jistě obohatí,
připomene skvělou osobnost, i díky řadě reprodukcí oblíbeného malíře, jehož malířské
dílo můžeme vidět v hukvaldské základní škole i ve výpůjčce ve škole v Brušperku. Doslov
navíc přináší souhrnný pohled na malířovo dílo
a jeho vývoj. Čtenáře jistě další svazek osloví,
když to nemohou již učinit velké historické obrazy J. V. Sládka, v majetku města, kterých se
Město Frýdlant n. O. „pro nadbytečnost“ vzdalo ve prospěch Slezského zemského muzea.
 (zm)

Kultura

Literární soutěž Píšeš(u) rád(a) vyhodnocena
Druhý ročník literární soutěže Píšeš(u) rád(a),
kterou vyhlásili pro žáky 8. a 9. tříd frýdlantských
základních škol a pro gymnázia Literární klub
Petra Bezruče a Kulturní centrum Frýdlant, je
za námi. Jaký měl průběh?
V únoru byly frýdlantské školy a gymnázia
organizátory soutěže osloveny a seznámeny
s možností zapojení se do projektu. Je nutné
s politováním konstatovat, že letos se přihlásili
pouze deváťáci ZŠ Komenského ve Frýdlantě.
Paní učitelka Petra Pánková zaslala práce svých
pěti žáků – Veroniky Trochtové, Kateřiny Kociánové, Kristýny Kropové, Marka Brody a Michaely
Zajacové. Byly to básně i povídky.
„Snahu žáků a chuť něco napsat v dnešní
době počítačů je třeba ocenit, proto jsme se se
všemi soutěžícími chtěli setkat a ocenit je,“ řekla
Kateřina Kaiserová, ředitelka Kulturního centra
Frýdlant.
Proto v pátek 10. června proběhlo ve frýdlantském kině vyhodnocení soutěže. Byli přítomni
zástupci obou pořadatelských stran, hudební doprovod zajišťoval na akordeon Vít Pavlíček. Předsedkyně literárního klubu Petra Bezruče Dajana
Zápalková představovala jednotlivé soutěžící,

čteny byly jejich básně či povídky a samozřejmě
žáci obdrželi věcné ceny a almanach Píšeš(u)
rád(a) 2016. Závěrečné zhodnocení prací provedl rožnovský spisovatel a publicista Richard
Sobotka.
„Jsem rád, že jste si našli čas a vyjádřili jste

své pocity v básních či v próze. Je vidět, že umíte
pracovat se slovem, vyjadřovat se. Nebojte se
psát. Pokud nacházíte v psaní potěšení, jistě nás
to těší. A věřím, že se s některými z vás setkáme
i v dalším ročníku této literární soutěže,“ podotkl
mimo jiné Sobotka. 
Dajana Zápalková

donést své vlastní na výměnu. Knihovnice budou postupně knihy doplňovat o další tituly.
Tato služba „plážové knihovny“ se už osvědčila v jiných městech republiky a svůj původ má
v USA, odkud se přesunula do Evropy. Účelem
je zaměřit se na podporu čtení.
PRAVIDLA PŮJČOVÁNÍ V PLÁŽOVÉ

KNIHOVNĚ:
Plážová knihovna je experimentální sezonní
služba knihovny ve Frýdlantě n. O.
1.Je poskytována v prostorách koupaliště Frýdlant n. O.
2.Knihy jsou k dispozici všem návštěvníkům.
3. Zapůjčení knih je bezplatné.
4.Pokud vás kniha zaujme, je možné si ji nechat do příští návštěvy, nebo nahradit jinou knihou, kterou do knihovničky přinesete.
5.Knihy je také možno vrátit přímo v Knihovně
Frýdlant na ul. Kadlčákova.
6.Přesto, že knihy jsou zdarma, chovejte se
k nim slušně a ohleduplně.
7.Zapůjčené knihy a časopisy po přečtení neponechávejte mimo prostor knihovničky.
Podněty a postřehy zasílejte na info@
knihovnafrydlant.cz.
Více informací na www.knihovnafrydlant.cz
Pěkné letní dny s knihou přeje vaše knihovna.
(…u nás najdete spoustu dalších skvělých
knih nejen o prázdninách)

Knihovna na frýdlantském koupališti

V letních měsících knihovna Frýdlant nad
Ostravicí připravila pro návštěvníky koupaliště
novou službu. Nabídne možnost půjčit si v areálu koupaliště knihy či časopisy a zpříjemnit si
tak dobu u vody.
Knihy se budou půjčovat zdarma a návštěvníci si mohou knihy půjčit na dočtení domů, či

Letní kino opět
ve Frýdlantě

Stanley‘s Dixie Street Band

V pátek 22. července vás srdečně zveme
do Farní zahrady na koncert Stanley‘s Dixie
Street Bandu. Kapelník Standa Dětský, rodák
z Ostravice o nich říká: „Je nás pět a jmenujeme
se Stanley‘s Dixie Street Band. Už slovo „street“ v našem názvu naznačuje, že se nesnažíme
hrát nějaký prokomponovaný jazz, ale klasický
dixík, který vychází z počátku vzniku této muziky. Hrajeme bez aparatury, tedy pokud je to
možné. Zpěv je akustický přes „hlásnou troubu“,
což je velice efektní. Více nám to vyhovuje, jelikož tak vyniká stylovost žánru, který hrajeme,
a vzniká tím jedinečná zvuková archaičnost.
V našem repertoáru najdete veškerou dixielandovou klasiku, swing, blues...

Kapela používá minimum ozvučení, aby zachovala ráz staré doby.“
Členové skupiny jsou profesionálními hudebníky, hrající u nás v nejvýznamnějších hudebních tělesech, s mnohaletými zkušenostmi ze
zahraničních angažmá v divadlech nebo na zaoceánských lodích.
Dixieland z Moravy je velmi úspěšný v zahraničí, jsou pravidelnými hosty festivalu na Normanských ostrovech, kde jako jediný soubor
z východního bloku potvrzují svou pověst talentovaných a výjimečných hráčů jazzu. Přijďte
se sami přesvědčit! Koncert začíná ve 20 hodin
a vstupenky budou k prodeji na místě hodinu
před začátkem. 
Kateřina Kaiserová

Jako každý rok, tak i letos vás zveme
do Letního kina ve Frýdlantě nad Ostravicí,
tentokrát však s malou změnou. Nebudeme
promítat v areálu Hasičské zbrojnice (z důvodu
rekonstrukce), ale v areálu koupaliště.
Letní kino zahájí své projekce v pátek 29.
července a bude promítat denně až do čtvrtku
4. srpna. Připraveny jsou filmy různých žánrů
pro všechny věkové kategorie, např. české
komedie Padesátka, Vybíjená, pro děti Mimoni a Hotel Transylvánie 2, drama Everest,
úspěšné filmy letošního jara Lída Baarová
a Starwars: Síla se probouzí. Zahraniční filmy
hrajeme v dabované verzi. Vstupné je 30 Kč,
rodina 70 Kč, občerstvení zajištěno. Začátek
projekcí vždy po setmění (okolo 21.30 hodin),
areál koupaliště bude zpřístupněn již od 20 hodin. 
Kateřina Kaiserová

Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí P.O., hudební klub STOUN a TERMO Frýdlant n.O. s.r.o. pořádají:

29. 7. - 4. 8. 2016
Místo: Areál koupaliště

29.7. Everest 30.7. Lída Baarová 31.7. Mimoni 1.8. Padesátka
2.8. Star Wars: Síla se probouzí 3.8. Hotel Transylvánie 2 4.8. Vybíjená
Začátky projekcí po setmění (kolem 21:00 hodin), bohaté občerstvení, parkování zdarma, areál otevřen od 18 hodin!
vstupné 30,- / členové fk 20,- / rodina 70,- Více informací na www.kcfno.cz
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Kultura

Plánované kulturní a sportovní akce na ČERVENEC

Plánované kulturní a sportovní akce na ČERVENEC
pátek 1. 7.
19.00

Otevírání koupaliště
LETNÍ HUDEBNÍ VEČER
koupaliště
Vstupenky v prodeji na místě.

pondělí 4. 7.
9.00–13.00

Akce pro děti
SPORTOVNÍ DOPOLEDNE
Netradiční sportovní aktivity – korfbal, frisbee, střelba z laserových pistolí na
biatlonový terč.
velký sál Kulturního centra
vstup zdarma

pátek 8. 7.

Výstava
2. BESKYDSKÝ SMALT
Výstava bude probíhat do 22. 7.
kulturní centrum

sobota 9. 7.
16.00

SWAROG CUP
Hlavni program budou amatérské zápasy v thajském boxu a jako vedlejší program
různé exhibice.
před Kulturním centrem

pondělí 18. 7. FARMÁŘSKÝ TRH
9.00
před obchodním domem OMMA
pátek 22. 7.
20.00

STANLEY´S DIXIE STREET BAND
Večer plný dixielandu, swingu a blues.
farní zahrada
Vstupné 80 Kč, vstupenky v prodeji na místě.

sobota 23. 7.
20.00

KISS MISE
Velkolepá párty Rádia KISS MORAVA s djs a moderátory.
koupaliště
Vstupné 80 Kč, vstupenky v prodeji na místě.

pondělí 25. 7. Akce pro děti
9.00 –13.00
SPORTOVNÍ DOPOLEDNE
Netradiční sportovní aktivity – korfbal, frisbee, střelba z laserových pistolí na
biatlonový terč.
velký sál Kulturního centra
vstup zdarma
připravujeme

pátek 5. 8.
19.00

TA NAŠE PÍSNIČKA ČESKÁ
Zábavný písničkový pořad s těmi nejznámějšími hity dob minulých. Písničky jako
Tereza, Život je jen náhoda, Pramínek vlasů, Motýl, Tam za vodou v rákosí, Mám malý
stan a podobné vždy pohladí duši.
farní zahrada
Vstupné 80,-, vstupenky v prodeji na místě.

pondělí 26. 9. Divadelní představení
19.00
RUKOJMÍ BEZ RIZIKA
hrají Václav Vydra, Jan Šťastný, Jana Boušková, Martin Zahálka, Lenka Zahradnická,
František Skopal
velký sál Kulturního centra
vstupné 300 Kč, 250 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně
zakoupit v BIC nebo na místě (vstupenky již v prodeji)
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Znovu bude 2. Beskydský smalt 2016

V minulém roce proběhla zkušebně,
jako náhradní program za tradiční Mezinárodní sympozia Frýdlantský umělecký
smalt, akce nazvaná Beskydský smalt.
Hlavním garantem se stala firma Beskyd
spol. s r. o. ve Frýdlantě nad Ostravicí.
Jeho výsledky si mohou občané i návštěvníci města prohlédnout na autobusové zastávce u vlakového nádraží, kde
doplnil soubor z posledního mezinárodního sympozia v roce 2014. Vedení firmy Beskyd si uvědomuje, jakou velkou
potenci má smaltárenská tradice pro
město a jeho popularitu, a vytvořilo i letos předpoklady pro týdenní soustředění
umělců. Organizačně a částečně i materiálně se na akci tradičně podílí, podobně jako na minulých sympoziích, spolek
Dílna uměleckého smaltu. Jak to vypadá,
i letos budou mezi umělci nejen členové

Dílny uměleckého smaltu, ale i řada hostů z Česka, ale i Slovenska, a potvrzeny
jsou kontakty s Polskem. Akce bude
probíhat v podniku Beskyd od 4. do 9. 7.
Záměrem firmy Beskyd a DUS je podpořit zpřístupnění smaltu na veřejných
prostorách města a veřejných prostorách
budov dlouhodobě, nejen krátkodobými
výstavkami. Letošním cílem je vytvořit
pro firmu dekorativní stěnu připomínající
dlouhodobou spolupráci se smaltéry přímo v závodě, další práce budou věnovány pro výzdobu nově otevřených prostor
Střediska sociálních služeb ve Frýdlantě
nad Ostravicí. Akce je zároveň přípravou
na možnost výtvarného řešení podchodů
u nádraží ČD. Na závěr akce bude od pátku 8. 7. malá pracovní výstava z výsledků
akce v Kulturním centru ve Frýdlantě. Potrvá do 24. července. 
(kb)

Červenec 2016
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Červenec 2016

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

Elektronická evidence tržeb

ˇ

Začínáme od 1. prosince!
Koho se evidence týká?
Podnikajících fyzických a právnických osob, které přijímají platby
v hotovosti.

Lumír Matula,
oprava elektroniky

Které tržby se budou evidovat?
Platby v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, ale například
i stravenkou, poukázkou nebo elektronickou peněženkou.
Nebudou se evidovat platby bankovním převodem.

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

Kdy se začne evidovat?
1. prosince 2016 (1. fáze) - ubytovací a stravovací služby
1. března 2017 (2. fáze) - maloobchod a velkoobchod
1. března 2018 (3. fáze) - ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi,
(např. svobodná povolání, doprava, zemědělství)
1. června 2018 (4. fáze) - vybraná řemesla a výrobní činnosti

Kde zjistit více?
Přehledné a aktuální informace o evidenci tržeb včetně odpovědí
na nejčastější dotazy naleznete na:

Soutěž proběhne 27. 8. na Zámeckém náměstí ve Frýdku na
akci Beskydské rekordy, kde odborná porota vybere ten nejlepší.
Soutěžíme s horským hotelem Čeladenka.

www.etrzby.cz
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