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Sportovci na Adrenalin Cupu pomohli malé Natálce
OSTRAVICE – Lysá hora hostila už dvacátý ročník extrémního závodu čtyřčlenných
štafet ČEZ Adrenalin Cup 2016. V sobotním parnu 25. června tento závod odstartoval z Ostravice a mnozí sportovci i diváci si
ve svém telefonu zapnuli aplikaci EPP Pomáhej pohybem a povedlo se jim nasbírat
dostatečný počet bodů na léčebný pobyt pro
malou Natálku Librovou, která je od narození
těžce nemocná. Díky jejich úsilí věnovala Na-

Natálka s maminkou.

dace ČEZ Natálce 30 tisíc korun na intenzivní
neurorehabilitační program v ADELI Medical
Center v Piešťanech.
Díky mobilní aplikaci EPP – Pomáhej pohybem může každý pomáhat vlastním aktivním pohybem nejen sobě k lepšímu zdraví,
ale také druhým, kteří naši pomoc potřebují.
„Nadační příspěvek použijeme na dofinancování dvoutýdenního rehabilitačního programu
pro Natálii Librovou. Natálka má kombinované postižení, vrozené vývojové vady mozku,
epilepsii a těžkou psychomotorickou a mentální retardaci. Jsou jí dva roky a má cca
10-20 epileptických záchvatů denně, vývojově je na věk 3-4 měsíce a je plně odkázána
na 24hodinovou péči rodičů. Speciální rehabilitace v centru Adeli by ji mohla posunout
dále,“ řekla Lucie Pawerová z Asociace pomoci postiženým Adeli. Rehabilitační program
mimořádně dobře působí na neurologické
poruchy pohybu vznikající při dětské mozkové
obrně nebo po nehodách a po úrazech hlavy a mozku. U pacientů dochází k celkovému
zlepšení zdravotního stavu.
ČEZ Adrenalin Cup byl letos napínavější
než obvykle. „Letošní 20. ročník byl asi nejtěžší ze všech, a to vzhledem k náročnému
počasí, které nás opravdu otestovalo. Ještě
ráno se zdálo, že všechny disciplíny klapnou,
pak ale vítr překazil slet padáčkářů a extrémně velké teplo způsobilo, že bylo málo vody
i na závěrečný úsek kajakářů. Každopádně
jsme rádi, že měl závod i charitativní rozměr
a že jsme mohli prostřednictvím EPPky pomo-

ci získat od Nadace ČEZ peníze na rehabilitaci pro Natálku,“ řekl Martin Kráčalík, ředitel
pořadatelské agentury Seven Days Agency.
V Ostravici se našlo dost nadšenců, kteří
svým sportovním úsilím pomohli dobré věci,
ale pomáhat pohybem může opravdu každý.
Aplikace EPP – Pomáhej pohybem je ke stažení zdarma a zaznamenává pohyb uživatele,
například chůzi či běh a kromě běžných údajů
o rychlosti, čase, tempu či vzdálenosti také
generuje body. Získané body pak může uživatel věnovat některému z aktuálně nabízených
projektů, které Nadace ČEZ finančně podpoří.

Povodí Odry dokončilo opravu
balvanitého skluzu na Ostravici

FRÝDLANT – Státní podnik Povodí Odry
dokončil opravu balvanitého skluzu na vodním toku Ostravice ve Frýdlantě nad Ostravicí,
v lokalitě nad Harcovským mostem, říční km
35,900–36,400. Úprava probíhala od letošního února a jejím cílem bylo stabilizovat koryto,
zabránit postupující zpětné dnové erozi a zajistit bezpečné převedení průtoků dvacetileté
až stoleté vody.
Balvanitý skluz bude prostupný pro všechny
vodní živočichy a nebude tvořit migrační bariéru.
Oprava přišla státní podnik Povodí Odry zhruba
na 5,8 mil. Kč bez DPH. Stavba byla prováděna na suchu. Pro potřeby vybudování srubové
konstrukce přelivné hrany byl na pravém břehu vybudován dočasný obtok. Kvůli probíhající
rekonstrukci vodního díla Šance bylo nutné
zajistit citlivé a zodpovědné řízení odtoku z této
přehrady. „Horní hrana skluzu byla provedena
z modřínové kulatiny jako klenbovitá srubová
konstrukce vyplněná lomovým kamenem, která

MIKROREGION – Kolo a výlety k prázdninám a krásnému počasí neodmyslitelně patří.
Bohužel to ale zároveň znamená více příležitostí pro zloděje. Nenechávejte své kolo bez
dozoru. Pokud se od něj musíte vzdálit, zajistěte jej kvalitním zámkem. A pro svůj úplný klid
a léto bez nervů si kolo pojistěte.
Kolo se pro některé stává v létě hlavním
dopravním prostředkem. Další na něj s radostí
usedají o víkendu a vyráží na koupaliště nebo

třeba do parku. Taková osvěžující zastávka
na zahrádce restaurace pak bývá oblíbenou
součástí výletu. Zde ale musíte kolo někam odložit. A jak si užít příjemné posezení, když pořád
nervózně pokukujete po svém jednostopém
miláčkovi, jestli tam stále ještě je? Pojistěte ho.
Získáte tím jistotu, že v případě krádeže vám
pojišťovna vyplatí náhradu. Nebudete se muset
strachovat a užijete si každý cyklistický zážitek
ještě o něco lépe.
(Pokračování na str. 3)

Čtyři děti popálené výbuchem lihu

BESKYDY – Výbuch technického lihu při
pokusu v dětském táboře pod vrchem Javorový 22. července odpoledne těžce zranil čtyři
děti ve věku 7 až 10 let.
Horská služba obdržela výzvu z dispečinku
linky 112 Moravskoslezského kraje s tím, že
k nehodě vzlétl i vrtulník Letecké záchranné
služby z Ostravy. „Podle našich informací byly

děti výbuchem silně popáleny. Ihned jsme vyrazili na místo, kam také kromě vrtulníku mířil
i sanitní vůz rychlé lékařské pomoci z Třince,“
uvedl Marcel Svoboda, zasahující člen Horské
služby Beskydy. Sám dorazil do tábora jako
první a ihned se pustil do ošetření. V první řadě
začal s pokrýváním nejhůře zasažených částí těl
sterilními obvazy.
(Pokračování na str. 3)

slovo starostky

Ostravice, balvanitý stupeň ř. km 35,957 – před dokončením.
je zakotvená do břehů pomocí betonových bloků obložených dlažbou z kamene. Skluzová plocha je tvořena balvany o velikosti zhruba 1,2 m
uloženými na výšku těsně za sebou, tak aby
bylo dosaženo co největší drsnosti. Balvany byly
dále pro maximální stabilitu vyklínovány menšími kameny. Spodek skluzu je stabilizován dvojitým prahem z modřínové kulatiny zakotvené

Trh lidových řemesel

FRÝDLANT – Slavnostní X. ročník historického řemeslného jarmarku Trh lidových řemesel proběhne 20. srpna a v letošním roce ponese v duchu příjezdu Albrechta z Valdštejna,
který je úzce spojený s historií města Frýdlantu v Čechách – s naším partnerským městem.
Právě tam pořádají Valdštejnské slavnosti
jednou za dva roky a další ročník je naplánován na příští rok. Nic tedy nebrání tomu, aby
Albrecht z Valdštejna v letošní „pauze“ navštívil Frýdlant nad Ostravicí.
Osobnost vévody z Valdštejna byla v roce
1625 spojena s územím Frýdlantského vévodství
s hlavním městem Jičín a dotýkala se dokonce
i hranic Slezska. Albrecht z Valdštejna byl český vojevůdce a politik, vévoda meklenburský,
frýdlantský, hlohovský a zaháňský, a právě tato
osobnost bude celý letošní Trh lidových řemesel
provázet a jeho příjezd bude jedním z vrcholů
programu.

O prázdninách pozor na kolo

Kromě historické podívané plné dobových
kostýmů, úvodních ceremoniálů, představení
osobnosti Valdštejna, se mohou návštěvníci těšit na šermíře, komedianty, vojáky v uniformách,
pouliční žertovná představeníčka, interaktivní hry
a soutěže nejen pro malé, ale i velké, dílničky,
dřevěný kolotoč, zvířátka na rynku až po večerní
ohňové představení a koncert Kamila Střihavky.
Letošní historický jarmark s ukázkami lidových řemesel, bohatým občerstvením a pestrou
zábavou určitě zaujme celou rodinu a každý si
najde to své. Startujeme od 10 hodin na frýdlantském náměstí a všechny vás srdečně zveme.
Akce je realizována za finanční podpory
Moravskoslezského kraje.

do dna. Břehy skluzu jsou opevněny kamenným
záhozem s plynulým přechodem na stávající
opevnění. Pod balvanitým skluzem bylo provedeno opatření k ochraně vodních živočichů před
přirozenými predátory především z řad ptáků...

(Pokračování na str. 3)

Vážení spoluobčané,
před vámi se otevírá srpnové číslo zpravodaje Mikroregionu. Jistě mi dáte za pravdu, že nic neutíká tak rychle jako
období dovolených a volna. První polovina prázdnin utekla
jako voda. Hned ze startu jsme na vlastní kůži zažili letní
rozmary přírody, okusili jsme jak horký letní žár s tropickými teplotami, tak letní lijáky a bouřky s kroupami. Kouzlem
prázdninových dnů je to, že nás mohou potkat snad jakékoliv změny počasí bez toho, aniž by nám pokazily náladu.
Osvěžení nám může poskytnout jak naše „retro“ koupaliště,
které jsme se snažili letos v rámci možností vylepšit, tak řeka
Ostravice. Obě skupiny vyznavačů vodních radovánek upřednostňují právě tu svou lokalitu.
Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání studii rozvoje města, která byla zpracována
ve Strategický plán jeho rozvoje. Na přípravě se podíleli odborníci z řad veřejnosti, města, zástupci
podnikatelů, široká veřejnost, zastupitelé. Těm všem bych chtěla touto cestou vyjádřit poděkování
za podněty, které byly následně do dokumentu zapracovány. K jakému účelu bude sloužit dlouhodobé plánování, v našem případě až do roku 2025? Jedno z přísloví praví „kde není vize, tam
je tma“. Ze zkušeností z jiných měst můžeme vidět, že absence dlouhodobého výhledu rozvoje
většinou přináší chyby v podobě nepotřebných nebo promarněných investicí. Bylo třeba prozkoumat
současný stav a trend, abychom smysluplně mohli plánovat všechny investice. Naše město roste,
a to jak do počtu obyvatel, tak do jeho významu. Za pár let třeba může výrazně vzrůst počet obyvatel
a bylo by pozdě řešit problematiku rozšiřování kapacity mateřských a základních škol či stárnoucí
populace, když se jí můžeme věnovat již nyní. Uvědomujeme si, že devízou města je příroda, zeleň
a kvalitní životní prostředí, které musíme chránit pro další generace. Současně s tím však je nutno
řešit problémy spojené s dopravou, parkováním, rozšiřováním infrastruktury, volnočasovým vyžitím
a bezpečností. Zpracování strategického plánu města je dobrým signálem pro jeho další rozvoj.
Měsíce červenec a srpen jsou ve znamení stavebních prací. V době, kdy všichni spěcháme autem na dovolenou, někteří po práci ještě rychle k řece nebo na koupaliště, nás překvapí rozkopané
silnice, různá dopravní omezení a objížďky. Teplé letní počasí je pro řadu technologií a materiálů
nejvhodnější, a proto se většina stavebních prací provádí právě v těchto měsících. Čilý stavební
ruch vládne i v našich školách a jejich areálech, při stavbě vodovodního řadu na Nové Dědině,
rovněž očekáváme zahájení stavebních prací při výstavbě parkoviště u budovy České pošty, a.s.
Vstoupili jsme do druhé poloviny prázdnin. Věřím, že přinese teplé léto, které si vychutnáte třeba na našich sportovištích nebo na kulturních akcích. Dovoluji si vám doporučit 10. ročník Trhu
lidových řemesel, kde vzácným hostem bude historická postava vévody Albrechta z Valdštejna.
Přeji vám klidné, ve zdraví prožité léto a těším se na setkání s vámi.

Helena Pešatová, starostka města
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Frýdlant nad Ostravicí

Prázdninové proměny ZŠ TGM

Léto je v plném proudu a žáci obcházejí školní budovu raději velkým obloukem.
Tohle si ale nemohou dovolit stavaři a jiní
mistři svého oboru, ti právě o prázdninách
berou zmíněné prostranství útokem. Již několikátý rok po sobě pokračuje zvelebování
ať již vnitřních, tak vnějších prostor naší základní školy.
Pan Masaryk tak může opět sledovat svým
kamenným pohledem čilý stavební ruch. Terénní úpravy, rozšiřování silnice a mnohé
další práce jistě přispějí k ještě krásnějšímu
vzhledu naší základky. K venkovním změnám
přibudou i některé „vnitřní“. Největší změnou
bude bezesporu nové vedení ZŠ TGM. Rada
města na svém červnovém zasedání jmenovala do funkce ředitelky paní Lenku Svozilovou. Ta se jí ujímá 1. srpna 2016. A tak
nezbývá než poděkovat dnes už bývalému
panu řediteli Jiřímu Čupovi za všechno, co
pro naši Tégeemku vykonal, a popřát mu
hodně radosti do dalších zcela jistě klidnějších let. 30. června jsme se s ním jako s ředitelem společně všichni rozloučili. A jak je
patrné z fotografie, i žáci svou kázní pochopili
výjimečnost okamžiku. Obrovskou kyticí růží
pak dali najevo, že odchází ředitel, na kterého budou ještě dlouho vzpomínat. Rádi bychom samozřejmě i nové paní ředitelce přáli,
ať se jí v naší škole líbí a cítí se zde stejně
dobře jako my, kteří zde máme již nějaký ten
pátek „odslouženo“.

Varování před podvodným jednáním
Živnostenský úřad opakovaně přijal podání
od občanů okolních obcí, ze kterých vyplývá
podezření z podvodného jednání pana Daniela
Večerka.
Uvedený inzeruje nabídku stavebních a projektových prací v okolních obcích formou inzertního letáčku umístěného v autobusových
zastávkách, na stromech a podobně.
Od občanů, kteří si u tohoto „podnikatele“ sta-

vební práce objednají, inkasuje zálohu na materiál v různé výši, řádově v tisících korun, a přislíbí
zahájení prací následujícího dne, případně v jiný
dohodnutý termín. K provedení prací se však již
nedostaví nebo je provede pouze částečně, nikdy však rozsah těchto prací neodpovídá vyinkasované záloze. Na sms pan Večerek nereaguje,nebo reaguje formou neustálých výmluv, proč se
nemohl dostavit, telefonní hovory nepřijímá.  IS

Vodovodní řad Frýdlant nad Ostravicí pořádal
Nová Dědina fotbalový Frýdlant Cup 2016

SeniorTaxi ve Frýdlantě
Z iniciativy vedení města Frýdlant nad Ostravicí a ve spolupráci se Střediskem sociálních služeb je připravována pro občany města Frýdlantu
nad Ostravicí zcela nová služba SeniorTaxi.
Služba je určena především pro osoby seniorského věku 70+, dále bude poskytována lidem,
kteří se ocitají v nepříznivé sociální situaci v důsledku svého zdravotního omezení, držitelům
průkazu ZTP, ZTP/P, TP.
Služba SeniorTaxi bude provozována na území města Frýdlant nad Ostravicí, ve výjimečných
případech bude Taxi dojíždět do Frýdku-Místku,
například na specializované vyšetření v nemocnici apod. Případné speciální požadavky ohledně
místa dovozu budou řešeny individuálně.
SeniorTaxi bude fungovat jako běžná taxislužba. Podmínkou pro její využívání bude vlastnictví
tzv. průkazu SeniorTaxi, který si vyzvedne zájemce na městském úřadu, odboru sociální věcí.
Průkaz bude vydáván na základě průběžného
šetření, s ním pak mohou lidé čerpat nabízenou
službu. Telefonicky si sjednají potřebnou dobu
příjezdu vozidla, s řidičem naplánují cestu a ta jim
bude po ukončení vyúčtována.
Služba bude provozována od září 2016 v pra-

covních dnech od 6.30 do 15 hodin. Přepravu si
musí zájemce objednat 24 hodin předem. Cena
za kilometr jízdy je kalkulována na 7,50 Kč.
Služba bude provozována za podpory Města
Frýdlant nad Ostravicí.
Podrobnější informace budou zveřejněny
v tisku, k dispozici budou na městském úřadu,
odboru sociální věcí i ve Středisku sociálních
služeb. 
Jiří Hořínek, ředitel Střediska
sociálních služeb Frýdlantu nad Ostravicí

Velmi vydařená sportovně-společenská akce
s názvem Volejbalový mejdan proběhla v rámci
Frýdlantských her, které pořádalo město Frýdlant
nad Ostravicí v termínu od 10. do 18. června. Původní myšlenku beachového turnaje v areálu RC
Kotelna sice rozfoukal vítr a zakryly mraky, ale
organizátoři z volejbalového klubu Red Volley Frýdlant n. O. si poradili, našli náhradní řešení a celá
akce se odehrála v na živly bezpečném prostředí
haly základní školy Komenského.
Turnaje se zúčastnilo 15 dvoučlenných týmů
složených z rodičů, trenérů a hráčů. Svého parťáka našel každý, kdo měl chuť si zasportovat a pobavit se. Hrálo se ve třech pětičlenných skupinách
systémem každý s každým. Do play-off postoupily

týmy z 1. a 2. místa. Nakonec vznikla finálová tříčlenná skupina, ve které se rozhodlo o medailových pozicích a stupních vítězů takto:
1. Martin Pitřík a Honza Pytel
2. Erik Týče a Sára Silvestrová
3.Jirka Glajc a maminka Bára Glajcová
Součástí akce bylo i mnoho doprovodných
akcí. Jednou z nich byla opičí dráha plná zajímavých stanovišť. Za úspěšné splnění jednotlivých
úkolů byly odměnou lístky do tomboly, která byla
zpestřením turnaje a uzavřela celou mejdanovou
akci. Dalším milým překvapením byla exhibice s Přemkem Kubalou, který se přišel podívat
na místní nadějné sportovce. Na programu bylo
přátelské utkání, kdy si Přemek alias „Bean“ za-

Stavební práce na stavbě vodovodu
na Nové Dědině průběžně pokračují. Ke konci
července bylo položeno více jak 80 % vodovodních řadů a úspěšně provedeny technicky
náročné protlaky pod vodním tokem Čeladenka a železniční tratí. V průběhu dalších dní budou pokračovat dokončovací výkopové práce
na pokládce vodovodního řadu, v místech provedených protlaků bude provedena kompletace potrubí včetně osazení armatur.
Počasí je pro stavební práce příznivé a dosud se nevyskytly žádné nepředvídatelné technické problémy, které by mohly délku stavby
prodloužit. V tuto chvíli lze očekávat, že dojde
ke zkrácení termínu dokončení stavby a k předání investorovi již začátkem měsíce září.
Vzhledem k této skutečnosti se obracíme
na majitele rodinných domů, kteří mají zájem
se na vodovod napojit, aby již nyní začali zajišťovat potřebnou projektovou dokumentaci
a další doklady nutné pro vydání územního
souhlasu. Z finančního hlediska doporučujeme využít toto období k samotné realizaci
vodovodních přípojek ještě před provedením
konečné povrchové úpravy komunikací. Informaci, jak v případě žádosti o připojení postupovat, zpracovali pracovníci odboru majetku
a investic a majitelé nemovitostí ji obdrželi
do poštovních schránek. 
 Antonín Kaňák, pracovník odboru MaI

Náhradní řešení Volejbalového mejdanu
hrál jak po boku rodičů, tak i samotných hráčů.
Exhibiční turnaj se nesl nejen v duchu klasického
volejbalu, ale zahráli jsme si také podle pravidel
beachvolejbalu.
Ačkoli byly Frýdlantské sportovní hry pro širokou volejbalovou i nevolejbalovou veřejnost, přesto titul nejlepšího Frýdlantského sportovce mohl
opravdu získat jen místní hráč. V kategorii do 18 let
se nejlepším hráčem města Frýdlant nad Ostravicí
stal mladý nadějný volejbalista Erik Týče a v kategorii hráčů nad 18 let náš nový trenér Jan Pytel.
Oběma patří velká gratulace a zároveň také poděkování za vzornou reprezentaci klubu. To patří
také Městu Frýdlant nad Ostravicí, které finančně
podporuje činnost klubu Red Volley Frýdlant n. O.

jubilea
V měsíci červnu 2016 oslavili svá životní
jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas:
Božena Šeligová, 80 let, Frýdlant
Antonie Havranová, 85 let, Frýdlant
Marie Fišerová, 80 let, Frýdlant
Věra Suchoňová, 85 let, Frýdlant

Blahopřejeme
všem oslavencům

Mezinárodní fotbalový turnaj mládeže evropských Frýdlantů a partnerských měst proběhl letos v našem městě. Myšlenka setkávat
se v rámci vzájemných městských partnerských vztahů také na sportovní úrovni vzešla
již v roce 1998, kdy se představitelé tehdy osmi
evropských měst, která nesou nebo v minulosti nesla název Friedland, dohodli na pořádání
mezinárodního fotbalového turnaje mládeže.
V loňském roce, kdy se u nás konalo již 20.
setkání delegací, bylo dohodnuto, že místem
letošního utkání mladých fotbalistů bude naše
město. Naposledy se turnaj v podhůří Beskyd
konal v roce 2008.
Hráči z jednotlivých Frýdlantů z Polska,
Německa, Frýdlantu v Čechách a partnerského města ze slovenské Turzovky přijížděli již
od pátku a samotný turnaj odstartoval v sobotu
25. června od 9 hodin slavnostním zahájením
na hřišti 1. BFK Frýdlant nad Ostravicí.
Celkem nastoupilo osm týmů ve dvou základních skupinách po 10 dětech ve věkové
hranici do 13 let. Zápasy se odehrály za velmi
horkého letního dne a hráči to neměli v parném
počasí vůbec jednoduché. Velkou podporou
jim byli rodiče a přihlížející hosté.
Turnaj probíhal až do odpoledních hodin
s velmi napínavým průběhem. Rozhodčí sledovali, hodnotili a zaznamenávali výkony nejen
družstev, ale posuzovali i jednotlivce, kteří také
byli v závěru vyhlášeni a oceněni.
Družstva:
1.místo - Turzovka Slovenská republika
2.místo - Frýdlant nad Ostravicí (skupina B)
3.místo - Mierozsow Polská republika
Ocenění hráčů:
Nejlepší hráč: Tadeáš Papík – Frýdlant nad
Ostravicí

Nejlepší střelec: Štajniger Milan – Turzovka,
Slovenská republika
Nejlepší brankář: Teichert Levi – Friedland –
Niederlausitz, Německo
Cena sympatie diváků: Krämer Hannah –
hráčka z Friedland Mecklenburgu, Německo
Po slavnostním vyhlášení výsledků byl připraven pro mladé sportovce další program.
Nejprve využili nedalekého koupaliště, kde
po opravdu náročném turnaji na sluncem rozpáleném hřišti strávili další dvě hodiny koupáním a hraním nohejbalu. Poté je čekala společná večeře, krájení dortu a zábavné sportovní
aktivity v Hotelu KAM v Malenovicích.
„Jsme velmi rádi, že se letošní ročník v našem městě podařil, vyšlo krásné počasí a navíc
jedno z našich družstev se umístilo na krásném
druhém místě. Zároveň jsme mohli hostům
z partnerských měst ukázat, jaké volnočasové
vyžití naše město nabízí,“ sdělila Ing. Lichnová,
vedoucí odboru školství a kultury Města Frýdlant nad Ostravicí, které akci pořádalo.
Součástí mezinárodního fotbalového turnaje
bylo také slavnostní otevření travnatého tréninkového hřiště s umělým zavlažováním pro
nejmenší frýdlantské sportovní naděje, jehož
se účastnila starostka města Helena Pešatová,
další zástupci města Frýdlantu nad Ostravicí,
sponzoři a hosté, mezi nimiž byl i bývalý hráč
Baníku Ostrava a reprezentace Václav Svěrkoš.
Příští ročník mezinárodního fotbalového
turnaje partnerských měst se bude konat v německém Friedlandu v Niedersachsenu a naši
mladí fotbalisté se již připravují na to, aby vítězný pohár mohli získat pro svůj klub. Určitě na to
mají! 
Odbor školství a kultury

Města Frýdlant nad Ostravicí

Rozlosování domácích utkání
Moravskoslezské divize E – podzim
NE 14. 8. - 1. BFK Frýdlant n. O. vs. Lok. Petrovice v 17 h.
NE 28. 8. - 1. BFK Frýdlant n. O. vs. SK Hranice v 16.30 h.
NE 11. 9. - 1. BFK Frýdlant n. O. vs. S. C. Pustá Polom v 16 h.
ST 14. 9. - 1. BFK Frýdlant n. O. vs. SK Jiskra Rýmařov v 15.30 h.
NE 25. 9. - 1. BFK Frýdlant n. O. vs. MFK Havířov v 15 h.
NE 9. 10. - 1. BFK Frýdlant n. O. vs. FK Šumperk v 14.30 h.
NE 30. 10. - 1. BFK Frýdlant n. O. vs. FK Nový Jičín v 14 h.
NE 13. 11. - 1. BFK Frýdlant n. O. vs. 1. FC Viktorie Přerov 14 h.
Více informací: www.1bfk.cz
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Frýdlant nad Ostravicí, Staré Hamry
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Prázdniny ještě neskončily, ale…
To pro všechny osoby školou povinné
úžasné momentálně probíhající období se
nám pomalu přehouplo do své druhé půle.
Ačkoli klukům a holkám nezní následující slova zrovna nejlépe, je tady pomalu čas začít
myslet na to, jak se na dalších deset měsíců
nového školního roku připravit. Koneckonců
i v našich schránkách se co nevidět objeví
na papírových letácích „zaručeně nejlepší“
nabídka školních pomůcek a potřeb. Asi nejvíce řeší tuto problematiku rodiče těch, kteří se
chystají plnit povinnou školní docházku poprvé, a sice malých prvňáčků.
Naše ZŠ TGM zorganizovala již před prázdninami ve středu 22. června informační schůzku pro rodiče, kde se mohli dovědět podrobně
vše, co je v naší škole čeká, jak se na plnění školních povinností připravit, co dopilovat,
čím se vybavit. Pokud se jí někdo z jakýchkoli důvodů nemohl zúčastnit, najde potřebné informace na našich webových stránkách
www.zsfrydlantno.cz v rubrice Pro rodiče.
V krátkosti je možné sdělit, že k základnímu
vybavení prvňáčka patří samozřejmě aktovka, pouzdro, kvalitní pastelky, guma, nůžky
a strouhátko. Nepostradatelné jsou také papuče a cvičební úbor. Nedoporučujeme kupovat dopředu obaly, ty je lepší pořídit až podle
velikosti sešitů, které žák ve škole obdrží. Vše

další se podrobně dovíte při nástupu do školy
od třídních učitelek vašich potomků.
Pokud se týká starších žáků, na 1. stupni
zajišťujeme dětem hromadně sešity a výkresy. Vy můžete pořídit další základní vybavení,
tj. pouzdro, pastelky, pero, tužky, strouhátko,
gumu, pravítka, od 4. třídy i kružítko. Pokud se
týká obuvi, ve které žák stráví čas ve škole,
měla by být pohodlná, vzdušná a ortopedicky
vytvarovaná. Nevhodné jsou tenisky a botasky, ve kterých se noha potí, ty patří do hodin tělesné výchovy. V letošním roce jsme
jako novinku připravili na našich „webovkách“
informaci pro žáky 2. stupně, kteří si chtějí již
o prázdninách nakoupit sešity. V rubrice Pro
žáky najdete Seznam doporučených sešitů
do výuky 2016/2017 pro 6.–9. ročník.
Školní rok 2016/2017 se pomalu blíží.
U nás v ZŠ TGM se ujímá vedení školy nová
paní ředitelka Lenka Svozilová, do budovy
budeme vstupovat nově zrekonstruovaným
prostorem před školou. Nového je tedy před
námi mnoho, k tomu všemu zcela jistě patří
i novotou vonící školní potřeby. Přejeme vám,
ať po prázdninách vstoupí do školní budovy
vaše děti šťastné, odpočaté a v rámci možností dobře vybavené pro školní výuku. Užijte
si zbytek prázdnin a ve čtvrtek 1. září 2016
na viděnou ve škole! 
lg

Povodí Odry dokončilo opravu
balvanitého skluzu na Ostravici

(Pokračování ze str. 1)
...Na dno bylo umístěno zhruba 40 velkých kamenů, které budou sloužit jako zastíněné skrýše pro ryby,“ vysvětluje investiční referent státního podniku Povodí Odry
Tomáš Deml s tím, že ještě před samotnou
stavbou byl ve dvou etapách proveden odlov ryb a chráněných říčních živočichů, především početná populace raků, kterým se
v tomto úseku toku velmi daří (sesbírána

byla více než stovka raků). Všichni vodní
živočichové byli přemístěni na nové stanoviště přibližně 500 metrů proti proudu, aby
nebyli ovlivněni zákalem z probíhajících prací v korytě. Pečlivě byly vybírány i stromy
ke kácení, aby padly jen ty, jejichž vykácení
stavba bezpodmínečně vyžadovala. Letos
na podzim státní podnik Povodí Odry provede náhradní výsadbu břehové a doprovodné
zeleně.

Prvňáčci a deváťáci ze ZŠ TGM se celý školní rok 2015/2016 navzájem podporovali. Ti starší už školní lavice opustili,
mladší si na ně i díky svým velkým kamarádům přivykli. Na konci školního roku si pořídili tuto společnou fotografii.

poděkování

Poděkování panu řediteli
Jiřímu Čupovi
V životě každého města se vždy najdou
významné osobnosti, které si zaslouží, abychom si jich nejen povšimli, ale také ocenili
jejich práci a poděkovali jim za ni.
Jedním z takových je pan Jiří Čupa, který do konce července letošního roku vykonával funkci ředitele Základní školy T. G.
Masaryka. Ve školství působil dlouhá léta
a v roli ředitele této školy od roku 2007.
Dosažením důchodového věku se rozhodl
ukončit funkci ředitele, avšak prostředí školy neopustí a bude i nadále vyučovat naše
žáky. Svými letitými zkušenostmi tak bude
moci neocenitelnými radami pomáhat rozvoji školství v našem městě.
Rádi bychom panu Jiřímu Čupovi touto
cestou poděkovali za jeho obětavou práci
v řídicí funkci a popřáli hodně životní pohody, zdraví, optimismu a elánu do nové životní etapy.

Helena Pešatová, starostka města

O prázdninách pozor na kolo

(Pokračování ze str. 1)
„Jen v roce 2015 policisté v České republice
řešili 7 210 krádeží jízdních kol. Ať už to bylo ze
sklepa, z kufru auta nebo třeba od školy, pokaždé to znamenalo nepříjemnosti a u nepojištěných
kol finanční újmu.,“ uvádí Michael Neuwirth, ředitel Odboru pojištění nemovitosti a odpovědnosti.
Důležité informace pro ty, co kola pojištěné
mají:
- Krádež musí být vždy ohlášena na policii.
Jedině tak je možné nárokovat náhradu.
- Sklep, ve kterém je kolo uloženo, musí být

uzamčen.
- Mimo domov musí být kolo opatřeno řetězem se zámkem a umístěno u stojanu na kola.
Pozor na připevňování ke sloupu nebo k lampě. Pokud nebylo kolo zabezpečeno na místě
k tomu určeném, není možné vyplatit pojistné
plnění.
Bohužel z policejní statistiky loňského roku
vyplývá, že Moravskoslezský kraj na tom byl
po Praze vůbec nejhůř v počtu odcizených kol
(1082). V Karlovarském kraji jich přitom zmizelo
pouze 54 nebo na Vysočině 136.

Čtyři děti popálené výbuchem lihu

(Pokračování ze str. 1)
„Děti utrpěly popáleniny druhého a třetího
stupně na 30 až 40 procentech povrchu těla.
Samozřejmě velice trpěly bolestí, takže prvořadým úkolem bylo tuto bolest zmírnit,“ komentoval záchranu dětských táborníků Marcel Svoboda. Dodal, že poté začal navigovat vrtulník
LZS k přistání na nedalekém hřišti. Jakmile dorazila sanitka RLP, převzal si malé pacienty lékař. Po základním ošetření byl nejhůř postižený

chlapec transportován helikoptérou na popáleninové centrum Fakultní nemocnice v Ostravě.
Další tři děti byly k následnému ošetření převezeny sanitkou třineckých zdravotníků.
„Byl to, i přes doslova nepřebernou škálu
různých zranění, které denně řešíme, specifický zásah. Všechny složky, které se na něm
podílely, ovšem pracovaly v perfektní souhře
a s plným nasazením,“ dodal k zásahu Radim
Pavlica, náčelník Horské služby Beskydy.

Staré Hamry
slovo starostky
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás informovala o dění na obci.
Polovina prázdnin je za námi a s ní také jedna z největších letních událostí v naší obci –
Starohamerská pouť.
Sobotní předpouťové fotbalové odpoledne se vydařilo. Tradiční fotbálek svobodní versus
ženatí se odehrál. Zvítězili ženatí skórem 4:2. Pozornému divákovi určitě neušlo, že na hřišti
se proti sobě postavili tátové se syny. A že to byl zápas. Šlo skutečně o ostrý zápas, a tak „hon
za kulatým nesmyslem“ museli předčasně ukončit a z hřiště odejít pro úraz Radovan Liďák
a Martin Pavela. Skvělou atmosféru, náladu hráčů a diváků to však nijak nepokazilo. Prostě
bylo to příjemné letní sobotní odpoledne. Ale nemuselo být.
Dlouholetým pořadatelem této akce bývali starohamerští fotbalisté. Fotbalový klub LOS HAMROS. Ten v letošním roce přestal fungovat a vykonávat jakoukoliv činnost. Proč? Tak to je
otázka pro fotbalisty. Oficiálně se k tomu nikdo nevyjádřil.
Až do červnového zasedání zastupitelstva jsem předpokládala, a myslím, že nejen já, že
přípravy na letošní sobotní předpouťovou akci probíhají. Z omylu nás vyvedl až Petr Remeš,
jediný přítomný zástupce fotbalistů, který nám sdělil, že fotbalisté nic neorganizují a ani dělat
nebudou a že jsou „v depozitu“.
Proto záštitu nad letošním turnajem převzala obec. A to, že se letos fotbálek konal, je zásluhou zaměstnanců obce, kteří obstarali veškeré nákupy, připravili hřiště a posezení, hasičů,
kteří se postarali o dresy, pomohli s přípravou obci a vzali si na starost organizaci samotného
turnaje, včetně soutěží pro děti, a pana Petra Remeše, který se zodpovědně staral o občerstvení a pitný režim hráčů i diváků. Všem patří velké poděkování. Poděkování patří i samotným
fotbalistům a rozhodčímu.
Při nedělní poutní bohoslužbě byl kostel sv. Jindřicha zcela zaplněn. Jako každoročně i letos na bohoslužbu přijeli nejen místní, ale také zdejší rodáci a jejich rodinní příslušníci zblízka
i zdaleka, a to samozřejmě auty.
S parkováním velkého množství aut pomáhali v okolí kostela, zejména na silnici nad ním,
naši hasiči. Vysvětlovali řidičům, kde můžou po dobu poutní bohoslužby bezpečně parkovat.
Toto opatření, včetně přechodného dopravního značení, obec společně s příslušnými orgány
zavedla poté, co v loňském roce na špatně zaparkované automobily upozornil policii všímavý
a iniciativní občan a cca 30 řidičů bylo následně předvoláno na MěÚ Frýdlant n. O. k projednání dopravního přestupku. A tak doufáme, že letošní návštěva starohamerského kostela
u příležitosti poutní bohoslužby nebude mít pro některé její návštěvníky nepříjemnou dohru. Ale
naopak, že budou rádi vzpomínat na dobré koláčky a mešní víno, které si mohli dopřát venku
před kostelem, a přitom si popovídat se svými známými, anebo jen tak, v klidu se rozhlédnout
po známých místech či zaposlouchat se do muziky muzikantů z Horní Bečvy.
Na moravské straně Starých Hamer pak už byly připraveny kolotoče a stánky s různým zbožím. V kulturním domě obec po loňské velmi úspěšné výstavě připravila další výstavu fotografií
„Jak šel čas na Starých Hamrech“. Z historických fotografií, ze sbírky pana Igora Černocha, byl
vybrán pouhý zlomek, a to fotografie zachycující budovy starých Starých Hamer. Většinu budov zachycených na fotografiích dnes již neuvidíme, protože musely ustoupit výstavbě přehrady. Některé stojí dodnes. Najdeme je na původních místech a můžeme porovnat „jak šel čas“.
Dnešní Staré Hamry – malebné osady s původní zástavbou, krásu léta i zimy, kouzelnou
přírodu, magickou hru stínů a barev, zrcadlící se hory ve vodách přehrady – to vše zachycují
barevné fotografie místních fotografů Petra Lukeše a Zdeňka Hluchaně.
Veškeré fotografie, včetně těch, které jsou trvale umístěny ve vestibulu kulturního domu,
upravila a vytiskla Tiskárna Kleinwächter z Frýdku-Místku.
Nepochybně největší zájem a obdiv vzbudil panoramatický snímek z 50. let minulého století,
umístěný na zdi u vchodu, který zachycuje Staré Hamry od Krasule až po Kyčeru a Huťkulu,
s řekou i železniční tratí.
Myslím si, že druhý prázdninový víkend se vydařil. Děkuji všem, kteří se podíleli na jeho přípravě, úklidu i organizačním zajištění všech víkendových akcí. Nepochybně k celkové pohodě
a dobré náladě přispělo i krásné slunečné počasí. 
Eva Tořová, starostka

Hasiči informují o své činnosti

19. 5. jsme se podíleli na přípravě a poté
i průběhu při prezentaci naší obce v rámci Vesnice roku 2016. Velice nás poté potěšilo, když
jsme se dozvěděli, že se veškerá snaha vyplatila a naše obec se umístila na krásném 2. místě
v kraji. Během měsíce května jednotka zasahovala u tří vážných dopravních nehod v obcích
Staré Hamry a Bílá, při kterých poskytovala
první pomoc do příjezdu záchranné služby. Při
jednom zásahu se členové museli vydat 2,5 km
pěšky ke zraněnému z důvodu nepřístupného
terénu pro hasičská vozidla. U těchto nehod
dvakrát zasahovala letecká záchranná služba,
která odvážela zraněné osoby.
28. 5. se tradičně u hasičské zbrojnice kácel
máj a smažila vaječina. Opět jsme se sešli s našimi přáteli a všichni si mohli v poklidu popovídat a poklábosit při chutné vaječině a studeném
pivu.
4. 6. jsme byli požádáni Obcí Bílá o ukázku
při Dni dětí na Bílé. Této akce jsme se zúčastnili se všemi vozidly a zároveň splnili povinné
kondiční jízdy našich strojníků. Během dne jsme
provedli simulovaný zásah na požár i s využitím
dýchací techniky.
8. 6. jednotka vyjížděla na žádost operačního
střediska k úniku provozních kapalin z vozidla
v Masarykově údolí.
16. 6. a 25. 6. jednotka vyjížděla k odstranění
spadlých stromů na silnici.
22. 6. jsme připravili společně s vedením
místní základní školy pro žáky Den s hasiči.
Celá akce byla připravena jako odměna pro
děti za celoroční pilnou práci při jejich studiu
ve škole. Nejprve byl proveden cvičný poplach
a evakuace žáků s veškerým personálem školy.
Tuto část zvládly děti i učitelé na výbornou. Poté
jsme se všichni přesunuli na velké parkoviště,
kde byla připravena ukázka zásahových vozidel
s veškerým vybavením. Děti si kromě zkoušení
obleků a prohlídky vozidel poslechly i krátkou
přednášku v rámci preventivně výchovné činnosti Hasík. Všichni se dozvěděli, jaká máme

čísla tísňového volání, jaké informace máme
operátorovi sdělit a jak se máme při těchto situacích chovat. Také bylo připomenuto, jaká na nás
číhají doma a na dovolené nebezpečí ve vztahu
k požární ochraně a ochraně obyvatelstva.
28. 6. jednotka vyjížděla k dopravní nehodě motorkáře v obci Staré Hamry. Jednotka
na místě poskytla předlékařskou pomoc do příjezdu záchranné služby. Zraněného motorkáře
poté transportovala letecká záchranná služba.
6. 7. byla jednotka vyslána k odstranění
spadlého stromu přes komunikaci a dráty elektrického vedení v obci Bílá, místní část Mezivodí.
9. 7. jsme byli požádání vedením obce, abychom se podíleli na organizaci Pouťového fotbalového odpoledne. I letos se teda povedlo
tuto akci zorganizovat, a proto jsme mohli strávit
krásné sobotní odpoledne u tradičního zápasu
svobodní – ženatí. Toto utkání pro nás nebylo

jediným sportovním kláním, jelikož jsme opět
zajišťovali občerstvovací stanici a zdravotnický
dohled při cyklozávodech Beskyd Tour. Závodníci stanoviště hojně využívali a za jízdy se občerstvovali od našich rychlých podavačů. Tento
ročník jsme dokonce ošetřovali jednoho cyklistu
po pádu při boji o špici pelotonu.
9. 7. a 13. 7. zasahovala jednotka na žádost
operačního střediska u spadlého stromu v obci
Staré Hamry.
17. 7. se v obci Jarcová okres Vsetín konaly závody hasičských dovedností TFA. Tohoto
závodu se účastnili i naši členové bratří Blažkové. Závody pro náš sbor dopadly na výbornou
a naši kluci si dovezli v celkovém pořadí krásné
3. a 8. místo ze 40 závodníků.
23. 7. proběhly závody v Rúžďce, odkud
jsme si dovezli 4. a 19. místo. Další termín závodů je 6. 8. ve Viganticích.

Uzavření knihovny

Omezená otevírací doba
pošty na Starých Hamrech

Poplatky – upozornění
Připomínáme majitelům rekreačních objektů, že splatnost poplatků za komunální odpad
byla do 30. 6. 2016. Poplatek činí 700 Kč za objekt.
Bohužel i někteří trvale bydlící občané zapomněli uhradit poplatek za komunální odpad
ve výši 350 Kč za osobu.
Poplatek za psa neuhradilo 7 občanů.

Eva Balášová

Knihovna bude ve dnech
9. 8. a 15.–16. 8.
z důvodu dovolené uzavřena.

1., 5., 8. a 12. srpna otevřeno 8.S00 – 9.30,
zavřeno 13.00 – 15.00
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Srpen 2016
slovo starosty
Vážení spoluobčané,
prázdniny se nám překulily do své druhé poloviny, z čeho určitě nemají radost školáci. Letošní červencové dny k nám byly
milosrdnější než minulý rok a ke slunečnému počasí nám dopřály i přiměřené množství deště. Doufejme, že i v srpnu bude
ještě dost hezkých dnů, abychom si všichni užili léta k odpočinku, výletům i kulturnímu vyžití. V druhé polovině minulého měsíce se nám podařilo dotáhnout
do konce opravu části místní komunikace v úseku u hostince Pod Ořechem. Myslím, že tato
oprava proběhla úspěšně a podařilo se odstranit zvlášť nebezpečné místo na této komunikaci.
Po dokončení drobných terénních úprav bude i tato část veřejného prostranství dalším hezkým
místem v obci. Dále se nám v červenci podařilo opravit dvě místní komunikace v obci, a to
od pana Mičulky k p. Židkovi a místní komunikaci od Vrby po p. Čerňáka. U obou komunikací
jsme museli dodatečně zhotovit i odvodnění, aby nebylo těleso cesty podmáčené. Chtěl bych
reagovat na časté dotazy, proč se opravuje zrovna tato komunikace, kdy dojde na cestu kolem
našeho domu, jak se plánují opravy komunikací apod. V dlouhodobém plánu oprav počítáme
s průběžnou opravou všech místních komunikaci v majetku obce Lhotka. Priority oprav jsou
určovány dle stavu komunikace, zda je kolem komunikace dokončena výstavba rodinných
domů, zajištění bezpečnosti na komunikaci, průjezdu hasičů, záchranky a automobilů zajišťujících služby občanům. V neposlední řadě záleží na objemu financí, které můžeme každoročně
do oprav investovat. Věřím, že se nám každoročně podaří vyčlenit určitý obnos financí na tyto
opravy. Současně s opravami komunikací jsme provedli i opravu hlavního chodníku na místním
hřbitově, kde byly práce náročnější z důvodu podmočeného a měkkého podloží pod původním
povrchem chodníku. S novým povrchem chodníku byly osazeny i nové obrubníky a vyrovnáno
prostranství před hřbitovem. Další červencovou akcí bylo zhotovení odvodnění a úprava povrchu chodníčku od p. Židka kolem švestkové aleje ke hřbitovu. Upozorňuji, že tento chodník se
štěrkovým povrchem je jen pro pěší a jízda jakýmkoliv motorovým vozidlem je v tomto úseku
zakázána. Tento úsek není místní komunikací. Opravou chodníku jsme propojili centrum obce
a místní hřbitov, který můžou občané navštěvovat za jakéhokoliv počasí.
Všechny příznivce folklóru zvu na významnou kulturní akci v obci, kterou bude 22. ročník Sochových národopisných slavností, které pořádá Klub žen Lhotka a Sdružení měst a obcí povodí
Ondřejnice ve spolupráci s Obcí Lhotka. Tyto slavnosti se uskuteční v sobotu 20. srpna. Vám,
kteří chodíte rádi na procházky, připomínám, že v obci je rozmístěno několik kusů laviček, sloužících k odpočinku, a jsou z nich krásné výhledy na celou obec a panoramata okolních kopců.
Přeji vám hezké prožití zbývajících letních dnů a dětem ještě hodně veselých prázdninových
zážitků. 
Zdeněk Kubala, starosta

Lhotka

Pozvání na Sochovy národopisné slavnosti
V sobotu 20. srpna se v naší obci uskuteční už podvaadvacáté folklorní festival Sochovy národopisné slavnosti, které pořádá
Klub žen Lhotka z.s. a Sdružení měst a obcí
povodí Ondřejnice ve spolupráci s obcí Lhotka, za finanční podpory Moravskoslezského
kraje a dalších sponzorů.
I letos je pro všechny milovníky folkloru

připraven pestrý program, který bude jako
vždy zahájen o půl druhé shromážděním
u pamětní desky Vincence Sochy u obecního úřadu. Další podrobnosti k programu
naleznete v pozvánce na festival. Kromě
zajímavých pořadů plných krásných lidových
písní a tanců bude čekat na návštěvníky také
příjemné prostředí areálu s výhledem na On-

Lhotečtí mladí hasiči

V SDH Lhotka se od letošního jara založil
kroužek mladých hasičů. Děti od 6 let se spolu
s vedoucími scházejí každý pátek od 16 do 17
hodin v hasičské zbrojnici.
V kroužku se děti učí nejen provádět požární útok, který všichni dobře známe, ale také
vázání uzlů, poznávání hasičských a topografických značek, pracovat s buzolou, zdravo-

vědu a mnoho dalšího. Máme v plánu, aby se
děti účastnily celostátní hasičské hry Plamen
a soutěží v požárním útoku. O prázdninách
děti čekají dva výlety do okolí a účast na domácí soutěži, kde poměří své síly se sousedními mladými hasiči z Kozlovic. Aktuálně máme
v kroužku 12 aktivních mladých hasičů a těšíme se na další. 
L. Š.

dřejníky a mnoho specialit domácí kuchyně.
Pro zájemce bude opět připraven speciální
autobus na slavnosti a zpět (jízdní řád viz
pozvánka).
Přijměte tedy naše pozvání do Lhotky, kde
můžete na konci prázdnin strávit pěkné odpoledne a večer s folklórem, se svou rodinou,
přáteli a známými. Budeme se na vás těšit.

jubilea
V měsíci sronu oslaví svá nádherná životní
jubilea a dali ke zveřejnění souhlas občané:
Kmenta Jindřich 75 let
Za obecní úřad přejeme
všem oslavencům do dalších let
pevné zdraví, mnoho
spokojenosti a životního elánu.

krátce z obce
Komunální odpad
Opravená cesta u p. Mičulky.

Opravený povrch chodníku a odvodnění
ke hřbitovu.

O Lhotce minulé i současné

Tu malou knížku – Historie Lhotky zpod Ondřejníka do roku 2000 – už máme doma pár
roků. A určitě nejsme sami. Do těch skoro dvě
stě stran, pečlivě shrnutých a uveřejněných informací kronikářkou Lhotky Alžbětou Kožuchovou,
nenahlížíme zrovna často.
Ale v několika deštivých dnech letošního července jsme se k ní doma opět vrátili. I k jejímu
úvodu, ve kterém bývalá starostka Růža Kopčáková píše, že v poznání minulosti poznáváme
i sami sebe a přečtením těch řádků se nám právem zvyšuje naše sebevědomí. A připomíná, že
naše Lhotka – i když malá co do rozlohy i počtu
obyvatel, žila a žije kulturně, pečuje stále o své
tradice a v minulosti, stejně jako v přítomnosti
zlepšuje co nejvíc život svých obyvatel.
Zajímavostí o vzniku obce, historickém vývoji,
zaměstnáních i sociálním složení obyvatel, jakož
i dopravě, školství, náboženských poměrech
i folklorních tradicích, je v knížce o historii Lhotky celá řada. Stejně tak jako informací o tom, jak
život obce obyvatel poznamenaly obě světové
války. Velice podrobně se kronikářka Alžběta Kožuchová rozepsala o založení a činnosti spolků
a kulturních i společenských organizací… a že
jich nebylo a ani v současné době není málo.
A významní občané a rodáci, kteří se o rozvoj
obce nejvíce zasloužili? Za všechny je možno

jmenovat aspoň Jana Brože, posledního lhoteckého fojta a prvního starostu obce, který byl
v polovině devatenáctého století čtyřicet let prvním mužem Lhotky, Augustina Cvička, za jehož
starostování v letech 1927 až 1938 se postavila nová škola, nová kaple, hasičská zbrojnice
a řada místních komunikací, a samozřejmě
Vincence Sochu, učitele a ředitele lhotecké školy, ale hlavně sběratele lidových písní a tanců
a v roce 1936 zakladatele souboru Pilky. Oslavou jeho díla jsou ve Lhotce každoročně Sochovy
národopisné slavnosti.
Ale i současná Lhotka má co nabídnout. Má
i nové domy a nové obyvatele, kteří se s děním
v této naší malebné obci více či méně sžívají.
Vedení obce dbá, aby se budovaly chodníky,
opravovaly cesty a významné objekty i jejich
okolí. Novodobou kronikou činnosti i výstavby
je i měsíčník Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy,
ve kterém mnohdy na akce Lhotky nestačí ani
tradiční čtvrtá stránka. A není toho málo, o čem se
v Mikroregionu píše. Lhotka každoročně kromě
Sochových slavností nabízí i koncerty hudebních
skupin, hostují zde divadelní soubory i komorní
hudební tělesa, příznivce si získalo i lhotecké
„štrůdlování“, pomazánky, vaječiny seniorů, ale
i fair trade snídaně, stejně jako různé sportovní
aktivity a turnaje. S celým Českem v obci zpíváme i koledy, organizujeme řadu
akcí pro děti ale i plesy pro dospělé. Aktivní jsou senioři, ženy
i hasiči. Lhotka má nejenom
zkušené, ale i mladé obětavé
organizátory sportovních i společenských akcí, kteří se jednou
do kronik teprve dostanou.
Z historie Lhotky je vidět,
že vždy žila plnohodnotně. Ale
ještě důležitější je zjištění, že
i o současném období Lhotky
jednou kronikáři určitě budou
moci napsat totéž.

Pavel Pasek

Termíny svozu komunálního odpadu
v srpnu: úterý 9. 8. a 23. 8.

Bioodpad u kravína
Sběr bio odpadů, sběrné místo
u bývalého kravína:
Každou sobotu od 10.00 do 12.00 hodin.
Během pracovní doby
obecního úřadu po tel. domluvě.

Úhrada místních
poplatků
Žádáme občany, kteří doposud nemají
uhrazeny místní poplatky, aby tak učinili co
nejdříve!
č. účtu 1690539349/0800, nebo osobně
na OÚ Lhotka
PES – V.S.1341 k tomuto čtyřčíslí připojit
číslo vašeho domu do sdělení pro příjemce napsat vaše jméno – 80 Kč. Za každého
dalšího psa přihlášeného na tutéž osobu –
140 Kč.
odpady R.O. – V.S. vaše číslo chaty, nebo
domu za toto číslo připojit číslici 6, do sdělení pro příjemce napsat vaše jméno – 500 Kč
(250 Kč u vybraných rekreačních objektů se
špatnou dostupností pro vývoz TKO) Dle
směrnice umístěné na http://www.obec-lhotka.eu/obecni-vyhlasky/. Vyhláška 1/2012 čl.6
odpady T.P. – V.S. vaše číslo domu za toto
číslo připojit číslici 7, do sdělení pro příjemce
napsat vaše jméno – 500 Kč za osobu
Ke dni 22.7 nejsou uhrazeny tyto poplatky:
Rok 2016
Odpady rekreační objekty
3x
Odpady trvalý pobyt
20x
Pes
1x
Rok 2015
Odpady trvalý pobyt
17x
Pes
1x
Rok 2014
Odpady trvalý pobyt
3x
Pes
1x
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Srpen 2016

A už nastal zas prázdninový čas
Stalo se již tradicí, že v posledních dnech
školního roku Baška hledá talent. I letos ožil kulturní dům v Bašce vynikajícími výkony tanečnic,
zpěváků, sportovců, kouzelníků a profesí, kterými malí i větší žáci školy oživili svým spolužákům, rodičům a vyučujícím závěr roku.
Moderování a organizace celé soutěže se chopila paní učitelka Menzelová a můžeme konstatovat, že se jí role konferenciérky velmi vydařila.
Jaká je hlavní myšlenka naší talentové soutěže? Zúčastnit se, odhodit trému, povzbudit stydlivější kamarády, aby se nebáli a také vystoupili,
ale především pobavit se. Jednotlivé vstupy
účinkujících násobily dobrou náladu v sále,
a tak se stalo, že tanečnice Simonka, Janička,

Verunka, Adélka a mnoho dalších roztančily
diváky v rytmu disko tanců. Hanička nám svým
tanečním vystoupením připomněla vůni Orientu,
klavírní duo Hedvička a Kubík se známou večerníčkovou dvojicí Patem a Matem roztleskali sál
a bratři Martínek a Kryštůfek zasvětili publikum
do kouzelnických triků a tajemství. Nesmíme
ale zapomenout na naše hudebníky. Mohli jsme
sledovat velké pokroky nadějného houslisty
Františka. S vážnou hudbou v podání kytarového sóla vystoupila Verunka a David. Nejoblíbenějším hudebním nástrojem dětí je však klavír.
S hrdostí můžeme říct, že jsme talenty v Bašce
našli a těšíme se, co zajímavého a nového nám
přinese další ročník. 
Renáta Válková

Z výčtu akcí, které bašťanští senioři absolvovali,
je vidět, že vůbec nezaháleli. No, uznejte sami:
Na jarní půldenní výlet si naši senioři vyjeli
do Ostravy do Výzkumného ústavu VŠB, kde je
přivítal a celou show „Smokeman“ vedl Jiří Horák.
Ten přítomným vysvětlil i takové věci, jako je princip správného spalování a všeho, co s tím souvisí. Dozvěděli se spoustu nového z této oblasti
a o různé názorné příklady nebyla nouze.
Planetárium Ostrava bylo druhým cílem našich seniorů, kde v krásném kruhovém kinosále
zhlédli film „Ze Země do vesmíru“ a měli možnost
prohlédnout si další prostory planetária, kde je
velké množství expozic s vesmírnou tématikou.
Další jarní akcí bylo výborem Seniorklubu Baška připraveno setkání ke Dni matek, které bylo
spojeno se Dnem mužů. Přítomni byli i zástupci
obecního úřadu a odpoledne seniorům svým vystoupením zpestřily děti MŠ Kunčičky u Bašky,
za což jim i učitelkám patří velké poděkování.
Dále se senioři zapojili 28. května i do akce
Den obce „Baška na Bašce“, kde prodávali domácí koláče a cukroví, párky, kávu, čaj a zároveň se
i pobavili prezentacemi jednotlivých spolků v obci.

1. června uskutečnili celodenní výlet, a to
do Polska – Pisarzovic. Za krásného počasí si
prohlédli zahrady, nakoupili sazenice kytek, borůvek, kiwi, rododendronů. Na zpáteční cestě
se zastavili ve vojkovickém pivovaře, kde měli
zajištěnou exkurzi, a zde si v hospůdce pochutnali i na obědě. Poté ještě absolvovali exkurzi
v automobilce Hyundai.
Smažení vaječiny nesmělo chybět ani v letošním roce. Vaječina z 280 kusů vajec se smažila za pěkného počasí v zahradě seniorklubu
v Kunčičkách a určitě všem chutnala!
Nesmíme zapomenout ani na naše seniory-turisty. Ti si zajeli vlakem do Frenštátu p. R.
a pak se vydali naučnou stezkou, došli až
na Horečky „Beskydské nebe“.
Dalším výletem byla návštěva arboreta
ve Staříči, výlet na kolech směr přehrada Olešná, Zelinkovice, se zastavením a občerstvením
na ranči Myšák.
No řekněte, že jsou ti naši senioři akční! Přejeme hodně sil a elánu i při letních a podzimních
setkáních, např. při plánovaném opékání buřtů.

Dajana Zápalková

Léto je v plném proudu a pro většinu fotbalových soutěží nastal čas hodnocení. Není tomu
jinak ani v Bašce, která měla do sezóny přihlášeny týmy všech věkových kategorií. A jak si
bašťanští fotbalisté v ročníku 2015/2016 vedli?
Žáci
Tradičně začneme u těch nejmenších.
Bašťanské fotbalové budoucnosti. Naši žáci v minulém ročníku svou soutěž vyhráli, proto na ně
čekala obhajoba tohoto úspěchu. Ta se sice
našim nejmladším nepovedla, ale pod vedením
trenéra Martina Romana obsadili stejně výborné
druhé místo tabulky. Během odehraných dvaceti
zápasů bašťanští žáci prohráli pouze jeden jediný, a to s vítězným týmem tabulky. Tuto porážku
žákům Sedlišť následně v odvetě na domácím
hřišti oplatili, a tak o konečném druhém místě
rozhodl horší vzájemný zápas a konečné skóre.
Za výbornou reprezentaci obce našim nejmladším děkujeme a přejeme jim hezké prázdniny.
Trenér Martin Roman se rozhodl ukončit své
úspěšné působení u žákovského týmu. Výkonný
výbor Tělovýchovné jednoty Sokol Baška mu
tímto děkuje za jeho ochotu, péči a pomoc při výchově bašťanské fotbalové budoucnosti. Věříme,
že se i nadále s Martinem budeme vídat v našem

fotbalovém areálu, ať už při zápasech žáků, kde
hraje jeho syn, ale i na zápasech ostatních týmů.
Něco málo ze statistiky:
20 odehraných zápasů, 18 zapojených hráčů, 2. místo, 19 vítězství, 179 vstřelených branek, 36 obdržených branek, 1 porážka.
Nejlepší střelec Dominik Vlačuha: 54 branek.
Dorost
Bašťanští dorostenci hrají stejně jako žáci
okresní přebor. Týmy doplácejí na obecně malý
zájem hráčů této věkové kategorie o sporty.
Z původních 10 družstev nakonec sezónu dohrálo jen osm týmů. Ze soutěže se odhlásilo společné družstvo Čeladná /Kunčice pod Ondřejníkem
a dorostenecké družstvo Janovic. Všechno zlé
je k něčemu dobré, a tak mezery v termínech
utkání mohli někteří naši dorostenci nastoupit
do ostrých utkání po boku našich mužů. Konkrétně Adam Bůžek, Marek Šnyta, Vojtěch Korbáš
a René Pítr. Nejen jim, ale celému týmu patří díky
za dobrou reprezentaci oddílu.
V podzimní části soutěže vedl bašťanské dorostence Jan Šponiar, který se však v zimě rozhodl své působení ukončit. Trenérské duo Petr
Bůžek a Martin Křenek se tak po půlroční pauze
k týmu vrátilo. V ukončeném soutěžním ročníku

Seniorklub stále akční

Nové dřevěné sochy na přehradě
Na přehradě Baška jsou umístěny tři nové
dřevěné sochy. Vyřezali je řezbáři 28. května
u příležitosti Dne Obce Baška – Baška na Bašce
přímo na místě. Pokud kemp v Bašce navštívíte,
jistě je nepřehlédnete.
A kdo dřevěné sochy zhotovil a jaký dostaly název?
Byli to řezbáři:
Štefan Danilovič – jeho socha z topolu je největší a představuje RYBÁŘE.
Igor Kučera – rovněž vyřezával z topolu, jeho
socha nese název RAK.
Čestmír Slíva – vyřezal z dubového dřeva RYBÍ
PRINCEZNU.

te procházku letním podvečerem a omrkněte je! 

Dajana Zápalková

Olympiáda připomíná Zátopka

V Bašce si připomínají návštěvu olympijských
vítězů, manželů Dany a Emila Zátopkových
Zalistujeme-li v pamětní knize Bašky, zjistí-

Archivní fotografie pamětního listu s podpisy manželů Dany a Emila Zátopkových po besedě v Bašce.

Bašťanským fotbalistům skončila sezóna

Starší žáci TJ Sokol Baška.

Pan Čestmír Slíva na otázku, proč vyřezal právě Rybí princeznu, odpověděl: „Měli jsme vyřezat
sochy na vodní téma,
a protože jsem chtěl,
ať je moje socha pozitivní a veselá, aby se líbila i dětem, zvolil jsem
Rybí princeznu. Všichni tři jsme pracovali přímo v plenéru, neměli
jsme zastřešení, svítilo
sluníčko, a i přesto si
myslím, že jsou naše
dílka zdařilá.“
Opravdu jsou nové
dřevěné sochy umístěné v kempu bašťanské přehrady moc
pěkné, proto si udělej-

náš dorostenecký tým vybojoval čtvrté místo se
ziskem 25 bodů z odehraných 14 zápasů. Rovněž všem jmenovaným bychom rádi poděkovali
za jejich nasazení a nelehkou práci.
Něco málo ze statistiky:
14 odehraných zápasů, 26 zapojených hráčů, 4. místo, 8 vítězství, 1 remíza, 5 porážek, 43
vstřelených branek, 21 obdržených branek
Nejlepší střelec Marek Šnyta: 9 branek.
Muži
Bašťanské družstvo mužů zažilo další rozpolcený ročník. Nejprve tedy podzim. V této části soutěže svěřenci trenéra Michala Pokludy uhráli ze 13
zápasů 24 bodů. Nutno říci, že většina těchto bodů
byla dovezena z hřišť soupeřů. Každopádně bodově parádní podzim mohl být předzvěstí klidného
jara. Bohužel se tak nestalo. Na jaře bašťanští fotbalisté uhráli ze stejného množství utkání pouhých
11 bodů a v soutěžním ročníku 2015/2016 skončili
na 8. místě okresního přeboru.
Také našim mužům přejeme odpočinek během letní pauzy a nabrání nových sil, energie
a chuti do nového ročníku.
Něco málo ze statistiky:
26 odehraných zápasů, 29 zapojených hráčů,
8. místo, 10 vítězství, 5 remíz, 11 porážek, 54
vstřelených branek, 65 obdržených branek.
Nejlepší střelec Radim Číž: 8 branek.
Letní přestávka je tradičně kratší než ta zimní.
V jejím průběhu budou krom neoblíbeného drilu
na pořadu také přípravná utkání všech týmů. Věříme, že žáci, dorostenci, ale i muži v srpnu s chutí
rozehrají svá utkání. Podrobný rozpis zápasů
bude zveřejněn na našich internetových stránkách
www.fotbalbaska.cz a na vývěsních tabulích.
Výkonný výbor Tělovýchovné jednoty Sokol
Baška by tímto chtěl poděkovat všem hráčům, členům realizačních týmů, partnerům fotbalového oddílu a v neposlední řadě samozřejmě všem našim
věrným fanouškům za přízeň bašťanskému fotbalu a za podporu, která je pro nás velmi důležitá.
Sportu zdar a bašťanskému fotbalu zvláště.

Martin Boháč

me, že mezi desítkami významných osobností, hry, se naši sportovci při slavnostním nástupu
které v minulých letech Bašku navštívily, bylo představí se Zátopkovým portrétem na dresech.
i několik sportovních legend.
Jak celý nápad vznikl? Motiv Zátopka dokonUvádíme alespoň některé z nich: Fotbalový ce namaloval sám čtyřnásobný olympijský vítěz.
brankář František Plánička, mořeplavec Richard „Všiml jsem si, že když se Emil Zátopek podeKonkolski, František Venclovský, první český pisoval fanouškům, někdy k podpisu přikreslil
plavec, který v roce 1971 přeplaval kanál La
dvě postavičky – sebe a paní Danu s oštěpem
Manche. Hokejová legenda Augustin Bubník, v ruce,“ vysvětlil akademický malíř Milan Jaroš,
(OH 1948 – stříbrná medaile, MS 1949 – mistr jak k celému nápadu přišel.
světa), horolezec Leopold Sulovský, který jako
A tato kresba Emila Zátopka se nachází nejeprvní Čech v roce 1991 vystoupil na nejvyšší horu
nom v pamětní knize obce Bašky, ale určitě si ji
světa Mount Everest. Vítězslav Mácha, náš nej- uchovávají i mnozí návštěvníci tehdejší besedy.
úspěšnější sportovec v řecko-římském zápase.

František Vaníček
Nelze nezmínit také skutečnost, že jedna z nejúspěšnějších besed se uskutečnila v říjnu 2008 s rodačkou z Bašky
Zuzanou Schindlerovou, která
se zúčastnila letních olympijských her v Pekingu v roce
2008 v atletické disciplíně chůze žen na 20 km.
V roce 1984, u příležitosti oslav 550. výročí založení
obce, proběhlo v Bašce setkání
s olympijskými vítězi manžely Na fotografii ze září 1984 jsou spolu s manžely Zátopkovými někteří
Danou a Emilem Zátopkovými. z účastníků tohoto setkání. Na snímku zleva: Miroslav Šárek, František
Vaníček, Milan Stoklaska, Dana Zátopková, Emil Zátopek, Jaromír
V tyto dny, kdy v brazilském
Chromiák, Miroslav Volný, Anna Volná, Gerhart Pustka.
Riu probíhají letní olympijské

Přátelský vztah nekončí…

„Lužická Blota po zemi jdou v třpytivé hladině Sprévy,
německého komunistického režimu nebyla přílišza ní jde půvab olšinou řeka se větví jak cévy…
ná snaha o připomínání jména tohoto katolického
Bohumil Marek
kněze. V roce 1984 mu byl lužickosrbskou katoJiž více než 30 let trvá přátelský vztah mezi
lickou mládeží postaven další pamětní kříž a takpěveckým sborem MEJA z Radwora u Budyšína.
též roku 1984 byla na jeho rodný dům v Radworu
Jedna z mnoha dalších návštěv, ale také koncerty
umístěna pamětní deska. V roce 1998 v Římě zaLašského smíšeného pěveckého sboru z Bašky
počal proces jeho blahořečení a 13. června 2011
v Lužici, se uskuteční ve dnech 9.–11. září 2016.
byl prohlášen za blahoslaveného. Urna s jeho
Letošního zájezdu se spolu s bašskými zpě- ostatky byla vsazena do nově upravené schránky
váky zúčastní také starostka Bašky paní Irena v levé lodi drážďanského dómu.
Babicová a farář římskokatolické farnosti SkaliNesmírně bohatá spolupráce mezi sbory MEJA
ce otec Radek Drobisz (působil v Bašce 1994– a LSPS je podrobně zpracována v almanachu
2016). V sobotu 10. září v podvečer se usku- OHLÉDNUTÍ, který vydal v roce 2014 LSPS.
teční společný koncert obou pěveckých sborů.
Z mnoha akcí nelze nezmínit alespoň jednu,
V neděli 11. září bude LSPS také doprovázet připomenul starosta sboru pan Michal Válek:
svým zpěvem mši svatou koncelebrovanou „Ve dnech 30. 11. – 1. 12. 2007 se v Bašce
místním farářem a otcem Radkem Drobiszem uskutečnily pod záštitou ministra kultury Václava
v překrásném prostředí novorenesančního řím- Jehličky a hejtmana Moravskoslezského kraje
skokatolického kostela v Radworu.
Evžena Tošenovského Dny přátelství s Lužicí.“
Určitě není bez zajímavosti, že právě ve zdejČlenové LSPS se těší, že pěvecké vystoupeším kostele měl svou první primiční mši svatou ní v Lužici nebude poslední a přispěje k prohlou(30. 7. 1939) novokněz a zdejší rodák Alojs Anbení přátelských vztahů mezi oběma sbory.
dricki, který později jako devětadvacetiletý zahy
Michal Válek (starosta sboru)
nul v německém koncentračním táboře Dachau 
František Vaníček (pamětník)
(+3. 2. 1943). V jeho deníku
byla zapsána slova: „Kněz
je stanoven k tomu, aby se
za druhé obětoval, nikoliv
proto, aby žil“. A toto své přesvědčení také svým životem
dokázal naplňovat. Po 2. světové válce se stal Alojs Andricki symbolem lužickosrbské
odporu proti nacismu. V roce
1946 mu byl v jeho rodném Uvítání členů LSPS v Lužici v roce 2004, ve společenské místnosti sboRadworu umístěn pamětní ru MEJA v Radworu. Na čelném místě je umístěn obraz Bašky z první
kříž, avšak ze strany východo- návštěvy v roce 1984. Autorem je bašťanský rodák Bedřich Šimoňák.

Pržno
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Srpen 2016
slovo starosty

Obec se chystá na tři investiční aktivity
Máme před sebou druhou polovinu prázdnin, ve které se rozběhne realizace nového veřejného osvětlení okolo Občanského centra Pržno. Nová světla by měla být rozsvícena poprvé 9.
září 2016. Osvětlení parkoviště a chodníku ke škole tak přispěje ke zvýšení bezpečnosti chodců
i uživatelů parkovacích ploch v nádvoří centra.
Srpen je také měsícem, kdy finišují přípravy dvou menších investičních akcí. První je výstavba
chodníku a autobusové zastávky „Dolní konec“ ve směru do Pržna. Zastávka nebude mít záliv
a kolem ní vznikne nový chodník. Tou druhou akcí je stavební akce směřující k posílení parkovacích kapacit v centru obce naproti restaurace U Lípy. Občané jistě uvítají sedm parkovacích
míst a kultivaci tamního povrchu. V současné době ještě u obou případů probíhají administrativní
činnosti. Očekáváme vydání stavebního povolení a následně pak proběhnou výběrová řízení
na zhotovitele. Pokud bude vše pokračovat dle představ, mohlo by být vše hotovo nejpozději
na jaře a autobusová zastávka by mohla sloužit veřejnosti od poloviny roku 2017. 

Petr Blokša, starosta

Poruchy kabelové televize obec řeší
Stáří technologie kabelové televize
a bouřkové počasí jsou v posledních měsících největším nepřítelem tohoto obecního
televizního vysílání. Opakovaně se obec
snaží o provádění oprav, ale některé technologické prvky už lze dnes obtížně nahrazovat, případně pouze za vynaložení větších
prostředků. Bouřka a úder blesku začátkem

jubilea
Srpen je měsícem oslav jubileí
těchto spoluobčanů:
paní Štěpánka Moravcová – 86 let,
paní Ludmila Kaňáková – 85 let,
paní Štěpánka Cvičková – 83 let,
pan Arnošt Gurecký – 82 let,
pan Jaromír Skotnica – 65 let.
Vážení jubilanti, oslavenci, přejeme vám
spoustu dalších krásných let plných štěstí,
zdraví a samozřejmě i životní pohody
a životního elánu. OÚ Pržno

července za starým OÚ způsobila kompletní
zničení vysílací technologie, včetně počítače
a televizoru. Na konci července probíhaly
testy všech vysílacích zařízení. Po celou tuto
dobu se tedy část uživatelů KTV, napojených
od starého úřadu, museli a musí spoléhat
na vysílání DVB-T, než bude závada odstraněna.

krátce z obce
Svoz odpadů
Svoz komunálních odpadů proběhne ve středu 10. a 24. srpna. 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.

Splatnost poplatků
Připomínáme občanům, že do 31. srpna
2016 jsou splatné doplatky za odpady a KTV.

Občanské centrum oslaví své první výročí
Čas letí neúprosně a naše Občanské centrum již brzy oslaví své 1. výročí existence. U této
příležitosti se 17. 9. od 15.00 hodin uskuteční
kulturně-společenská akce, kterou společně
připravuje Obec Pržno, Kulturní a sportovní komise a SDH Pržno. Vyhraďte si tedy prostor, jste
srdečně zváni. Program akce bude zveřejněn
v průběhu měsíce srpna na webu, FB, plakátech
a vývěskách. Pokud to KTV dovolí, tak i na obrazovkách TV.
Abychom ale mohli oslavovat, museli jsme
také zdárně absolvovat kontrolu naplňování
povinností řídícího orgánu dané nařízením ES,
jehož cílem bylo zejména ověřit dodávky spolufinancovaných produktů a služeb a skutečně vynaložené výdaje vykázané obcí, tedy příjemcem
dotace, a jejich soulad s předpisy Společenství
a vnitrostátními předpisy. Kontrola probíhala
v sedmi oblastech a ve výsledku bez nedostatků
a bez nápravných opatření. Projekt byl realizován v souladu s podmínkami a pravidly stanovenými v operačním programu a ve výzvě. Obstáli
jsme tedy výbornou a jsme za to samozřejmě
rádi. Poděkování za úspěšné zvládnutí projektu
patří všem, kteří se na něm léta podíleli, zejména pak paní účetní Miluši Hlostové, administrátorovi projektu společnosti INNOVA Int. zastoupené Martinem Ambrůzem a stavebnímu dozoru
Jiřímu Ferenčíkovi. 
Petr Blokša, starosta

Přijďte do letního
kina za hasičkou

Máte rádi filmy? Tak to si nenechte ujít promítání letního kina, kterým v sobotu 27. srpna zakončíme prázdniny. Občerstvení bude
opět zajištěno vedením mladých hasičů SDH
Pržno. Produkce je zdarma. Máte-li nějaký tip
na dobrý film, napište na web obce do obecní
diskuse, případně na FB. Vybrat ten správný
film totiž není jednoduché a nelze vyhovět
gustu každého návštěvníka.

Občanské centrum v Pržně před rokem při slavnostním otevření.
Letos si obec připomene událost společenskou akcí.

Fotbalová sezóna opět po pauze začíná
Prženský zelený pažit si takřka dva měsíce
od soutěží ulevil a opět je před námi další fotbalová sezóna. Fotbalisté se snažili v přestávce
trávník ošetřit a dodat mu to „nej“ do nadcházející sezóny. Probíhaly brigády, doplňoval se
substrát, hnojilo se, dosévalo a likvidovaly se
plevele. Natírat se budou rovněž branky. Domácí „aréna“ by tak měla být připravena na dlouhou
sezónu. Opět se příznivci prženské kopané mohou těšit na tažení za body a vítěznou náladou.
Alespoň v to doufáme. Obsazeny budou opět
stejné kategorie jako v minulé sezóně: děti, ženy
a muži. Dvě družstva dětí (2006 a ml., 2008
a ml.) budou zahajovat přibližně v polovině září.
Tyto soutěže budou hrány stejným turnajovým
systémem, jako v loňském roce.
Letošní okresní soutěž mužů má sice jen osm

týmů, ale soutěž bude hrána 4kolově. SKP zahájí sezónu již 13. 8. v Janovicích. V dalším kole
v sobotu dne 20. 8. zajíždí náš tým do Lískovce a týden nato, opět ve venkovním prostředí,
nastoupí v neděli 28. 8. ve Vendryni proti místnímu „béčku“ Všechna srpnová utkání začínají
od 17.00 hodin. Poprvé se naši hoši představí
doma v sobotu 3. 9. od 16.30, kdy přivítáme
Smilovice B.
Děvčata budou opět nastupovat v Moravskoslezské divizi žen, která čítá celkem 12 týmů.
Poprvé to bude doma v sobotu 27. 8. od 13.00
hodin proti rivalkám z Brušperku. V sobotu 3.
9. od 10.00 nastoupí v Ostravě Hrabůvce proti
Vítkovicím.
Přejme tedy našim sportovcům hodně úspěchů a zdraví do nadcházející sezóny.

Bitva o Palermo – fotbalový turnaj v minikopané, se odehrál již podruhé na našem hřišti,
a to na začátku prázdnin. Do turnaje se přihlásilo celkem 12 týmů. Domácí postavili týmy
dva: Prženské kohuty a Palermo.
Oba naši zástupci zakončili svou cestu
ve čtvrtfinále. Nutno ale uznat, že týmy byly
velice kvalitní a řada utkání měla velmi dobrou
úroveň. Celkově zvítězil tým Janovic před Starou dámou a třetími borci z Young Boys Baška.

Jako nejlepší gólman byl vyhlášen Daniel Tobola a střelcem turnaje se stal Zbyněk Paleček
s 21 góly.
Naše týmy sice ukončily turnajové putování dříve, než by si představovaly, ale bojovaly,
seč jim síly stačily. Nutno také pochválit organizátory z řad mladších fotbalistů SKP z týmu
Palermo pod vedením Jakuba Šindelka, kteří
zajištění turnaje zvládli velice dobře. Petr Blokša, předseda SKP

Jak dopadla Bitva o Palermo?

Mladým hasičům se v soutěžích dařilo
Naši mladí hasiči zakončili sezónu soutěží
v požárním útoku.
„Zúčastnili jsme se několika soutěží. 7. května jsme byli v Nové Vsi, 11. června na Lubně, 12. června jsme bojovali na Ostravici,
18. června v Janovicích, 24. června jsme si
vyzkoušeli noční soutěž ve Vyšních Lhotách
a 25. června jsme zabojovali ve Frýdlantu nad
Ostravicí. Naše poslední soutěž, které jsme
se před prázdninovou pauzou zúčastnili, byla
v obci Krásná. Tady vyhráli starší žáci A krásné 2. místo. V týmu byli J. Czakan, D. Fišer,
D. Adamcová, V. Sopčák, A. Bezoušková, O.
Kaňák, K. L. Vlachová a O. Šťastný,“ uvedli
hasiči.

Také naši starší žáci B ve složení: M. Prachař, N. Prachařová, J. Adamec, J. Muroňová,
O. Muroň, L. Muroň a E. Pekarková a nejmenší
přípravka, složená z K. Fišerové, H. Jurkovské,
B. Prachařové, K. Zemanové, M. Jarošové,
T. Adamcové a N. Pavelcové, mají výborné
výsledky. Za půl roku fungování udělali mladí
hasiči veliké pokroky. Velké zásluhy mají samozřejmě trenéři R. Fišer a Z. Adamec a naše
vedoucí M. Adamcová, K. Fišerová a E. Jurkovská. „Přes prázdniny máme volnější program.
Budeme podnikat například výšlapy, tréninky
i noční soustředěni. Po prázdninách se opět těšíme na soutěže a pravidelné páteční tréninky,“
dodávají vedoucí mladých hasičů.
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Ostravice
slovo starosty
Milí spoluobčané,
obec Ostravice je jako jedna z mála provozovatelkou vodovodního řadu. To krom výhod
s sebou nese i mnoho povinností. V rámci zlepšení služeb v případě mimořádných událostí či
plánovaných odstávek jsme se proto rozhodli zakoupit mobilní nerezovou cisternu na pitnou
vodu o objemu 3200 litrů. Obecní kasu vyšla na půl milionu korun.
Zatěžkávací zkouška nové cisterny na sebe nenechala dlouho čekat. Poprvé jsme ji otestovali při poruše vodovodního řadu 25. července, kdy došlo k odstavení vody v lokalitě panelových domů na horní Ostravici. Jelikož se jednalo o první ´ostré´ použití, i my se seznámili
s požadavky občanů a firem na potřeby dodávky vody. Přistavení cisterny na jedno místo
se ukázalo jako nedostatečné. A to i přesto, že jsme dovezli cisternu na místo v krátkém
časovém horizontu od začátku události. Je nutné si ale uvědomit, že v případě prasknutí
vodovodního řadu je prvotním úkolem zajistit lokalizaci poruchy, dále zajistit její opravy včetně projednání vstupu na pozemky. Dále následuje zřízení pevných náhradních odběrných
bodů, a to jsou budova obecního úřadu či hasičská zbrojnice. Výjezd cisterny na pitnou vodu
nelze srovnávat s výjezdem hasičů, kteří mají vozidla dopředu naplněná vodou (i několik
týdnů) bez požadavků na její kvalitu. Před výjezdem cisterny je nutné ji řádně vypláchnout,
vypustit oplachovou vodu, naplnit čistou a čerstvou vodou tak, aby její distribuce byla ke spokojenosti občanů. Toto vše vyžaduje určitou časovou prodlevu. Z naší první akce s novou
cisternou již víme, že až nastanou další poruchy, vytvoříme rozpis, kdy, kde a po jakou dobu
bude přistavena, abychom zlepšili komfort i v době, kdy se nedaří. I my sbíráme zkušenosti,
a proto jsme tyto informace nezveřejňovali rozhlasem, abychom předešli nedorozuměním
a zmatkům. V případě dlouhodobých, třeba i několikadenních odstávek se nabízí otázka, jak
bude postupováno. Plánujeme, že budeme spolupracovat s obcemi Staré Hamry a Čeladná,
které vlastní stejné cisterny na pitnou vodu jako máme my. Obdobnou pomoc samozřejmě
nyní můžeme poskytnout i my.
Vzhledem k nepředvídatelnosti místa poruchy nelze přesně vzniklé situace dopředu naplánovat. Ani cisterna není všemocná, proto děkuji všem za pochopení a trpělivost.
Cisternu budeme používat i v rámci společenských akcí. Poprvé jsme ji mohli vidět na Dni
obce Ostravice. Tam sloužila coby zásobník pitné vody. A závěrem: Kéž voda potrubím teče
a cisterna spí... 
Miroslav Mališ, starosta

Změna ordinačních hodin
praktického lékaře
Lékař: MUDr. Pavla Sýkorová.
Sestra: Eva Kudělková.
Tel. 558 682 451.
Po: 8.00 – 10.00 návštěvy v domácnostech),
10.00 – 13.00 objednaní, 13.00 – 16.30 ordinace,
16.30 – 18.00 objednaní. Pondělní ordinace je
vyhrazena pracujícím a akutním případům.
Út: 9.00 – 11.00 ordinace, 11.00 – 13.00 objednaní, od 13.00 návštěvy v domácnostech.
St: 7.00 – 11.00 ordinace, 11.00 – 13.00 objednaní, od 13.00 návštěvy v domácnostech.
Čt: 7.00 – 11.00 ordinace, 11.00 – 13.00 objednaní, od 13.00 návštěvy v domácnostech. (První
čtvrtek v měsíci do 11.00 vizita v domově důchodců).

Pá: 7.00 – 10.00 ordinace, 10.00 – 11.00 objednaní, od 11.00 návštěvy v domácnostech.
Odběry krve jsou v úterý až pátek od 6.30
do 7.30 hodin.
Pracující budou přednostně ošetřeni v čase
od 7.30 do 8.30 hod.
Polední pauza: 11.30 – 12.00.
Zápis pacientů končí půl hodiny před koncem ordinačních hodin.
Pohotovost Nemocnice Frýdek-Místek: tel.
558 638 411, 558 415 991.
Ordinační hodiny: Pá: 17.00 – 21.00, So + Ne +
svátky: 8.00 – 22.00., popřípadě v ambulancích
nemocnice. V případě těžkého zranění nebo život
ohrožujících stavů volejte 155.

Nenechte si ujít koncert Marie Rottrové
Beskydské hudební léto, které se každoročně koná na koupališti Sluníčko Ostravice, pokračuje i v srpnu. Tentokrát se můžete
těšit na koncert české hudební stálice Marie
Rottrové. Začínala jako zpěvačka tanečních
skupin již na konci 60. let. Postupem doby se
stala jednou z největších hvězd naší populární
hudby. Má za sebou spolupráci s nejznámějšími textaři a hudebníky (Wykrent, Nohavica,
Borovec, Vrba...). Vždy byla zárukou kvalitního
repertoáru a právem patří mezi naše nejhranější interprety.
Jako předkapelu zvolili pořadatelé formaci
Big Blast! Band. Jde o frýdecko-místecké energické těleso složené z profesionálních a poloprofesionálních muzikantů. I přesto, že kapela vznikla teprve 4. ledna 2014, odvedla za tuto

noví občánci
V měsíci červnu a červenci jsme
přivítali nové občánky obce Ostravice:
Natálii Němcovou,
rodičů Jana a Petry Němcových.
Benedikta Boháče,
rodičů Petra a Radky Boháčových.
Jakuba Zelenáka,
rodičů Jakuba Zelenáka a Ivany Balážové.
Sáru Pernicovou,
rodičů Tomáše a Evy Pernicových.
Vendulu Červenkovou,
rodičů Pavla a Veroniky Červenkových.
Terezu Pavelcovou,
rodičů Lukáše Pavelce a Ivany Zielonkové.
Šťastným rodinkám přejeme hodně
zdraví a holčičkám i klukům
krásné dětství.

dobu opravdu velký kus práce. V jejich repertoáru najdete jak klasické swingové skladby Glenna Millera, Bennyho Goodmana a dalších, tak
novodobé funkové či popové pecky. Zatančete
si na všechny možné styly, od mamby přes latinu, boogie, rock až k romantickým ploužákům.
Přijďte si poslechnout klasický big band s moderním šmrncem!
Koncert se koná 19. srpna od 19 hodin.
Vstupenky si můžete zakoupit na recepci hotelu Sepetná a v penzionu Sluníčko, v online
prodejním systému Sepetná, v cestovní kanceláři FM NET, na pobočkách Beskydského
informačního centra i v síti Ticketportal.

Výstavu umělců navštívily stovky lidí
Je to až k nevíře, ale už počtyřiačtyřicáté se
u nás konala Výstava zájmové umělecké činnosti v Beskydech, kterou pořádá výtvarná skupina Petra Bezruče. Opět našla prostory v sále
hotelu Freud a stejně jako každý rok přilákala
davy návštěvníků. Ti si během července mohli
prohlédnout díla jak tradičních vystavovatelů, tak
i nových členů. Samozřejmě nescházela tvorba
malíře a řezbáře Jana Satiny, který se akce zúčastnil již v roce 1970, kdy se konal první ročník
výstavy. Budiž mu ke cti, že nevynechal jediný
ročník.
Výstava začala letos koncem června a zahájila ji cimbálovka Kotci a folklorní soubor Grunik.
Nechyběl lašský král Zdeněk Vilém Krulikovský.
Až do 18. července si lidé mohli prohlédnout díla
40 umělců. Byly to samorosty, malby, grafika, keramika, vitráže ze skla, dřevěné loutky, plastiky,
fotografie, polodrahokamy, šperky, háčkované
výrobky, krajky, malby na hedvábí, kovářské výtvory, umělecké drátkování či například šperky
z betonu. Díla se ve většině případů vázala k našemu kraji, k Beskydám. Výstava tímto získává
svůj jedinečný rozměr, nabízí pro návštěvníky
příležitost na jediném místě se setkat s velikým
množstvím oborů lidské umělecké činnosti. Možná i proto si na ní našel každý to své a líbila se

lidem bez rozdílu věku. „Asi nejvíce mě zaujaly
samorosty. Hlavně ten vyrobený z největšího
pařezu. Babička mě bere na výstavu každý rok
a ty samorosty jsou tu pokaždé. Uvažuju, že si
zkusím taky nějaký vyrobit,“ řekl například devítiletý Jan z Frýdlantu. Dalšího návštěvníka zaujaly
fotografie Jaromíra Červenky. Zachytil na nich
místa z vyschlé přehrady Šance Řečice. Dámám
se líbily šperky a všem bez rozdílu obrazy Jana

Satiny i dalších výtvarníků.
Výstava Zájmové umělecké činnosti v Beskydech má velkou tradici. První ročník se konal
k příležitosti oslav 100 let od narození Petra Bezruče. V prvním ročníku vystavovalo ale jen šest
autorů a návštěvníci si mohli prohlédnout 520 děl.
V dalších ročnících se skupina rozrostla o další lidové tvůrce z Beskyd. V současné době vystavuje pravidelně 40 až 60 umělců.

ní majstrštyk v kuchyni. Všem totiž moc chutná,“
přiznala Romana Valášková po vyhlášení. Prozradila, že základem jejího guláše je pečlivě orestovaná cibule a samozřejmě kvalitní maso. „Mám
strašnou radost, protože jsem vyhrála kotlík, který
mi doma moc chyběl. Je to skvělé,“ byla nadšená.

Krom guláše mohli lidé ochutnat vynikající
občerstvení místních restaurací nebo od dobrovolných hasičů. Vpodvečer proběhlo losování
cen pro děti za soutěže a pak už areál patřil těm
větším. Na pódiu se představila kapela Bacardi
Music a zábava trvala do nočních hodin.

Den obce přinesl spousty zábavy dětem i dospělým
Zábavu pro celou rodinu a na celé odpoledne přinesl Den obce Ostravice, který se konal
v sobotu 9. července v areálu TJ Sokol Ostravice. Na děti zde čekala řada soutěží a úkolů.
Nechybělo oblíbené malování na obličej, střelba
vzduchovkou, zajímavé testy od rybářů nebo již
tradiční zorbing.
Malé návštěvníky nadchla jízda na koni i další
soutěžní úkoly. A protože byl letošní Den obce
zaměřený na ekologii a třídění odpadů, nescházel
ani koutek společnosti Ekokom. Dětem připravila
zábavné úkoly a za drobné ceny je testovala, zda
ví, jaké odpady kam patří. O zábavu se postaraly
i dvě kouzelnice, které nejprve ukázaly své umění
a pak roztančily nejen děti, ale i několik dospělých.
Na akci se vyřádili i fotbalisté, na tradičním
utkání se střetli muži z dolní Ostravice proti těm
z horní části obce. Všude voněl guláš, protože se
opět konala velká kotlíková soutěž. Sedm soutěžních týmů se na akci pečlivě připravilo. Například
Petr Veselovský dělal guláš z hovězí kýty a přidal
do něj i maso z vepřového kolena. Miroslav Koloničný zase vsadil na klasiku, se kterou už soutěž
dvakrát vyhrál, a to na zvěřinu. „Někdy prostě není
dobré experimentovat. Mám osvědčený recept,
který mi naprosto sedí,“ podotknul. Tomáš Daněk
zase nepodcenil kvalitní domácí přípravu. Upekl si
ráno chleba, den předem vyškvařil domácí sádlo
a udělal si i kvalitní hovězí vývar. „Guláš dělám
klasický z hovězí kližky. Hodně cibule, paprika,
kajenský pepř, chilli. Tak uvidíme, jak to dopadne,“ řekl s klidným úsměvem. Guláše hodnotila
pětičlenná porota. A k překvapení všech nakonec
ohodnotila nejlépe výtvor jediné ženské účastnice klání Romany Valáškové. „Vařím naprostou
klasiku. Hovězí guláš, zahuštěným bramborem,
dochucený pivem. Je ale fakt, že je to můj osob-

Závod B7 opět povede přes Ostravici
Závod pro všechny sportovní nadšence
a vytrvalce Beskydská sedmička se bude
konat ve dnech 2. až 4. září. Na Ostravici
je umístěna časová brána (So 16.00 hodin)
a možnost teplého občerstvení na základní
škole. Na účastníky čekají dvě trasy. První,
sportovní, je o délce 95 km s převýšením
5470 metrů. Druhá trasa Hobby je kratší,
měří 86,4 km a má převýšení 5052 metrů.
„Máme, myslím, pro všechny závodníky
dobré zprávy. V červenci proběhlo se zástupci Lesů ČR a CHKO Beskydy finální jednání
nad trasou B7 2016. Chtěl bych tímto ještě
jednou poděkovat všem přísedícím, že se
podařilo najít rozumné řešení minimálně pro
tento ročník,“ uvádí pořadatel Libor Uher.
Uvedl, že na trase jsou tři změny. Jedna se
týká vrcholu Ropice, kdy bylo zrušeno obíhání hory průsekem a po lesní cestě. Druhou změnou je zachování výstupu na vrchol
Travného trasu Long bez omezení. „Zvítězil
zdravý rozum! Děkujeme! Pevně věříme, že
několikahodinový jednorázový zvýšený pohyb běžců po turistické značce, kde se chodí
celoročně, nebude mít zásadní vliv na trvalé usídlení tetřeva v katastru masívu Travný,“ poznamenal pořadatel. Třetí změnou je
oklika Stolové a výstup na Čertův mlýn. Je
zrušený dlouhý výstup po asfaltu a červené
značce do sedla Malá Stolová. „Celý kopec
se oběhne zprava po cyklostezce a půjde
se krpálem po žluté. Věřím, že si zde přijdou
na své všichni milovníci prudkých sklonů,“
dodal s úsměvem Libor Uher.
Start závodu je v Třinci, cíl je ve Frenštátu

Srpen 2016

pod Radhoštěm. Účastníci zdolají sedm beskydských vrcholů.
V době uzávěrky novin již byla kapacita
závodu zcela naplněna.
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Malenovice

Ivančena se mění před očima,
brigádníci na ní poctivě pracují

Tradiční pouť v Malenovicích přilákala návštěvníky z naší obce i širokého okolí.

Šikulky bez telky dokázaly,
že k zábavě televizi nepotřebují
Spousta her, zábavy, tvoření. Žádná televize ani tablety či počítače. Tak vypadal tábor
v Centru volného času U Rosničky, trefně nazvaný Šikulky bez telky.
Děti celý týden malovaly, prováděly různé
pokusy, chodily na procházky, sportovaly a jinak se bavily. Díky pěknému počasí si užily
i řádění v bazénku a vodní bitvu. Zažily svou
módní přehlídku i závěrečné přespání v centru
s noční hrou. Zkoušely i péct a samy si dokázaly připravit nádherné pohoštění.
Centrum volného času pořádá letní denní
tábory po oba dva měsíce. V srpnu se bude
konat tábor Výlety za poznáním, Hudebně dramatický tábor a Tvoření pro holky. „Musím říct,

že tábory máme všechny obsazené. A taky, že
se na ně děti vrací i zkouší další nové. Je to
pro nás důkaz, že se jim líbí, což nás samozřejmě velice těší,“ je spokojená Miluše Plevová
z centra.

Mohyla na Ivančeně dostává zcela novou tvář. Brigádníci z řad skautů ji podle
projektu přestavují do dlouhých kaskádovitých zídek. Až na místo dorazíte v říjnu,
měla by být přestavba už hotová.
Kamenná mohyla na Ivančeně tak, jak ji
znáte, už přestala existovat. V květnu zahájili skauti brigády na její rekonstrukci. „Nejprve
proběhly čtyři víkendy, které si mezi sebe rozdělili členové jednotlivých okresů našeho kraje.
Každý víkend patřil dvěma okresům, které dle
pokynů plnily stavební práce. Rozebrali starou
mohylu, třídili kameny a skládali je do nových
kaskád. Každého víkendu se zúčastnilo přibližně 25 dobrovolníků, kteří prakticky jen za stravu přiložili ruku k dílu,“ popsal stav rekonstrukce tiskový mluvčí projektu Kryštof Hyvnar.
Upřesnil, že stavba zídek probíhala pod dohledem profesionálních kameníků, kteří všem
brigádníkům vysvětlili základy ´zdění´, takže
někteří zručnější skauti byli schopni na dalších
víkendech již stavět samostatně.
„Po těchto čtyřech víkendech proběhla ještě
jedna červnová sobota a pak byly práce kvůli
táborům přerušeny. Až zhruba v polovině července se desítka skautů vydala pokračovat
ve stavbě. Vypadá to, že ještě dvě až tři soboty
na mohyle strávíme, ale termín 8. říjen bychom
měli bez větších potíží stihnout,“ říká mluvčí.
Je přesvědčen, že výsledek jejich práce bude
stát za to a z Ivančeny se stane důstojné pietní
místo. „Takže 8. října by mělo proběhnout slavnostní odhalení nového pomníku a také malá
konference na téma Ivančena. Dalšími aktivitami je vydání obrazové publikace z historie
mohyly a putovní výstava,“ doplnil.
Jak a proč vlastně kamenná mohyla
na Ivančeně vznikla? V posledních dnech II.
světové války popravili nacisté řadu členů
Slezského odboje a mezi nimi také pět skautů
z 1. oddílu Ostrava. Stalo se tak mezi 24. dubnem a 2. květnem roku 1945 v polském Těšíně.
V říjnu dalšího roku pak na Ivančenu vystoupali
skauti z 30. oddílu Junáka z Moravské Ostravy
a přinesli první kameny. Od té doby k mohyle
chodili skauti, trampové i obyčejní lidé a nosili
s sebou kamínky i balvany, ze kterých pomník

narůstal. Ivančena se stala symbolem odboje
proti nesvobodě, a i když komunisté chtěli pochody k ní zakázat, nikdy se jim to nepovedlo.
Mohyla v sobě nese nejen dramatický osudový
příběh, ale stala se také výmluvnou symbolikou. V posledních letech zabírala asi 40 metrů
čtverečních a 195 metrů krychlových. Sahala
do výšky čtyř metrů. Její neustálý rozvoj se jí
stal osudným, protože stavba se stala nestabilní a začala ohrožovat neopatrné návštěvníky.
Proto se skauti rozhodli pro její rekonstrukci.
V roce 2014 vyhlásili architektonickou soutěž.
„Vítězný návrh zaujal především v netradičním
přístupu k rovnocennosti návštěvníků mohyly
při tradičních skautských výstupech. Oproti
ostatním návrhům je podpořeno urbanisticko-krajinářské řešení i prostor pro rozvíjení.
Porota tento návrh vybrala jako nejvhodnější,
protože je ohleduplný vůči krajině a okolí a re-

spektuje ducha a tradice místa,“ řekl kopřivnický architekt a předseda soutěžní poroty Kamil
Mrva. Již z předběžných technických průzkumů bylo jasné, že celá mohyla se bude muset
zcela rozebrat a znovu sestavit. Neměla totiž
vybudované základy a kameny byly spojovány
pouze zeminou. To se na Ivančeně v poslední
době začalo velmi podepisovat, došlo například
k většímu sesunu dvou stěn. „Cílem vyhlášeného projektu je zejména rekonstrukce mohyly,
což obnáší hlavně zastavení jejího současného sesuvu, ale také praktické řešení jejího
dalšího růstu v budoucích letech. Projekt také
vyřeší úpravy okolního terénu, aby byl důstojným prostředím pro každoroční vzpomínkové
akce,“ uvedl k architektonické soutěži projektový manažer rekonstrukce Ivančeny a předseda
skautského Moravskoslezského kraje Václav
Dobrozemský. 
Foto: Kryštof Hyvnar

běžnou kovovou holí. Má základy patování,
tedy dokáže správně chytit hůl a mít správný
postoj. V podstatě se dá říct, že po tomto týdnu už si naši kurzisté budou moci jít zahrát,“
pokračovala trenérka.
Děti trénovaly pilně na odpališti i na tréninkovém hřišti s jamkami. Ve skupinkách
a věku od sedmi do čtrnácti let ukazovaly, že
golf se dá hrát opravdu od útlého věku. Nutno
podotknout, že s nadšením. „Nikdy jsem předtím nehrál, ale už mi to docela jde. Jsou tady
totiž úžasní trenéři, kteří mají dobrou techniku
a umí učit,“ řekl například jedenáctiletý Ondra. Popsal, že základy si ukázali na trenažéru. A pak každý den dopoledne i odpoledne
po dvou hodinách na sobě pilně pracovali.
„Nevím, jestli budu golf někdy hrát často, ale
určitě bych sem ještě rád někdy zajel. Moc mě
to totiž baví,“ dodal s úsměvem. To dvanáctiletá Tereza má s tímto sportem zkušeností více.
„Hrávala už jsem občas s našima u strejdy
na Slovensku, takže zas až tak úplný začátečník nejsem. Tady na táboře se trenéři snažili
mě zbavit nějakých zlozvyků, ale moc se jim
to nepovedlo,“ přiznala Tereza. Co se naopak
povedlo, je, že si zlepšila úder a dokáže daleko lépe odpálit míček. „Takže bych sem ráda
jela i příští rok. Tábor je totiž skvělý,“ chválila
mladá golfistka.

Děti si na golfovém táboře užily nejen sportu, ale i další zábavy. „Chodili jsme na výlety
do okolí, navštívili jsme místní jízdárnu, měli
jsme večerní bojovku a v pátek pak závěrečný turnaj. Rozhodně si to děti moc užily
a my s nimi,“ chválila vedoucí centra U Rosničky Miluše Plevová. Jak řekla, tábor našel
na Čeladné fantastické zázemí. „Podařilo se
nám navázat skvělou spolupráci, takže doufám, že tábor bude pokračovat i v příštím roce,
kdy zvažujeme dokonce dva turnusy. Ukázalo se, že děti žádným způsobem neovlivňují
chod golfového hřiště, ostatním hráčům vůbec
nepřekáží a vše funguje naprosto perfektně,“
dodala spokojeně s tím, že kurzy golfu, které začaly tento rok v centru, rozhodně budou
po prázdninách pokračovat.

Děti z Malenovic se učí hrát na táboře golf
Letní tábory, které organizuje Centrum volného času U Rosničky, jsou v plném proudu.
Děti na ně ve většině případů každodenně docházejí. Výjimkou byl Golfový tábor, který se
konal na golfovém hřišti na Čeladné. A jak se
zdá, byl to tábor velice úspěšný. A to nejen
proto, že na něm většina dětí i spala.
„Musím říct, že účastníky táboru golf
opravdu baví. Máme zde poměrně početnou
skupinu, je jich tady 24 a den ode dne jsou
lepší,“ usmála se během táboru trenérka golfu
Marie Šebestová. Spolu s kolegou Daliborem
Pavláskem učí děti základům zeleného sportu. A pokud si někdo myslí, že se za týden toho
moc stihnout nedá, je na úplném omylu. „Většina dětí je po týdnu schopna odpálit míček

krátce z obce
Přijďte si zahrát nohejbal
Máte rádi nohejbal? Tak to neváhejte a zapojte se. Každou neděli od 18 hodin si můžete zahrát na hřišti pod obecním úřadem.
Jste srdečně zváni.

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 má Obecní úřad Malenovice pouze jeden úřední den, a to v pondělí, vždy
od 8.00 do 16.30 hodin (v nutných případech
volejte starostovi 724 161 989).
Děkujeme za pochopení.

Nabízíme 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.
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Metylovice
Sportovní klub Metylovice, oddíl volejbalu Vás srdečně zve na

62. ročník turnaje ve volejbale mužů
„MEMORIÁL MILOŠE ČUPY A MIRKA BÍLKA“

Místo konání:

Tři antukové volejbalové kurty sportovního areálu SK Metylovice (za kostelem).

Herní systém:

Určí pořadatelé podle počtu přihlášených družstev, hraje se dle platných pravidel
Českého volejbalového svazu.

Podmínky účasti:

Každý hráč může hrát pouze za jedno družstvo.

Vklad:

Turnajový vklad je 500 Kč za jedno družstvo a musí být zaplacen při prezentaci.
Každé družstvo obdrží balíček domácích koláčů.

Ceny:

Putovní pohár pro vítěze a hodnotné ceny pro první čtyři družstva.

Rozhodčí:

Kvalifikovaní rozhodčí ČVS.

Občerstvení:

Občerstvení v RESTAURACI NA HŘIŠTI , tradiční prodej domácích koláčů..
Na Vaši účast se těší volejbalisté z Metylovic.

Kontaktní informace:

Web:

www.skmetylovice.cz

E-mail: volejbal@skmetylovice.cz

Pavel Suchan 603 841 531
Vladimír Míček 603 109 819

Přijďte do kina pod širým nebem
Pokud máte rádi filmy, určitě si nenechte ujít
promítání pod širým nebem. Letní kino se bude
konat na fotbalovém hřišti v pátek 26. srpna večer po setmění (v cca 21 hodin). Můžete se těšit
na český film Teorie tygra.
V komedii z roku 2016 exceluje veterinář Jan
(Jiří Bartoška), který už má všeho tak trochu
dost. Poslední kapkou je smrt tchána, kterému
taky došly síly a trpělivost. Babička (Iva Janžurová) totiž vždy rozhodovala o jeho životě, stáří
a nakonec i o tom, jak a kde bude pohřbený. Nerespektovala žádné jeho přání a touhu, v dobré
víře, že ona sama vždy a lépe než on ví, co je
pro něj dobré a správné. A tak se k jeho neštěstí
o něj starala podle své představy o jeho štěstí. A Janovi začíná být jasné, že je na té samé
cestě. Jeho žena Olga (Eliška Balzerová) se totiž řídí stejnou teorií malého dvorku a dlouhého

Odvoz odpadů v srpnu
a bioodpad

Odvoz odpadů v měsíci srpnu 2016 je ve středu 10. a 24. 8. Sběr velkoobjemového odpadu je
stanoven na 5. srpen v době od 8.00 do 12.00 hodin v areálu bývalého horního kravína.
Sběr bioodpadu se bude konat v sobotu 6.
srpna od 10.00 do 12.00 hodin v areálu bývalého
horního kravína. Mezi bioodpad patří: listí, zbytky
ovoce a zeleniny, čajové sáčky, piliny, kávová sedlina, zbytky rostli, větve stromů a keřů.

biče s přesvědčením, že za štěstí svého muže je
zodpovědná výhradně ona. Janovi dojde, že už
takto dál nemůže, nechce, neumí. Když nic neudělá, skončí jako tchán. Jednoho dne jej napadne způsob, jak se osvobodit a získat zpět vládu
nad svým životem. Tato revolta je ale hodně
netradiční. Už jen tím, že prvotní inspirací mu byl
jeden z jeho pacientů, papoušek s podezřením
na Alzheimera. Jan se tak i díky němu vydává
na cestu za naplněním toho, o čem se domnívá,
že jsou jeho sny. A protože tato cesta nemůže
být snadná, stává se její součástí také stádo
koz a později i krav, psychiatrický ústav, plavba
na voru a život na lodi. Janova cesta za svobodou ovlivní i životy jeho dětí a jejich partnerů.
Dcera Olga (Táňa Vilhelmová) totiž převzala
matčinu metodu, zatímco snacha Alena (Pavla
Beretová) zatím dokázala tlaku rodové tradice
odolat a volí vlastní cestu, liberálnější, modernější, lidštější. Důsledky jsou pro jejich protějšky
(Jiří Havelka a Jakub Kohák) v obou případech
odpovídající. (CinemArt CZ)

Sdružení rodičů uspořádalo dětský den
Koncem června jsme pořádali pro děti, které
navštěvují základní a mateřskou školu v Metylovicích, parádní Dětský den.
Počasí vyšlo na jedničku. Sraz byl na hřišti ráno
po osmé hodině. Všichni dostali na krk cedulky
se jmény a obešli připravené stanoviště, kde plnili
různé úkoly za malé sladké odměny. Děti střílely
ze vzduchovky a luku, bouraly minikuželky, snažily se dostat cukr na šňůrce do pusy, poznávaly
zvířátka. Jako volná zábava byla jízda na konících,
skákací hrad a tolik oblíbený Zorbing. Vystoupení
pejsků v agility děti moc zaujalo a tleskali i ti nejmenší. Mažoretky nám ukázaly krásnou sestavu.
Vyhlásili jsme vítěze ve sběru víček, vyhrála 4. a 5.
třída. Už předem hlásili, že se rozdělí i s těmi, kteří
nevyhráli. Na závěr byla komentovaná ukázka výcviku psů s ukázkou zadržení lumpů. Pejsci nám
ukázali, jak umí aportovat, pozdravit, dávat „pac“,
chodit u nohy, sednout, lehnout, štěkat, chytat frisbee a spoustu dalších povelů. Některé děti si i vyzkoušely, jakou sílu má pes. Celé dopoledne hrály
písničky z pohádek, které si mnozí i prozpěvovali.
Rozdávali jsme domácí koláčky a nechyběly ani
nápoje. Všechny děti dostaly osušky se svým
jménem, kluci modré barvy, holky růžové. Konec
Dětského dne byl kolem poledne, ti nejmenší nás
sice opouštěli dříve, ale i tak si to užili.
Velmi děkujeme všem vystupujícím, jmenovitě Kynologickému klubu Frýdlant nad
Ostravicí, Katce Martinátové za ukázky agility
s Maxem a Míši Svobodové s Charliem, Andrei
a Tereze Venháčovým za projížďky na koni
i metylovským mažoretkám pod vedením Lucie
Šigutové. Byli jste skvělí! Fotky najdou zájemci
na naší FB stránce. 
SRPŠ Metylovice

Hasiči se dočkají nového auta, ještě se vyrábí

Obec Metylovice se rozhodla podpořit své
dobrovolné hasiče a pořídí jim nový automobil
Volkswagen Transportet.
„Podepsali jsme již kupní smlouvu na jeho
koupi. Automobil je v hodnotě 1,035 milionu
korun. Naštěstí se nám ale podařilo získat dotaci z Ministerstva vnitra ČR ve výši 450 tisíc
korun. Další finance, konkrétně 225 tisíc, dostaneme z pokladny Moravskoslezského kraje. Zbylou částku pak uhradí obec ze svého
rozpočtu,“ upřesnil starosta Metylovic Lukáš
Halata. Jak dále řekl, v současné chvíli se
auto teprve vyrábí, takže nejpozději do prosince by ho naši hasiči měli mít.

Nová dodávka je devítimístná. Sloužit bude
k přepravě členů výjezdové jednotky, požárního
a technického vybavení, k zásahům a technické
pomoci jako například k likvidacím vosích a sršních hnízd. Auto, které metylovičtí hasiči nyní
mají, pochází z roku 1992 a nese výrazné známky opotřebení. Špatný technický stav se podílí
na časté poruchovosti, což obnáší vyšší finanční
nároky na opravu. Proto, když byl letos vypsán
speciální dotační titul na pořízení hasičské techniky, vedení obce neváhalo a přihlásilo se. „Podmínkou soutěže byla buď absence auta, nebo
vlastnictví vozu staršího 16 let. A tuto podmínku
jsme splnili s přehledem,“ doplnil starosta.

tečně 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 rozšířeného 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 zbytku
léta přeje Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje!

Užijte si léto, ale dbejte na svou bezpečnost
Prázdniny jsou v plném proudu, je čas dovolených. 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 sku-

Nenechte si ujít pouť i dvě zábavy

Tradiční pouť v Metylovicích se bude letos
konat 7. srpna a jako obvykle na našem fotbalovém hřišti. Přijďte si užít kolotoče a pouťového veselí. V pátek 5. srpna se bude konat
v hospůdce Na Hřišti pouťová zábava. Zahraje na ní DJ Dudek. Začíná se ve 20 hodin.

Srpen 2016

V sobotu 6. srpna připravuje zábavu tentokrát vinárna Sokol. I ona začíná ve 20 hodin,
o hudbu se postará DJ Tom.
Místo akce ovlivní počasí, tančit se tedy
bude buď venku před vinárnou, nebo vevnitř
sokolovny.

ROZLOSOVÁNÍ MUŽSTEV - sezóna 2016/2017 - ŽÁCI a MUŽI
družstvo

den

datum

čas

domácí

hosté

Muži

neděle

14. 8.

17:00

Metylovice

Mosty u Jablunkova

Muži

sobota

20. 8.

17:00

Návsí

Metylovice

Muži

pátek

26. 8.

17:30

Metylovice

Palkovice

Žáci
Muži

neděle
neděle

4. 9.
4. 9.

10:00
16:30

Tošanovice
Bukovec

Metylovice
Metylovice

Žáci

středa

7. 9.

17:00

Ostravice

Metylovice

Žáci
Muži

neděle
neděle

11. 9.
11. 9.

13:30
16:00

Metylovice
Metylovice

Nebory - Smilovice
Hrádek

Muži

sobota

17. 9.

16:00

Chlebovice

Metylovice

Žáci
Muži

neděle
neděle

25. 9.
25. 9.

13:30
16:00

Metylovice
Metylovice

Vojkovice - Dobratice
Oldřichovice

Žáci

středa

28. 9.

14:00

Metylovice

Lučina

Žáci
Muži

sobota
sobota

1. 10.
1. 10.

11:00
15:00

Baška
Staříč

Metylovice
Metylovice

Žáci
Muži

neděle
neděle

9. 10.
9. 10.

12:30
15:00

Metylovice
Metylovice

Sedliště
Hukvaldy

Žáci
Muži

sobota
neděle

15. 10.
16. 10.

12:00
15:00

Čeladná
Písek

Metylovice
Metylovice

Žáci
Muži

neděle
neděle

23. 10.
23. 10.

11:30
14:00

Metylovice
Metylovice

Raškovice
Vojkovice

Žáci
Muži

neděle
neděle

30. 10.
30. 10.

11:30
14:00

Metylovice
Nošovice

Řepiště
Metylovice

Muži

neděle

6. 11.

14:00

Metylovice

Baška
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Pstruží

Hasičská soutěž ve Pstruží
V sobotu 2. července hasiči ze Pstruží uspořádali tradiční hasičskou soutěž mužů a žen.
Tato soutěž o pohár starosty SDH byla zároveň
součástí Beskydské ligy. Za slunečného a příjemně teplého počasí se soutěže zúčastnilo 27
hasičských družstev.
Zcela nová trať i podmínky soutěže motivovaly všechny týmy vynaložit veškeré umění
a zkušenosti, aby uspěli v nabité konkurenci.
Tak se stalo, že rekord nové tratě byl neustále
překonáván! Když pak muži z nedalekého Lubna dosáhli skvělého času 16,200 sec., soudilo
se, že tento čas nejde překonat. Přesto se tak
později stalo a shodou náhod tento jejich výkon
překonali jejich nejbližší sousedé z SDH Bystré. Ve svém skvělém požárním útoku dosáhli
času 16,056 sec. Současně pak vedou v průběžném pořadí Beskydské ligy.
V soutěži ženských družstev zvítězily ženy
z SDH Hájov, před ženami z SDH Skalice

a SDH Brušperk. Přestože hasiči, ani hasičky ze Pstruží nestanuli na stupních vítězů,
zaslouží si obdiv za dobře připravenou a zorganizovanou soutěž. Zejména pak za nápad
s vytvořením nové tratě. Nová trať je divácky
přehlednější a tím atraktivnější a pro soutěžící
je pak rychlejší a určitě bezpečnější!
Všichni soutěžící předvedli opravdu skvělé
výkony a ukázali, že mezi prvním a posledním v pořadí není velkých rozdílů a že ovládají
své řemeslo dokonale. Opět většina útoků
byla úspěšná a platná. Soutěž se uskutečnila
za přiměřeného diváckého zájmu. Poděkování patří SDH Palkovice za poskytnutí cisterny,
SDH Vyšní Lhoty za zapůjčenou časomíru
a panu Velčovskému za přísné, ale spravedlivé rozhodcování. Díky za moderování soutěže
od Adama Šiguta. Hasiči ze Pstruží zasluhují
uznání za odvedenou práci!

Text a foto: kronikář obce

POUTNÍ MŠE
Poutní mše se koná 14. srpna od 11.00 hodin u kapličky.

Vzpomínka na pana Josefa Skuplíka
V sobotu 23. 7. 2016 jsme se v kostele sv.
Bartoloměje ve Frýdlantě naposledy rozloučili
s panem Josefem Skuplíkem (91 let), dlouholetým ředitelem ZŠ ve Pstruží. Pro rodáky ze Pstružího se pan Skuplík stal legendou již za svého
působení na ZŠ ve Pstruží. Nebylo člověka ze

Pstruží, který by s ním nepřišel do kontaktu.
Na místní ZŠ působil od roku 1960 jako učitel
na prvém stupni. Pro svoje příjemné vystupování
a schopnost dohodnout se, byl jmenován ředitelem místní ZŠ v roce 1970. Jmenován byl, přestože nebyl nikdy členem žádné politické strany.

Funkci ředitele vykonával až do roku 1986, kdy
odešel na zasloužený odpočinek.
Myslím, že bychom měli vzpomenout na tohoto mimořádně skromného, pracovitého a slušného člověka. 
Text a foto: kronikář obce

Obecní úřad Pstruží pořádá dne 10.9.2016
jednodenní zájezd

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

VELEHRAD
Velehrad je farnosti olomoucké
arcidiecéze,děkanátu
Uherské
Hradiště.Chloubou farnosti je nádherná
barokní bazilika s přilehlými budovami
bývalého cisterciánského kláštera.V
podzemí
baziliky
je
přístupné
lapidárium.Na nádvoří před bazilikou
slavil 22.4.1990 mši sv.papež Jan Pavel
II.Bazilika s přilehlými budovami a areálem byla v dubnu 2008 prohlášena za
národní kulturní památku.

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

Pouť ve Pstruží 14. srpna
Mše svatá proběhne
v místní kapli v 11.00 h.
AKTIVNÍ PRÁZDNINY

Slovacké slavnosti vína
Jsou jednou z nejvýznamnějších akcí svého druhu,která prezentuje bohatost a
rozmanitost tradiční lidové kultury na Slovácku.Jejím dějištěm jsou otevřené
historické památky královského města Uherské Hradiště,právem nazývaného
slováckou metropolí.

PŘIJĎTE SI ZAHRÁT
TENIS
PSTRUŽÍ DUBINA TEL.: 733 247 090

KURT/HOD. 100 KČ
MOŽNOST ZAPŮJČENÍ RAKET A MÍČKŮ

WWW.PSTRUZI.CZ

Odjezd: v 7:00 hodin- OÚ Pstruží
Příjezd: cca 20:00 hodin

Přihlášky: OÚ Pstruží
infocentrum
Cena : 50,- Kč

KASTRACE KOČEK
SLEVA 200 Kč
Kupón na slevu 200 Kč na kastraci
kočky si mohou občané vyzvednout
na obecním úřadě.
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Léto u nás prozatím fajn
Krásné odpoledne ve Valašské dědině
Poslední červnový den jsme se malým busem pana Kopeckého vypravili na odpolední
zájezd do rožnovského skanzenu, konkrétně
do Valašské dědiny. S paní průvodkyní jsme
prošli dědinou a navštívili několik objektů, např.
Šturalovu chalupu, mlýn, kovárnu aj. Někteří si
odskočili na nedalekou Jurkovičovu rozhlednu
a posléze jsme se všichni sešli ve Valašské
hospodě. Skanzen i rozhledna naprosto úžasné, krásné počasí, všechno klaplo na výbornou, včetně služeb řidiče pana Jelínka. Škoda
jen, že bus nebyl zaplněn, snad tomu tak bude
příště, zřejmě počátkem září.

Grilování u Kněhyně
První červencové čtvrteční odpoledne se
neslo ve znamení grilování v přilehlých prostorách restaurace Kněhyně. Každý si ugriloval to,
co si přinesl. Nějakou dobu hrozilo nebezpečí,
že se nám nepodaří rozžhavit brikety, nicméně
vytrvalým úsilím „strážců plamene“ se situaci
podařilo zvrátit. Po konzumaci pestrého sortimentu bylo slunné odpoledne završeno kytarovým duem P+P a společným zpěvem.
Po roce zase ke Zdeňkovi
Další čtvrtek byla na programu tradiční prázdninová vycházka směrem ke kopci Žár s občerstvením ve výletní restauraci U Zdeňka. Bylo
nás pět jako v Poláčkovi, akorát složení téměř
výhradně dámské (4+1). Málokdo předpokládal,
včetně mé osoby, že na shromaždiště před DPS
vůbec někdo přijde, počasí bylo vhodné pro co-

V dobrém rozmaru před skanzenem.

V září na Cream Bike Čeladná
Do Beskyd se opět po roce vrátí cyklistický
závod pro aktivní cyklisty i veřejnost Cream
Bike Čeladná. Na jeho 3. ročník, jehož trasa
opět povede nádhernou krajinou s výhledy
na Lysou horu, Smrk, Radhošť či Pustevny, se
může přihlásit každý.
Tváří závodu je Radim Kořínek, účastník OH
v Sydney a Athénách, který se podílí i na vytvoření cyklistických tras závodu.
Na trasu B Turist se mohou vydat i děti
od 12 let. Dvacetikilometrová trasa má turistický rekreační charakter a vede po lesních
či polních cestách se zpevněným povrchem.
Pro zdatnější a aktivnější cyklisty je připravena
trasa Bike Čeladná race dlouhá 55 km, pro niž

koliv mimo cestu do terénu. Nicméně pršet začalo, až když jsme dorazili ke Zdeňkovi. Domácí
klobásky byly výtečné, nějaké to pivko k tomu,
pak do pláštěnek a návrat domů. Zpáteční deštivou cestu jsme si přímo vychutnali (bez ironie),
i když „zpívání v dešti“ se přímo nekonalo.
Podél Čeladenky do Pstruží
Týden poté pak vycházka do oblíbené klubové destinace s cílem v restauraci Vlčárna
proběhla tzv. dolní trasou podél řeky. Počasí
skvělé, stejně tak i posezení a zpáteční cesta
trasou horní.
Lanovkou na Pustevny a pak…
Páteční „přídavkový“ výlet pro zdatnější byl
naprosto pohodový, opět za ideálního počasí.
Po výjezdu lanovkou a občerstvení v kolibě
by byla škoda nejít až za našimi věrozvěsty
na Radhošť. Cesta poskytla nádherná panoramata stejně jako jízda lanovkou dolů.
Konec července aneb
„Sejdeme se na Ladné Čeladné“
Masová seniorská invaze opravdu nehrozí,
nicméně určitě bude mít náš klub na festivalu
zastoupení, stejně jako vloni, kdy jsme na ploše tančili společně s mladými a bylo to prima.
Ještě nás též čeká výlet k Satinským vodopádům do Malenovic.
Program klubu v srpnu
Vycházky a výlety jsou plánovány následovně: Do Kunčic pod Stolovou, Tradičně na Opálenou, Na kuželky do penzionu Ondřejník, Štramberk – Bílá hora aj. a Do Malenovic k Pacošům.
Kompletní program na měsíc srpen 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

jsou charakteristické techničtější úseky, náročnější povrch s převýšením 1350 metrů, dva singletraily a brod.
Zasoutěžit si mohou i děti, které ještě dlouhý závod nezvládnou. Pro ně je připravena
500 metrů dlouhá bikerská trasa s možností vyzkoušet si hned několik dovednostních
disciplín. Pro všechny připravují pořadatelé
zajímavý doprovodný program, ČEZ fun zónu
i Oranžové kolo Nadace ČEZ, díky kterému
mohou všichni účastníci pomoci těm, kteří to
potřebují. Chystá se také exhibice nejlepšího
českého bike trialisty Petra Krause a vystoupením kapely.
Více informací o akci na www.bikeceladna.cz.

Posílejte prosím recepty
do Čeladenské kuchařky
Vážení spoluobčané, rádi bychom s vaší
pomocí vydali Čeladenskou kuchařku. Proto
si vás dovoluji požádat o zaslání vašich rodinných receptů. Ať již na koláče, zákusky,
polévky, omáčky, masa, nápoje apod. Své recepty posílejte prostřednictvím e-mailové korespondence na sekretariat@celadna.cz nebo
přineste osobně na obecní úřad, popřípadě
pošlete na adresu: OÚ ČELADNÁ, Čeladná
č.1, 739 12 ČELADNÁ. Přivítáme i foto zdařeného výrobku. Uzávěrka je 31. srpna 2016.

Pavol Lukša, starosta obce

Zátiší u závor cestou do Pstruží

Po grilovačce trocha zpěvu.

Unikátní výtvarná sbírka
v Galerii malířů Beskyd

Už téměř rok, od září 2015, je v areálu Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné
otevřena Galerie malířů Beskyd.
„Podařilo se nám shromáždit unikátní
sbírku, ve které jsou zastoupeni převážně
výtvarníci spjatí s naším regionem: Valentin
Držkovic, Ferdiš Duša, Roman Havelka, Jiří
Heřman, Bohumír Jaroněk, Alois Kalvoda,
Ludvík Kuba, Karel Langer, Oldřich Lasák,
Stanislav Lolek, Antonín Mervart, Leopold
Parma a Vojtěch Pernica. Novou galerii jsme
vybudovali především pro naše pacienty, protože ze zkušenosti víme, že pro úspěšnou léčbu těla je také určující dobrý psychický stav,
tedy i důsledek léčby duše. A k té jsou zase
předpokladem pěkné, pozitivní a motivující zážitky. A právě ty mohou návštěvníkům galerie
zprostředkovat díla malířů, z nichž někteří své
obrazy tvořili v minulosti přímo zde – v tehdejších lázních Skalka,“ říká ředitel rehabilitačního centra Milan Bajgar a dodává: „Jsem rád,

že se nám nápad na vybudování stálé expozice podařilo realizovat. A že to byl počin vítaný, dokládá zájem našich klientů a hostů už
od prvního dne otevření galerie.“
Z hlediska historie původního lázeňského
areálu je nejzajímavější obraz od Ferdiše Duši
(1888-1958) s názvem Lázně Skalka (kolem
roku 1910). Vpravo v popředí je vidět dnešní
léčebný dům Kněhyně (původně hotel Skalka), uprostřed s červenou střechou je budova
Lázní (tehdejší Koupele), vpravo vzadu vykukuje budova dnešní Ondřejky a dobře patrné jsou i bohaté parkové úpravy v centrální
části parku. Hosté rehabilitačního centra tak
mohou zároveň porovnat, jak se areál parku
od té doby proměnil. Kromě stálé expozice je
součástí Galerie MB také prodejní část, kde
si mohou návštěvníci zakoupit originální dárky, kosmetiku a drobnější, cenově dostupná
výtvarná díla. Galerie je otevřena od úterý
do neděle od 12 do 17 hodin, vstup je zdarma.

Kunčice p. O.

Den obce se blíží – 10. září od 14.00

Co vás letos čeká?
Skvělé jídlo a pití
Tradičně výborné občerstvení místních
spolků a sdružení. Bramborové placky, kýta,
žebra, pečené ryby, palačinky, domácí burgery, grilované speciality, medovník, pivo,
limo, káva a další.
Zábava a adrenalin
Pět velkých nafukovacích atrakcí – 3x venku (skluzavka – novinka, fight arena, funcity),
z toho dvě atrakce budou umístěny tradičně
v tělocvičně (vojna a tunel). Pokud nám bude
přát počasí, tak budou nafouknuty a naplněny bazény na aquazorby a lodičky. Dvě velké
atrakce budou umístěny v tělocvičně. Provoz venkovních atrakcí 14.00–19.30. Provoz
dvou velkých atrakcí uvnitř 14.00 – 21.00.
A u včelařů si zase budete moci roztočit kolo
štěstí.
Kulturní program
Tradičně nás čeká vystoupení (nejen)
kunčických dětí. Novinkou je letos odpolední
program Městské dechové hudby z Nového
Jičína, vpodvečer zahraje folková kapela Galerie. SANTHIPPA zahraje progresivní rock
a večer nás čeká rock and roll díky koncertu
Neo Chess Sunny Rock ´n´ Roll bandu.
Sport
„Kunčický víceboj“ – sportovní úkoly pro
děti a dospělé připraví ASPV.
Podvečerní utkání mezi horním a dolním
koncem ve fotbale.
„Cornhole“ – jednoduchá zahradní a venkovní hra pro všechny věkové kategorie.
A jistě mnoho dalšího…
Podrobnosti na plakátech a na webu obce
koncem srpna. Nezapomeňte, že akce se
koná za každého počasí. Změna programu
vyhrazena. Srdečně zveme.

Městská dechová hudba z Nového Jičína.

CESTA KOLEM SVĚTA
Farní přívesnický tábor se základnou na kunčické faře
Termín:

22. - 26. 8. 2016

Věk: 6-12 let
Cena: 1200,- Kč, v ceně jídlo, výlety
Program bude zajištěn od 8 do 16hod.
Děti spí doma, ve čtvrtek plánujeme
společné přespání, v pátek zakončíme tábor
mší v kunčickém kostele a táborákem s rodiči.
Kontakt a přihlášky: Mgr. Kateřina Niklová
niklova.katerina@gmail.com, 737 901 975
Helena Chovančíková, helenachov@seznam.cz
Přihlášky co nejdříve, počet dětí je omezen 
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Dětské hřiště v Janovicích se rozrostlo

V minulém volebním období bylo postaveno
víceúčelové hřiště, které bylo posléze doplněno
o herní prvky pro děti a vzniklo tak dětské lanové hřiště. Rada obce rozhodla o rozšíření tohoto
hřiště o další zajímavé herní prvky. Přibyla lanová
pyramida, lanová dráha, balanční kladina a dvoumístná houpačka. Všechny prvky jsou opatřeny
vhodnou dopadovou plochou z kačírku, aby byla

zajištěna bezpečnost hrajících si dětí.
Celková cena dalšího vybavení je 550 tisíc korun. Dne 11. července bylo hřiště symbolicky předáno školákům do užívání v rámci jejich prázdninových aktivit. Věříme, že se rozšíření bude líbit,
a zveme všechny děti k vyzkoušení…

Vladimír Kutlvašr

Foto: Jana Kutlvašrová

Janovice

Ekovýlet prvního stupně
Hostětín je malebná vesnička ležící na úpatí
Bílých Karpat, nedaleko Luhačovic. Svou proslulost získala realizací velkého množství projektů založených na využívání místních zdrojů
a technologií šetrných k životnímu prostředí.
Začátkem června naše kroky vedly do místního ekopenzionu, který je vybudován jako
pasivní dům. Je zde možné vidět, jak se sušilo ovoce před dvěma sty lety. Odpadní vodu
zde čistí kořenový systém, využívá se sluneční
energie, topí se zde dřevní štěpkou. Můžeme
zde rovněž nalézt biomoštárnu či ukázkovou
přírodní zahradu. Velkou raritou je také to, že
v roce 2010 ono místo navštívil samotný britský
princ Charles.
Jelikož má naše škola svou koncepci postavenou na ekologickém chování vůči svému
okolnímu prostředí, přijeli jsme zde jednak se
záměrem spatřit fungování zajímavých technologií v praxi a jednak pro inspiraci k našim
dalším projektům.
Do Hostětína vyrazil dvěma autobusy celý
první stupeň naší školy i se školní družinou.
Programy, jimiž jsme byli provedeni, se nazývaly Tajemství obce v Karpatech, kdy děti formou
detektivního sledování pátraly po záhadách
obce. Další program měl název Živá zahrada,
skrz něhož žáci mohli vidět, jak člověk může
žít v souladu s přírodou. Dále jsme měli příležitost vidět Kouzelný Hostětín, kdy jsme nahlédli
do tajů „kouzelného“ domu. Na závěr mohly děti
ještě poodkrýt pokličku ukrývající tajemství Ře-

mesel našich předků. V této oblasti si děti uvědomily hodnotu a význam rukodělných prací.
Onen netradiční program byl doplněn
ochutnávkou místního výborného biomoštu,
který jsme pak hojně nakoupili a přivezli zpět
do svých domovů. Dětem se nejvíce líbila zahrada se zajímavými prvky, jako jsou hadovník,
ještěrkovník, ježkovník či čmelákovník. My dospělí jsme uvítali poutavé informace týkající se

Na ploše hřiště TJ Janovice se odehrál další ročník Memoriálu Miroslava Reka. Sportovní
klání uspořádali „Old boys“ Janovice a TJ Janovice, z.s. pod pracovním názvem Mezinárodní fotbalový turnaj starých gard. Akce se
uskutečnila dne 25. června na fotbalovém hřišti v Janovicích. Turnaje se zúčastnili zástupci obce Korně (Slovensko), obhájci loňského
vítězství z Metylovic, Havířova a domácích
Janovic.
Turnaj byl věnován stejně jako v roce 2015
k uctění památky pana Miroslava Reka, který
celý svůj život spojil s janovickým fotbalovým
klubem, a také k uctění památky pana Stanislava Nálepy, hráčské legendy klubu a rovněž
dlouholetého trenéra, hospodáře a člena vedení klubu, který by se letošního roku dožil 70 let.
Jednotlivé hry se odehrály za perfektního
počasí a za podpory několika fandících diváků.
Bojovalo se na plný výkon a hra nepostrádala
vtip a časté zvraty ve vývoji. Perfektně připravená hrací plocha i organizátoři vytvořili dobré

podmínky pro kvalitní sportovní výkon i zábavu
pro poměrně velkou skupinu zainteresovaných

Tentokráte sraz Bystřanů a Bysteráků proběhl v obci Bystré u Vranova nad Toplou na Slovensku. Akce proběhla ve dnech 1. a 2. července a naši zástupci tam nemohli chybět.
Každý druhý rok se scházejí zástupci obcí
a měst, které mají v názvu pojmenování Bystré.
A tak se v tomto roce setkávají zástupci obcí
a měst:
•
Bystré u Poličky
• Bystré v Orlických horách
•Bystré u Vranova nad Toplou
•Stárkov – Bystré (tito se nakonec letošní
akce nezúčastnili)
•
Janovice – Bystré
V roce 2012 jsme byli organizátory této akce
my, v roce 2014 jsme se setkali v městě Bystré u Poličky, letos bylo pozvání do obce Bystré
na Slovensku.

Akce pro nás začala společným odjezdem
již v pátek dopoledne. Kolem čtvrté hodiny odpolední jsme byli na místě setkání. Po přivítání
a občerstvení jsme byli ubytováni a ještě večer
proběhla velká společenská akce spojená s tancem a zejména se společnou soutěží v karaoke.
Druhý den dopoledne byla zahájena soutěž
ve vaření guláše. Zástupci všech obcí se snažili,
ale i když vítězové vyhlášeni nakonec nebyli –
náš guláš byl skutečně nejlepší. Odpoledne proběhl hlavní kulturní program plný vystoupení jak
místních, tak i zástupců ostatních obcí.
Odjezd ze setkání byl naplánován po snídani
třetí den. Myslím, že jsme se na akci neztratili
a naši místní část Bystré jsme důstojně reprezentovali.

Za Sdružení občanů Bystré

Vladimír Kutlvašr

šetrného chování k vlastnímu domu a k zahradě. Myslíme si, že poučné bylo slyšet o ekologickém vytápění pomocí biomasy či jak vytvořit
a uplatnit šetrné veřejné osvětlení. Jsme přesvědčeni, že tato vesnice by mohla představovat vzor ekologického chování nejen pro děti,
ale také obyvatele Janovic. Rozhodně se domníváme, že se o této obci do budoucna ještě
hodně dovíme. 
Monika Olšáková

2. ročník Memoriálu Miroslava Reka

Hranické hry bez hranic

Sraz Bystřanů na Slovensku

V Hranicích na Moravě se 22. června konal již 17. ročník akce s názvem Hranické
hry bez hranic – bezpečné město. S touto
událostí, která se těší čím dál větší popularitě, je spojena prezentace armády i složek
integrovaného záchranného systému.
Onoho dne se v letošním školním roce
zúčastnili žáci třetí až páté třídy prvního
stupně a žáci sedmé až deváté třídy druhého stupně. Naše početné zastoupení doplňovala i školní družina. Program celého
dopoledne byl nesmírně zajímavý a akční.
Nápaditý a v rychlém sledu plynoucí, doplněn soutěží 12 školních týmů. V našem jsme
měli zastoupení žáků osmé a deváté třídy,
kteří za naši školu soutěžili ve sportovních
a branně-bezpečnostních disciplínách. Mohli
jsme vidět kupříkladu vojáky, kteří předvedli dynamické ukázky činnosti při napadení
patroly, minometný přepad a bojové umění
MUSADO, ale také statické ukázky téměř

Nejbližší akce v naší
obci Janovice

Poznamenejte si do svých deníčků… a přijďte.
5. srpen Placky – tradiční zábava u Bystřanky – pořádá TJ SOKOL Bystré
27. srpen SDH Janovice – oslavy 110 let
od založení místní SDH Janovice
Detaily k jednotlivým akcím a další aktuální
pozvánky je možné získat na stránkách obce
www.obecjanovice.cz

všech zbraní a vojenské techniky. Dále jsme
sledovali zásahy policistů, profesionálních
i dobrovolných hasičů a zdravotníků. Ti
předvedli dovednosti služebních psů, zadržovali ozbrojené pachatele, hasili požár
osobního automobilu a rovněž zachraňovali
osoby uvízlé ve výšce. Všechny složky integrovaného systému posléze spojily své síly
při zásahu u dopravní nehody.
Největší úspěch sklidili piloti bitevního vrtulníku, kteří přistáli přímo před diváky, a hasiči, kteří na závěr vytvořili atrakci v podobě
pěny, v níž se desítky dětí zcela ztrácely.
Po celou dobu bylo o nás všechny vzorně
postaráno, všude okolo nás se nacházelo
značné množství uniformovaných mužů, kteří zabezpečovali celou akci a ochotně nám
pomáhali a radili při jakýchkoliv nejasnostech. Místní kuchaři nám připravili a vydávali
občerstvení v podobě párků, chleba a šťávy
zdarma. Naše sportovní skupina se umístila
na krásném sedmém místě a měli jsme i jednu nejlépe hodnocenou disciplínu v podobě
hodu granátem, kterou, díky mistrovskému
pokusu, vedl Ríša Gombár z deváté třídy.
Krásné počasí, vtipný průvodce celého
dne a mnoho zážitků je to, co si odnesl každý z nás z Hranic na Moravě. Jsme neskutečně rádi, že jsme takto zajímavým a atraktivním způsobem mohli strávit závěr školního
roku. Rádi bychom předali velké poděkování
organizátorům celého dne.

kolektiv pedagogů ZŠ Janovice

Zvýšené nebezpečí požárů

Aktuálně nás trápí poměrně velká vedra
a vláhy stále nepřibývá. Je léto a také doba
zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Probíhá
sklizeň úrody z polí a posklizňové úpravy polí.
Případné požáry dozrálých plodin a strnišť se
vyznačují rychlým šířením požárů, zasažením
velké plochy s možností ohrožení blízkých

budov, stohů nebo rozšířením do lesních porostů.
Proto je nutné dbát zvýšené opatrnosti a řídit se pokyny, které vypracoval Hasičský záchranný sbor MS kraje. Pokyny lze nastudovat
na stránkách obce www.obecjanovice.cz.

Vladimír Kutlvašr

hráčů a příznivců kopané.

Text a foto: Vladimír Kutlvašr
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Letní zábava na Bystrém
Letní zábava bystřanských hasičů, dříve
známá pod názvem „Hasičský výlet“, se tento
rok konala v sobotu 16. července. S přípravami akce se začalo již v pátek odpoledne.
Stavění stanů, laviček, kosení trávy, zajištění
elektřiny… všechny tyto činnosti k přípravám
patří. V sobotu okolo poledne pak přípravy vrcholily a ladily se poslední detaily. V té době
přišel mrak, ze kterého se spustil pořádný liják. A předpověď ukazovala, že pršet bude až
do 22. hodiny. To nevypadalo dobře…
Naštěstí zavolala naše záchrana, paní provozní nedaleké restaurace U Toflů, že se uvolnil prostor v sále, a tak akci můžeme přesunout
k nim. Všichni kývli na to, že jít pod střechu je
dobrý nápad, a začalo se stěhovat. Úderem
17. hodiny kapela ještě ladila zvuk v sále, rozehrávala své nástroje a výčep s pivem, alkoholickými a jinými pochutinami byl připraven
na první návštěvníky. Venku před hospodou
už stál stánek s výborným kotlíkovým gulášem,

jehož vůně během večera přilákala nejeden
hladový krk.
I když příchozích nebylo zrovna mnoho
(zachránili to hlavně skalní příznivci místních
hasičů), nejprve zaplnily parket děti. Ty byly
téměř všechny ozdobené malůvkou, které jim
na obličejích vykouzlily talentované Alča s Alčou. S přibývající hodinou již parket patřil spíše
dospělým. O zajištění hudebního doprovodu se
letos postarala mladá šestičlenná kapela Rebel
z Petřvaldu u Nového Jičína. Mladí muzikanti
z kapely Rebel zahráli skladby různých žánrů,
čili si během večera musel každý přijít na to
své. Rockové skladby, lidovky i písničky volnějšího tempa doplňovaly příjemné hlasy zpěváků
a tóny houslí.
Takový byl letošní ročník zábavy pořádaný
bystřanskými hasiči. Děkujeme všem za pomoc a zachování přízně. Těšíme se zase někdy příště, snad už za lepšího počasí. Největší
poděkování pak patří personálu restaurace

45. ročník Ondrášova poháru

U Toflů, že nám v krizové situaci poskytl střechu nad hlavou.

Za SDH Bystré Lucie Nohlová

Foto: Jana Kutlvašrová

Bílá

Kam spěcháš, člověče, vychutnej okamžik

Spěcháme dnes a denně, stále, aniž bychom si položili otázku proč. Přede mnou šla
pomalým, unaveným krokem stará paní. Pospíchal jsem a nedařilo se mi ji předejít. V duchu
jsem ji proklínal, zkoušel jsem to zprava, zleva
a najednou jsem si uvědomil absurditu svého
počínání. Ozvaly se ve mně výčitky svědomí,
že jsem na onu starou paní v duchu nadával
jen proto, že díky svému věku nemůže za svoji pomalost, že už nikam, na rozdíl ode mě,
nespěchá. Celý život pracovala, možná měla
těžký život, hodně vytrpěla a možná vše trpělivě a pokorně nesla na svých, dnes již věkem
ohnutých zádech. A já jsem netrpělivý a malicherný, a to jen proto, abych byl o deset minut dřív doma. Těch pár minut i tak promrhám
u televize nebo na internetu, nebo při bezobsažném klábosení u piva. Alibisticky to shodím
na dobu, ve které žijeme.
Všichni dnes někam spěcháme a večer
zjistíme, že jsme toho až tak hodně nestihli.
Frustrovaní se uložíme k nepokojnému spánku. Prostřednictvím neosobní SMS si vyznává-

Pouť na Bílé

Sobotní, bohužel, deštivé dopoledne začalo
tradičním fotbalovým utkáním svobodní - ženatí, který skončil výhrou 4:2 pro svobodné.
V podvečer se konala tradiční předpouťová
zábava na parkovišti v centru obce, kde vystoupil DJ Hanz. Bohužel z důvodu deštivého
počasí „Bílanské Nakládačky“ nevystoupily.
Bylo připraveno občerstvení a každý, kdo se
této akce zúčastnil, se příjemně bavil. Pouťová neděle byla zahájena tradiční bohoslužbou
za účasti muzikantů z Horní Bečvy. Po bohoslužbě byly poutníkům rozdány koláče, které
zajistila Obec Bílá. Obecní úřad děkuje všem,
kteří neváhali, „přiložili ruku k dílu“ a pomohli
tyto akce zorganizovat.

Přehled bohoslužeb
na měsíc srpen
7. 8.
10.30 Bílá
11.30 Staré Hamry
16.30 Gruň
14. 8.
10.30 Bílá
11.30 Staré Hamry
16.30 Gruň
21. 8.
10.30 Bílá
11.30 Staré Hamry
16.30 Gruň
28. 8.
10.30 Bílá
11.30 Staré Hamry
16.30 Gruň

me lásku, komunikujeme přes chat a do očí si
nemáme co říci. Trápí nás nedodělky v práci
i osobním životě, nemáme čas si přečíst pěknou knihu, nevíme, jak voní příroda, protože
nemáme na ni čas. Neumíme se zastavit a uvědomit si hodnotu věcí, myšlenek nebo činů. Nemáme čas.
Namísto zábavy stres, namísto milování
a procházek, chlad a spotřební způsob života. Přestáváme si vážit krásných věcí, ukrytých za slupkou neúcty a přezírání ke všemu
a ke všem. Pokusme se je odhalit, zpomalme,
zamysleme se nad nevšední krásou podstaty.
Jsme tady v tomto okamžiku a může to být pro
nás okamžik poslední. Začněme tedy žít a vnímat okolí v jeho neopakovatelnosti, již nikdy
nespatříme podruhé věci, které odplynou nenávratně s časem do ztracena. Těšme se z krásného dne, z vůně dřeva, letu motýla, barevné
rozmanitosti okolní přírody, z úsměvů známých
i neznámých kolem nás a úsměvy rozdávejme,
spolu s pěkným slovem i pohledem. Zamysleme se, kolik vzácného času věnujeme nepod-

statným věcem, žijeme v permanentním stresu
z něčeho, co mnozí dnes ani nedovedou definovat, neboť jim všechny malé i větší problémy
splývají, nedokáží už problém chápat v jeho
souvislostech, a tudíž řešit.
Panta rei, vše plyne v čase i prostoru, zpomalme a zamysleme se nad podstatou života,
radujme se z maličkostí každý den, každou hodinu, každý okamžik, sdílejme radost se svým
okolím, věnujme se všemu, co nás obohacuje,
přehlížejme malichernosti, dívejme se na svět
kolem nás pozitivně. Zpomalme. Pokusme se
vstřebávat okolní svět jen do té míry, abychom
vstřebané
mohli zhodnotit, zpracovat. Je to jako bychom chtěli naplnit láhev pod vodopádem rychle, s cílem ušetřit čas.
Určitě ji naplníme rychleji pod pramenem tekoucím v přijatelném množství. Pěkný den, týden, měsíc. Pěkný každý okamžik našeho bytí,
jsme tady na Zemi jen na návštěvě, užijme si
plně toho, co nám hostitel ve své nekonečnosti
nabízí. 
Miroslav Gromnica

V úterý 5. července se opět po roce konala v Sadu Petra Bezruče v Janovicích již
tradiční soutěž dospělých v požárním útoku – 45. ročník „Ondrášova poháru“. Vždy
na počátku prázdnin a v tento státní svátek
je vždy překvapením, kolik družstev se sejde
a přijede k nám do Janovic. Letos to bylo
celkem 11 družstev, z toho dvě družstva
žen, což je skoro stejný počet jako v minulém roce. Ale i přesto akci můžeme celkově
hodnotit jako zdařilou, bez technických a organizačních problémů. Počasí nám všem
přálo a hodilo se i čepované pivo a čepovaná kofola.
Zahájení akce provedl starosta sboru pan
Martin Zdralek, který také zmínil, že na řádný průběh soutěží bude jako hlavní rozhodčí
dohlížet samotný starosta okresního sdružení hasičů pan Dalibor Velčovský z Vyšních
Lhot (od tohoto sboru jsme měli zapůjčenou
i časomíru, za což děkujeme). Na cílových
metách byli pan Karásek a J. Gřunděl. Startovní signály dával pan Stanislav Huser.
Technickou přípravu zajistil Martin Gřunděl
s ostatními členy.
Jako první startovalo družstvo domácích.
I když jsme neměli moc natrénováno, řada

členů byla na dovolených, tak jsme podali
velmi dobrý výkon s časem 31,2 s a dlouhou
chvíli se drželi na pozicích do třetího místa,
než ovšem přijela družstva, která podávají
perfektní výkony. Mezi ně patří Metylovice
a Lubno, kteří v roce 2015 měli neplatné-nedokončené útoky. Letos si to vynahradili
a skočili na 1. místě (Metylovice – 23,1 s)
a 2. místě (Lubno – 26,353 s). Bronzovou
příčku obsadila Žabeň (26,358 s). Naše
družstvo se pak nakonec umístilo na pěkném 6. místě. V soutěži žen zvítězila Lhotka
s časem 36,9 s (obhájili loňské prvenství)
a druhé skončily ženy z Krásné-Mohelnice.
Vítězové si kromě samostatných pohárů odnesli i putovní křišťálový pohár.
Za zmínku určitě stojí, že ani letos nebyl pokořen nejlepší čas z posledních let,
který zvládli hasiči z Bystrého (čas 20,323
s v roce 2015) – jedná se o nejlepší čas
za období 2007–2016.
Závěrem zbývá poděkovat všem ostatním
členům sboru dobrovolných hasičů i nečlenům, kteří nám pomáhali s přípravou a průběhem akce.

Martin Zdralek, starosta SDH

Foto: Jana Kutlvašrová

Bílá
jubilea
V měsíci srpnu oslaví
své životní jubileum:
50 let Dana Šamajová
Našim jubilantům k jejich výročí
srdečně blahopřejeme a do dalších
let přejeme pevné zdraví!

Pouť na Hlavaté

Jako již každý rok se konala 5. července Cyrilometodějská pouť na Hlavaté. Pouť byla zahájena tradiční bohoslužbou za účasti muzikantů z Horní
Bečvy. Po bohoslužbě, bylo připraveno
pohoštění a poutníkům byly rozdány koláče, které zajistila Obec Bílá.

Srpen 2016
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Plánované kulturní a sportovní akce na SRPEN 2016

Kultura

Plánované kulturní a sportovní akce na SRPEN 2016 Frýdlantské Smaltérské léto:
pondělí 1. 8.

2. BESKYDSKÝ SMALT 2016

Výstava
2. BESKYDSKÝ SMALT
Výstava bude probíhat do 31. 8. 2016.
Kulturní centrum

pondělí 1. 8.
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 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 Kč, vstupenky v prodeji na místě.

pátek 19. 8.
9.00

FARMÁŘSKÝ TRH
před obchodním domem OMMA

sobota 20. 8.
10.00

XI. TRH LIDOVÝCH ŘEMESEL
Hostem večera bude kapela KAMIL STŘIHAVKA & LEADERS.
Dále se můžete těšit na vystoupení Milan Schelinger band a Standa Banda, divadla
pro děti, příjezd vévody Albrechta z Valdštejna a mnoho dalšího.
náměstí FnO

Frýdlantské smaltérské léto navazuje
na četné předprázdninové aktivity. Vedle řady
výstav (Ostrava, Katowice, Frýdlant) to byla
hlavně realizace první části projektu Hledáme
talenty 3, který proběhl v dílně ve spolupráci
se ZŠ TGM a bude pokračovat na podzim se
ZUŠ Frýdlant.
Díky firmě Beskyd spol. s r.o. se podařilo
navázat novou formou na mezinárodní sympozia akcí 2. Beskydský smalt. Hlavním garantem se stalo vedení firmy Beskyd ve Frýdlantě
nad Ostravicí v čele s Vladimírem Rojíčkem.
V široké podpoře kultury ve městě je smalt
u firmy na důležitém místě. Ve dnech 4.–9.
července proběhlo v závodě pracovní setkání
umělců-smaltérů, na kterém se materiálně i organizačně podílela Dílna uměleckého smaltu.
Letošní akce navázala na sympozijní tradice
a měla mezinárodní charakter. Základní skupinu tvořila část členů Dílny uměleckého smaltu.
Mezi jmény najdeme Petra Bednáře, Evu Kučerovou-Landsbergrovou, Barbaru Baumrukovou, Ivu Šlesingerovou, Hanu Kokešovou,
Zuzanu Šuléřovou, Janu Hradilovu a Lumíra

Hradila. Česko bylo doplněno dvěma spolupracovníky firmy Jiřím Neuwiertem a Pavlem
Váchou ze skupiny Nová věc v Ostravě. Slovensko reprezentovali Daniela Mladenková,
Andrea Vitteková a Miroslav Kollár. Z polských
autorů to byla Elżbieta Kuraj a Krzysztof Dadak. Z mladých domácích talentů se zúčastnila Sára Urbančíková. Cílem bylo vytvořit pro
firmu Beskyd, která si letos připomene 20 let
své existence, exteriérovou výtvarnou stěnu
přímo v závodě, která by podpořila propagaci
smaltu mezi četnými návštěvníky firmy. Část
vzniklých kazet bude věnována pro výzdobu
Střediska sociálních služeb ve Frýdlantě nad
Ostravicí. Většina prací, které vznikly za tímto účelem, je vystavena v Kulturním centru
ve Frýdlantě nad Ostravicí až do 31. srpna Výběr umístěný v přízemí a prvním patře KC jistě
potěší milovníky smaltu a přestaví různorodé
umělecké přístupy k jeho výtvarnému využití.
Druhý srpnový týden nabídne další třídenní
smaltování v dílně pro zájemce z celé republiky a ke konci se zde objeví mladí výtvarníci
z Brna. 
K. Bogar

pondělí 22. 8. 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
pondělí 29. 8. FARMÁŘSKÝ TRH
9.00
před obchodním domem OMMA

Smaltování žáků ZŠ TGM v rámci projektu Hledáme talenty 3.

pondělí 29. 8. KONCERT PANA ROKYTY
18.00
Janáčkova síň
středa 31. 8.
16.30

Ukončení prázdnin
VELKÁ NANUKOVÁ SHOW
Hudebně-zábavná show pro děti bez rozdílu věku a pro všechny mlsné jazýčky,
které milují zmrzlinu a nanuky.
Od 15.00 tvořivé dílny pro děti a sportovní aktivity.
koupaliště
připravujeme
vstup zdarma
připravujeme

pondělí 12. 9. Travestishow
18.30 12. 9. Travestishow
DIVOKÉ KOČKY
pondělí
Skupina
přichází s novým programem!
18.30
DIVOKÉ
KOČKY
Skupina
s novým programem!
velkýpřichází
sál Kulturního
centra
velký
sál Kulturního
vstupné
150 Kč centra
v předprodeji/200 Kč na místě, vstupenky možno rezervovat na
vstupné
Kč v předprodeji/200
na místě,vvstupenky
rezervovat
na
našich150
stránkách
a následněKčzakoupit
BIC nebomožno
na místě
(vstupenky
již v prodeji)
našich stránkách a následně zakoupit v BIC nebo na místě (vstupenky již v prodeji)

pondělí26.
26.
Divadelní
představení
pondělí
9. 9.Divadelní
představení
19.00
RUKOJMÍ
RIZIKA
19.00
RUKOJMÍ
BEZ BEZ
RIZIKA
hrají
Václav
Vydra,
Jan Šťastný,
Jana Boušková,
MartinLenka
Zahálka,
Lenka Zahradnická,
hrají
Václav
Vydra,
Jan Šťastný,
Jana Boušková,
Martin Zahálka,
Zahradnická,
František
Skopal
František Skopal
velký
sál Kulturního
centracentra
velký
sál Kulturního
vstupné 300 Kč, 250 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a
vstupné 300 Kč, 250 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a
následně zakoupit v BIC nebo na místě (vstupenky již v prodeji)
následně zakoupit v BIC nebo na místě (vstupenky již v prodeji)

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Beskydské motivy Ledy Pešatové ve Frýdku nadchly

Frýdlantská výtvarnice Leda Pešatová se
v Muzeu Beskyd ve Frýdku představila velkou kolekcí obrazů z let 2012–2016. Po výstavě v roce
2008 a řadě menších výstav diváky nezklamala
a ke své devadesátce připravila dílo, které má
všechny znaky profesionality a navíc je mladistvě
svěží a poutavé svým pojetím.
Tematicky se soustředila na své nejbližší okolí: Beskydy, Frýdlant, Lysou, Čupek, přehradu
na Ostravici, řeku Ostravici, Ondřejník, Bašku
apod. Jde o nepředstavitelný kus práce, když
si uvážíme, že tempery většinou vznikaly přímo
v plenéru a na výstavě je jich pomalu stovka.
Musíme jen s úctou kvitovat, že sportovní duch

bývalé přebornice v tenise se ani po létech nezapře! Ještě podstatnější podnět k výstavě je
výrazný posun umělecký. Na výstavě vidíme, jak
se umělkyně zbavuje tradičního přístupu k realitě,
který jí byl v minulém půlstoletí jakousi povinnou
zátěží. Překonává je zdůrazněním emočního
přístupu k tématu. Používá k tomu výrazné barevnosti, od temných, takřka dušovských tónů až
k jásavé barevnosti plné jarního optimismu. Jen
malá část tvorby ještě koresponduje s minulou
etapou a tvoří jakýsi odrazový můstek mezi těmito dvěma polohami.
V kompozici výrazně uvolňuje strukturu, vazbu na realitu, cítíme zde kubizující inspiraci, dává

přednost lince, stylizuje a zjednodušuje. Z reality
jako by vychutnávala jen tu zvláštní imaginaci,
která nám i po létech utkví v paměti a při nějakém
vnějším podnětu se vynoří znovu. Řada prací připomíná lehkost japonských kaligrafických kreseb,
křehkost pomíjivosti světa i jeho krásu v absolutním rozměru. Cítíme z nich, že autorka malbou
žije, že pomocí ní dýchá, že je v nich i zpěv ptáků
a šumění vánku nebo vody, přetavené do křehké barevnosti. Poselství výstavy je v tom, že
z nemnoha možností, které nám život nabízí, si
tvrdohlavá umělkyně nevybrala ani stýskání na život, ani honbu za kariérou a bohatstvím, ale údiv
a věčné okouzlení světem... 
K. Bogar

Atmosféra z 2. Beskydského smaltu ve firmě Beskyd.

Ekompilace 2016 s TATA/BOJS a ZRNÍ
Projekt Ekompilace – jednodenní festival
s doprovodným programem, zaměřený na třídění a recyklaci odpadu, letos proběhne již počtvrté a Frýdlant nad Ostravicí byl vybrán jako
jedno z šesti měst v ČR, kam zavítá.
Pro letošní rok Ekompilace zaznamenává
několik podstatných změn, které souvisí s vývojem celého projektu. Nemění se tradiční stavební kameny projektu, tedy podpora třídění
odpadu, recyklace a v neposlední řadě také
podpora zajímavých hudebních kapel. Jinak
bude změn mnoho, a to především směrem
k bohatšímu programu a vyžití pro návštěvníky akcí. V každém městě bude připraven
již od odpoledních hodin edukační doprovodný program. Zábavnou formou se vy a třeba
i vaše děti, prostřednictvím lektorů, leccos
dozvíte o životním prostředí nebo se pobavíte u hudební recyklace ve formě Live jukebox
stage, či bubenického workshopu.
Další výraznou změnou je počet headlinerů,
který se rozrostl na dvě kapely. Ty se představí ve všech městech konání festivalů Ekompilace. Těšit se můžete na TATA/BOJS a také
kapelu Zrní. „Je skvělý, že se díky Ekompilaci
dostaneme i do menších regionálních měst,
kde se obvykle velké letní festivaly nekonají.
Těšíme se i na společné koncerty s kapelou

Zrní, kterou máme rádi. Chystáme se hrát písně starší i novější, hitovky i vykopávky a možná bude i překvapení v podobě hosta,“ říká
k projektu Milan Cais z TATA/BOJS.
V letošním roce se na kompilaci objeví dalších šest nadějných kapel, které v rámci projektu dostanou prostor nahrát ve studiu dvě
originální písničky. Celé CD pak bude zdarma
k dispozici právě na festivalech Ekompilace,
které proběhnou v těchto městech:
TOURNÉ EKOMPILACE 2016
26. 8. Mělník
27. 8. Vysoké Mýto
2. 9. Sokolov
9. 9. Frýdlant nad Ostravicí
16. 9. Prachatice
17. 9. Domažlice
Informace o dalších zúčastněných kapelách
a podrobnosti k akci naleznete, či postupně
budete nacházet na webu a facebooku Ekompilace (www.facebook.com/ekompilace) nebo
Kulturního centra.
Přijďte v pátek 9. září na parkoviště před
koupalištěm ve Frýdlantě and Ostravicí, podpoříte správnou věc, spoustu nového se dozvíte a ještě se dobře pobavíte! Těšíme se
na vás…!

Kulturní centrum Frýdlant n. O.

– 15 –

Kultura

Srpen 2016

Sobota 20. Srpna 2016 • Lhotka pod ondřejníkem
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foto, grafika: Vlastimil Bjaček

slavnosti

22. ročník
Účinkují:
Dětské soubory: Valášek z Kozlovic, Malý Grunik z Ostravice, Malá Ostravica z Frýdku-Místku, Malá Ondřejnica ze Staré Vsi
nad Ondřejnicí, Omladinka z Uherského Hradiště, Trnavček z Trnavy, Sihelček ze Sihelného
Dospělé soubory a ostatní účinkující: Pilky ze Lhotky, Valašský vojvoda z Kozlovic, Grunik z Ostravice, Ostravica z FrýdkuMístku, Cifra z Uherského Hradiště, Mladina z Plzně, Pustkova cimbálová muzika z Kozlovic, CM Vojtek z Ostravy, CM Ohnica z
Uherského Hradiště,
hLavní program:
13.30 hod. shromáždění u pamětní desky Vincence Sochy, pak
průvod souborů vesnicí do areálu slavností
14.00 hod. Zahájení slavností s představením souborů
v areálu u školy
14.15 hod. „ja ni, to un!“ – dětský pořad
(autorka Kristýna Mílková Pavlíková)
15.30 hod. „byltě jeden člověk“ – hlavní pořad dospělých souborů (autorky Adéla Adamusová a Yvona Voráčová)
17.30 hod. „gruniku už je 35 a pilkam o kerysi rok víc“
- výroční medailon souborů Grunik a Pilky

19.00 hod. „nechytaj ňa za kolenko“ – muzikantský pořad
(autor Jan Pustka)
20.30 hod. vystoupení souborů mladina a Cifra s Cm ohnica
Na vedlejší scéně za školou budou během celého odpoledne a večera vyhrávat CM zúčastněných souborů.

odjezd speciálního autobusu zdarma na slavnosti:
13:00 Kozlovice (OÚ) – Lhotka
13:30 Frýdlant n. O., žel.st. – Metylovice, kostel – Palkovice, Tomis – Lhotka
Ze slavností pojede ve 22:00 hod speciální svozový autobus.

21. srpna v 9 hodin se uskuteční v místní kapli mše svatá
obětovaná za Vincence Sochu

Festival je pořádán za významné finanční podpory těchto institucí a firem:
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pá 5.8. od 19:00

so 13.8. od 19:00 a út 16.8. od 19:00

st 24.8. od 17:00 a ne 28.8. od 17:00

LUCIE: PŘÍBĚH JEDNÝ
KAPELY

SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL

STRAŠIDLA

USA, akční, nevhodný do 12 let, délka 123 min, cena
110,-, Freeman Ent., titulky

ČR, pohádka, přístupný bez omezení, délka 113 min, dospělí 130,-/ děti 110,-, Falcon

Je to dobrý pocit, být ten zlý… Dejte dohromady tým těch nejnebezpečnějších superzločinců na celém světě, kteří si právě
kroutí své tresty, vyzbrojte je tím nejefektivnějším arzenálem,
který má vláda k dispozici, a pošlete je porazit záhadnou nepřemožitelnou entitu. Rež. D. Ayer.

Rodina hejkala Huga obývá poklidně starou vilu na pokraji města.
Sladký strašidelný život, v němž si Hugo hejkal, jeho paní Patricie
a její matinka Žofie čarovaly, vodník Bubla se staral o dušičky
a víla Jitřenka si tančila lehkonohé tanečky, změní vpád úředníka
Patočky, který má na obecním úřadě ve správě evidenci budov.
A jak zjistil, za dům už pěknou řádku let nikdo neplatí nájem a nikdo v něm ani oficiálně nechce bydlet, především proto, že tu
straší. Přesto tu žije jakási šílená rodinka. Verdikt je nemilosrdný:
zaplatit nebo se vystěhovat! … Rež. Z. Troška.

ČR, dokumentární, nevhodný do 12 let, délka 89 min,
cena 100,-, Bontonfilm
Strhující příběh 30ti let kapely Lucie vypráví dosud nezveřejněné
záběry pořízené samotnými členy kapely a záznamy, o kterých si
všichni mysleli, že už ani neexistují. Otevřené zpovědi členů kapely
nakreslí portrét čtyř výrazných osobností, které spolu leckdy nedokázaly sedět v jedné místnosti, přesto se potkávají na jednom jevišti.
Příběh jedný kapely ukáže Lucii ve všech jejích náladách. Rež. D. Sís.

so 6.8. od 19:00 a út 9.8. od 19:00

JASON BOURNE
USA, akční, nepřístupný do 15 let, délka 117 min, cena
120,-, Cinemart, titulky
Jason Bourne (Matt Damon) už poskládal skoro všechny střípky
své rozbité životní mozaiky. Potrestal většinu tvůrců zvláštního
programu, který z něj udělal stroj na zabíjení. Chce hodit minulost za hlavu a dál pokračovat prostou přítomností, kterou představují ilegální boxerské zápasy. Z tohohle komfortu ho vytrhne
bývalá kolegyně, zběhlá agentka Nicky, která mu připomene, že
na ty nejpalčivější otázky ještě odpovědi nedostal. Když ho pak
málem dostane nájemný zabiják, pustí se znovu do boje s Agenturou, teď reprezentovanou tvrdým ředitelem Robertem Deweym
a jednou nebezpečně chytrou analytičkou. Rež. P. Greengrass.

ne 7.8. od 17:00 a st 10.8. od 17:00

DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ
DRCNUTÍ
USA, animovaný, přístupný bez omezení, délka 91 min,
dospělí 120,-/ děti 100,-, Cinemart, dabing
Ledová událost roku! Scratova epická honba za nepolapitelným
žaludem jej katapultuje do vesmíru, kde náhodně spustí sérii kosmických událostí, které transformují a ohrozí ledový svět. Aby se
zachránili, musí Sid, Manny, Diego a zbytek skupiny opustit svůj
domov a vydat se na výpravu plnou komických momentů a dobrodružství. Odcestují do neznámých exotických zemí, kde se potkají
s celou řadou nových, svérázných postav. Rež. M. Thurmeier.

ne 7.8. od 19:00 a st 10.8. od 19:00

KROTITELÉ DUCHŮ
USA, komedie, přístupný bez omezení, délka 117 min,
cena 120,-, Falcon, dabing
Třicet let poté, co diváky uchvátil původní film, se Krotitelé duchů vracejí, aby se ve zcela nové podobě představili současné
divácké generaci. Režisér Paul Feig kombinuje známé prvky boje
s nadpřirozenými bytostmi, díky kterým byla původní filmová série tak oblíbená, s novým hereckým týmem, složeným z těch
nejlepších komediálních herců současnosti. Připravte se na letní
podívanou, během které společně zachrání svět! Rež. P. Feig.

pá 12.8. od 19:00 a ne 14.8. od 19:00

SEZN@MKA
ČR, komedie, nepřístupný do 12 let, délka 90 min, cena
110,-, Bontonfilm
Jiří Langmajer jako šéf seznamky čelí stížnostem nespokojených
dam. Ve jménu firmy a ve jménu příležitosti, která dělá zloděje, musí
ukázat, že chlapi nejsou pouze idioti. S šarmem a roztomilostí slavného filmového Kristiána vyráží jako nové rande na schůzky s klientkami. Vyzbrojen informacemi z jejich dotazníků vystupuje jako muž
jejich snů. Po několika naplněných schůzkách ovšem beze stopy
mizí. On totiž manželku nehledá, on už doma jednu má. A ta má
zase kamarádku a ta hledá na seznamce a tu Jiří Langmajer taky
svede. Smyčka kolem záletníka se začíná utahovat a ve vzduchu visí
společný ženský slib, že pomsta bude sladká . . . Rež. Z. Marinovová.

ne 14.8. od 17:00, st 17.8. od 17:00 a ne
21.8. od 17:00

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
USA, animovaný, přístupný bez omezení, délka 90 min,
dospělí 130,-/ děti 110,-, Cinemart, dabing
Co dělají vaši domácí mazlíčci, když nejste doma? Asi byste se
divili. Například zachraňují kamaráda, který shodou nešťastných
náhod skončil v útulku. Vězte, že třeba takoví psi mají nápady,
které rozhodně nejsou pro kočku. A co teprve bílí králíci! Toto a
mnoho dalšího se dozvíte v novém animovaném filmu od tvůrců
filmu Já, padouch. Rež. Ch. Renaud, Y. Cheney.

st 17.8. od 19:00 a ne 21.8. od 19:00

NEŽ JSEM TĚ POZNALA
USA, romatický, nevhodný do 12 let, délka 110 min, cena
110,-, Forum Film, titulky
Louise ví leccos. Ví, že se jí líbí práce v bistru, a ví, že možná
nemiluje svého přítele Patricka. Zato neví nic o klasické hudbě,
neví, že přijde o místo, a kdyby tušila, co ji čeká, asi by tomu stejně nevěřila. Will zase po dopravní nehodě ztratil chuť do života.
Ví, čím byl kdysi a všechno se mu nyní zdá nepodstatné, a také
přesně ví, jak s tím skoncovat. Zato neví, že Lou mu vtrhne do
života jako náhlá bouře. A ani jeden z nich neví, že jeden druhého
navzájem navždy změní ... Rež. T. Sharrock.

pá 19.8. od 19:00 a st 24.8.od 19:00

MĚLČINY
USA, thriller, nepřístupný do 12 let, délka 87 min, cena
120,-, Falcon, titulky
V napínavém thrilleru se Nancy (Blake Lively) vydává osamoceně surfovat na odlehlé pláži. V průběhu surfování je napadena
velkým bílým žralokem a zůstane uvězněna na moři jen nedaleko od břehu. Ačkoliv ji od přežití dělí pouhých 200 metrů, jejich
překonání se ukáže být otázkou souboje dvou vůlí. Jedná se o
Čelisti pro zcela novou generaci diváků. Rež. J. Collet-Serra.

so 20.8. od 19:00, út 23.8. od 19:00 a pá
26.8. od 19:00

STAR TREK: DO NEZNÁMA
USA, sci-fi, nevhodný do 12 let, délka neznámá, cena
120,-, Cinemart, titulky
Pokračování slavné sci-fi série. Posádka lodi Enterprise bude čelit vůbec největší výzvě, která se před ní dosud objevila. Co na
tom, že Picard je mimořádně odvážný, a Spock všechno ví, když
oba přišli o všechno… Loď Enterprise je zničena, její posádka
rozprášena do všech koutů a část dokonce v zajetí. Tenhle vývoj
příběhu je důsledkem ambiciózní mise, v níž Federace vyšle Enterprise rozšířit hranice dosud známého vesmíru. Hned za nimi
totiž číhá hrozba mocnější a větší než všechna protivenství, na
která Kirk a jeho posádka dosud narazili. I když je první střet s
Khanem a jeho vyspělými technologiemi úplně zdecimuje, budou
se muset bleskurychle vzchopit. Jejich přemožitel má zálusk na
celou Federaci a ta nemá bez Kirka sebemenší šanci. Rež. J. Lin.

so 27.8. od 19:00 a út 30.8. od 19:00

BOŽSKÁ FLORENCE
USA/VB, komedie, nevhodný do 12 let, délka 110 min,
cena 120,-, Bioscop, titulky
Meryl Streep v roli závratně bohaté ženy, jejímž jediným snem
je zpívat. Bohužel její hudební nadání a hlas jsou jednoznačně
příšerné. Když se v roce 1944 rozhodne uspořádat svůj velkolepý
koncert v Carnegie Hall, její přítel a manažer Hugh Grant, který ji
láskyplně chránil před krutou pravdou o jejím talentu, nyní čelí
obtížné výzvě... Rež. S. Frears.

ne 28.8. od 19:00 a st 31.8. od 19:00

TÝPCI A ZBRANĚ
USA, komedie, nepřístupný do 15 let, délka 114 min, cena
110,-, Freeman Ent., titulky
Film byl natočen podle skutečného příběhu dvou přátel, čerstvých
dvacátníků žijících během války v Iráku v Miami Beach, kteří se
rozhodli využít málo známou vládní iniciativu umožňující malým firmám ucházet se o zakázky americké armády. Přes skromný začátek začali zanedlouho vydělávat velké peníze a žít na vysoké noze.
Ale situace dvojici hlavních hrdinů přeroste přes hlavu ve chvíli,
kdy se jim podaří získat zakázku v hodnotě 300 miliónů dolarů na
dodávky zbraní afghánské armádě – ale jak později vyjde najevo,
obchod, do kterého je zapleteno pár velmi pochybných lidí, nemá
vůbec nic společného s americkou vládou. Rež. T. Phillips.

út 30.8. od 17:00

MŮJ KAMARÁD DRAK
USA, rodinný, přístupný bez omezení, délka neznámá, dospělí 130,-/ děti 110,-, Falcon, dabing
Dlouhá léta udivoval starý řezbář, pan Meacham, děti ze sousedství pohádkami o divokém drakovi, který žije hluboko v lesích. Pro
jeho dceru Grace jsou jeho příběhy jen divokými historkami…
dokud nepotká malého Peta. Pete je záhadný, desetiletý chlapec,
který nemá ani rodinu ani domov, a který tvrdí, že žije v lesích
s obřím zeleným drakem jménem Elliot. A podle Petova popisu
se Elliot v mnohém podobá drakovi z historek pana Meachama.
Za pomoci Natalie, jedenáctileté dívenky, se Grace vydává zjistit,
odkud se Pete vzal, kam patří a zda jeho drak existuje. Rež. D.
Lowery.

LETNÍ KINO
1.8.
2.8.
3.8.
4.8.

Padesátka
Star Wars: Síla se probouzí
Hotel Transylvánie 2
Vybíjená

REZERVACE ON-LINE NA WWW.KCFNO.CZ

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

· KAVÁRNA
· KOSMETIKA
· PRIVÁTNÍ SPA
· SAUNA

· FYZIOTERAPIE
· REHABILITACE
· JÓGA
www.bodiz.cz

NOVINKA

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.

FYZIOTERAPIE
REHABILITACE
KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR • MAGNETOTERAPIE
LÉČEBNÁ TELĚSNÁ VÝCHOVA • ELEKTROLÉČBA
MĚKKÉ TECHNIKY • REFLEXNÍ A VAZIVOVÁ MASÁŽ
PODVODNÍ MASÁŽ • LÉČEBNÝ ULTRAZVUK
MOBILIZACE PÁTEŘE, KLOUBŮ A ŽEBER • ULTRAZVUK
BIOPTRONOVÁ LAMPA • MEDICAL TAPING CONCEPT
Ordinační doba - Fyzioterapie
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

07.00 - 12.00
07.00 - 13.00
08.00 - 13.00
08.00 - 13.00
08.00 - 13.00

Ordinační doba - Lékař

12.30 - 15.30
13.30 - 17.00
13.30 - 16.30
13.30 - 16.30
13.30 - 15.00

Čtvrtek

08.00 - 13.00
13.30 - 16.30

Tel.: 595 172 837

Tel.: 595 172 783

SPA • KAVÁRNA

Pondělí - Středa 10.00 - 18.00 Čtvrtek - Neděle 10.00 - 21.00

PRIVÁTNÍ SPA • SAUNA • KOSMETIKA • JÓGA
DĚTSKÝ KOUTEK • DĚTSKÉ HŘIŠTĚ • VENKOVNÍ TERASA
Kunčice pod Ondřejníkem 627
739 13 Kunčice pod Ondřejníkem
E-mail: bodiz@bodiz.cz

Tel.: 595 172 698 SPA
Tel.: 595 172 783 Fyzioterapie a rehabilitace
Tel.: 595 172 837 Ordinace lékaře (čtvrtek)

www.bodiz.cz

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

Které tržby se budou evidovat?

Lumír Matula,
oprava elektroniky

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:

www.etrzby.cz






Projekce, realizace a údržba zahrad / zeleně
Stavba kamenných zídek, gabionů
Střešní zahrady, zahradní prvky
Zakládání trávníku, terénní úpravy

+420 739 037 310 / www.lampart-mec.cz / info@lampart-mec.cz

Vydává Zájmové sdružení Frýdlantsko - Beskydy * vychází ve 13 obcích * zpracovává: PR Agency Petra Pavelky, El. Krásnohorské 149, 738 01 Frýdek-Místek, + 420 603 249 743,
e-mail: petr@fmseznam.cz * Tisk: Czech Print Center a.s. * registrace: MKČRE 10157

