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Extrémní Beskydská sedmička prověří na tři tisíce sportovců

BESKYDY – Extrémní závod Beskydská
sedmička, který je extrémním přechodem Beskyd se statutem Otevřeného mistrovství České
republiky v horském maratonu dvojic, odstartuje
v pátek 2. září ve 22 hodin z náměstí Svobody
v Třinci. Na tři tisíce závodníků se bude snažit
o co nejrychlejší přechod sedmi nejvyšších beskydských vrcholů od Javorového po Javorník
v limitu 29 hodin. Cíl je ve Frenštátu pod Radhoštěm. Vítězové minulého ročníku Zbyněk Cypra a Tomáš Svoboda z týmu Adidas BOOST

team zvládli trasu dlouhou 95 km s převýšením
5 470 m, což odpovídá výstupu na druhou nejvyšší horu světa K2, v čase 11 hodin a 29 minut.
Letos se do závodu registrovalo přes 3 130
sportovních nadšenců, a to nejen z Česka,
ale také Slovenska, Polska, Německa, Anglie,
Belgie a Švýcarska. Závod si rok od roku vychutnávají i ženy, letos se jich přihlásilo na 700.
Na startu by se měli objevit i Marek Moflar a Tomáš Novotný, což je tým nevidomého závodníka s vodičem. Loni šli závod poprvé a do cíle se
dostali za 18 hodin a 12 minut. Na start se loni
postavilo 2 798 z celkem 3 123 přihlášených
závodníků.
Závodníci se akreditují do závodu ve Frenštátě pod Radhoštěm, odkud budou hromadně
dvěma speciálními vlakovými soupravami (odjezd v 19.08 a 19.18 hodin) přepraveni do Třince, místa startu. Z náměstí zamíří dlouhý had

Svatováclavský hudební festival
FRÝDLANT – 35 koncertů ve 31 kostelích
Moravskoslezského kraje, duchovní hudební skvosty z období baroka či klasicismu, ale
i kompozice 20. století v podání předních umělců z domova i ze zahraničí či návraty oblíbených hvězd i nové tváře. Přesně takový bude
13. ročník Svatováclavského hudebního festivalu, který proběhne od 1. září do 28. září.
Náš kostel sv. Bartoloměje je již tradiční zastávkou tohoto festivalu a pro svou mimořádnou
akustiku, která je vhodná pro duchovní skladby,
je oblíbeným místem většiny účinkujících.
Ve středu 7. září se představí komorní orchestr Haydn Ensemble. Netradiční komorní
i orchestrální repertoár v kombinaci s provedením na moderní nástroje, poučenou interpretací a přirozenou muzikalitou jednotlivých
interpretů, přináší jedinečný hudební zážitek.

Soubor čerpá z bohaté hráčské zkušenosti
z prvotřídních historických i moderních souborů
a orchestrů, k nimž patří zejména Česká filharmonie, Pražský barokní soubor, Symfonický
orchestr Českého rozhlasu, FOK, PKF a mnoho dalších.
Pod uměleckým vedením Martina Petráka
se soubor Haydn Ensemble představí s pilotním programem „Concerti Grossi“, ve kterém
zazní kompoziční umění A. Vivaldiho, P. A. Locatelliho a G. F. Händela.
Vstupenky na koncert budou k dostání
v předprodeji v Beskydském informačním centru ve Frýdlantě nad Ostravicí a také on-line
prostřednictvím webových stránek Svatováclavského hudebního festivalu www.shf.cz nebo
přímo na místě od 17 hodin.

Kateřina Kaiserová

Frýdlant na trase Beskyd rallye
setkání historických vozidel
FRÝDLANT – Zajímavá a již tradiční akce
se uskutečnila v místním regionu od čtvrtku
28. 7. až do neděle 31. 7. 2016 – Beskyd
rallye – mezinárodní setkání a přehlídka
historických automobilů a motocyklů. Teplé,
slunečné počasí sice vystřídala krátká, silná
dešťová přeháňka, ale průběhu letošního,
v pořadí již 19. ročníku, který měl opět zázemí v hotelu Petr Bezruč v Malenovicích, to
neuškodilo a posádkám nezabránilo v absolvování celé 1. etapy.
Etapy byly rozděleny na moravskou a slovenskou část. Moravská etapa vedla z Malenovic, přes Frýdlant, Frenštát, Valašské
Meziříčí, Vsetín, Karolínku zpět na místo startu. Návrat byl plánován přes Frýdlant, kde
posádky absolvují čestný průjezd a výstavu
u budovy kulturního domu a OMMY. Právě
v časový termín dojezdu se dostavila silná
a prudká dešťová přeháňka, která všechny překvapila a snad i potrápila. V žádném
případě však posádky neodradila od plánovaného průjezdu, i když byl mírně opožděn
a vozidla přijela nečekaně ze směru od Malenovic. Přeháňka neodradila ani skalní
příznivce a početní diváci trpělivě vyčkali
přechod okluzní fronty na terase kulturního
domu, popřípadě v sousedním nákupním
centru. A bylo to opět hodné k obdivu a pokoukání. S posledními dešťovými kapkami
přijela kolona zastřešených vozů nedávné
minulosti, spartaky, oktávky, tatry 603, ale
také zahraniční vozy. Když začalo být opět
slunečno, přijely i starší, předválečné vozy,
převážně sportovní vozy značek Aero, Tatra, Škoda, Praga, L&K, ale také Fiat, Alfa
Romeo, Ford, Panhard Levassior, Chrysler,
Chenard & Walcker a nescházela ani legendární značka Bugatti.

(Pokračování na str. 3)

čelovek na Velký Javorový a dále budou závodníci pokračovat přes Ropici, Travný, Lysou horu,
Smrk, Čertův mlýn, Radhošť a Velký Javorník až
na náměstí Míru ve Frenštátu pod Radhoštěm,
kde je cíl závodu.
Kategorie:
Závodníci jsou rozděleni do dvou základních
kategorií. LONG s délkou trasy 95 km a převýšením 5 470 m je vyhlášena jako Otevřené MČR
v horském maratonu dvojic a je povinná pro
sportovce, kteří jsou registrovaní ve sportovních
klubech a svazech. Kategorie SHORT s délkou
trasy 86 km a převýšením 5 052 m je určena pro
širokou hobby sportovní veřejnost.

(Pokračování na str. 3)

Volná místa v MŠ Janovice

Vážení rodiče, dovolujeme si vám touto
cestou oznámit, že v Mateřské škole Janovice
jsou v současné době pro následující školní
rok 2016/2017 stále volná místa pro vaše děti.
Budova mateřské školy v Janovicích je zasazena do středu obce, obklopena přírodou
v blízkosti lesa a přírody, jež plně využíváme
ve výchovném procesu. V minulých letech
byla budova kmenové MŠ rekonstruována
a její součástí je velká zahrada. Nově bylo
vybudováno předškolní oddělení v ZŠ Janovice. Všechna oddělení naší MŠ jsou plně vybavena širokou škálou didaktických pomůcek
a hraček. Velké, vzdušné prostory, klidné a rodinné prostředí patří k našim výhodám.
Provozní doba všech oddělení je od září
nově v čase 6.30 – 16.30 hodin.
V případě vašeho zájmu či poskytnutí bližších informací kontaktujte vedoucí učitelku MŠ
na tel.: 734 155 938 nebo e-mailu: msjanovice@centrum.cz

Těšíme se na vás i vaše děti.

Kolektiv MŠ Janovice

Jubilejní 10. Baškohrátky
máme úspěšně za sebou

BAŠKA – V srpnu se konal na přehradě
Baška jubilejní 10. ročník celorodinné hudebně-sportovní akce Baškohrátky.
V páteční podvečer byly Baškohrátky zahájeny dvojkoncertem kapel Jelen a Slza.
Kapela Jelen, hrající hudbu na rozhraní folku,
country a popu, nadchla posluchače napříč
generacemi. Následoval koncert popové kapely Slza, jejíž věrní fanoušci a především
fanynky vytvořili v průběhu koncertu neopakovatelnou atmosféru.
Sobotní bohatý program odstartovalo vy-

stoupení plné chemických reakcí, pokusů
a výbuchů a v podání zástupců ostravského
Světa techniky s názvem Science show.
Hlavním programem denní části Baškohrátek je však bezesporu soutěžní přehlídka netradičních plavidel. Během dopoledne mohli
návštěvníci akce hodnotit seřazená a k plavbě připravená netradiční plavidla, která mnohé
jednotlivé týmy propagovaly lákavým a divácky velmi vyhledávaným doprovodným programem. Na startu čekalo 11 úžasných plavidel
a jejich posádek. 
(Pokračování na str. 5)

slovo starostky
Vážení spoluobčané,
měsíc září s sebou přináší mnoho různých akcí a událostí,
pravděpodobně nejtypičtější a nejdůležitější z nich je vždy začátek nového školního roku. O významu školství a investic
města do škol nemůžeme polemizovat. V letošním roce investovalo město Frýdlant nad Ostravicí do rekonstrukcí a oprav
našich mateřských i základních škol a jejich okolí více než 23
milionů korun. Naší snahou je připravit dětem i jejich vyučujícím
pokud možno ty nejlepší podmínky a zázemí pro jejich práci.
Dovolte mi, abych se vstupem do nového školního roku
popřála všem dětem školou povinným, zvláště prvňáčkům,
radost z objevování a získávání nových informací a našim pedagogům pozorné a vnímavé žáky
a spolupracující rodiče.
28. září si připomeneme Den české státnosti, a to v souvislosti s významnou osobností českých
dějin – svatým Václavem. Podle dobových svědectví byl Václav osvětový, morální a zásadový vládce, který navzdory své mírumilovné povaze dokázal být i rázný a nekompromisní. Svatováclavský
kult posloužil během národního obrození jako symbol české státnosti a národního uvědomění. Stal
se „nebeským ochráncem“ české země a patronem jeho národa. Zvláště v současné době bychom si měli uvědomit jedinečnost českého národa a jeho kulturních a morálních hodnot,
být vnímaví a ostražití a navzdory globalizaci uchránit si svou identitu a národní hrdost.
V našem městě tento svátek oslavíme hudbou.
Přijměte, prosím, pozvání již na 13. ročník Svatováclavského hudebního festivalu do kostela
sv. Bartoloměje (7. září) a na koncert pod názvem „Zpěváčci & BROLN“ v Janáčkově síni pod
taktovkou hudebního redaktora Jana Rokyty (8. září).
Přeji vám všem klidný závěr léta a příjemný poprázdninový start do školního i pracovního
procesu. 
Helena Pešatová, starostka města
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Frýdlant nad Ostravicí

Školní rok 2016/17 začíná i v ZŠ TGM
Září, září, na léto jde stáří… Slova známé
písničky poeticky naznačují, že období přinášející rok co rok oddech, prázdniny a načerpání nových sil je pro letošek opět za námi. Konec jednoho předznamenává obvykle začátek
něčeho dalšího. A jak známo, první podzimní
měsíc s sebou přináší již po mnoho generací
začátek nového školního roku.
V Tégeemce čeká žáky i učitele stejně jako
v minulých letech mnoho zajímavých, poučných a vzdělávacích programů. Hned na počátku se tři nově vzniklé první a šesté třídy
zúčastní adaptačních kurzů, které mají za cíl
nejen sjednotit nově vzniklé kolektivy s jejich
třídními učiteli, ale rovněž seznámit a vzájemně semknout nové spolužáky. Nejmenších
prvňáčků bychom měli mít letos 60 (rozdělených po 20 do tří tříd), šesťáků se sešlo 82
(ve třídách po 28 a 26 žácích). Naši zkušení pedagogové jim rádi a ochotně pomohou
zvládnout nejen prvotní orientaci ve školní
budově, ale jistě podají pomocnou ruku v ja-

kékoli pro ně nově vzniklé situaci.
Po nezbytné adaptaci jsou připraveny projekty další. Hned na počátku nebudou chybět akce jako Drakiáda, Sportovní kurz pro
deváťáky v Jeseníkách. Přidají se pravidelné
přednášky na téma prevence nežádoucích
jevů, návštěvy hudebních a divadelních představení, exkurze, netradiční výuka v hodinách,
vědomostní či sportovní soutěže, besedy se
známými osobnostmi atd., atd. Mohli bychom
být konkrétnější, ale o tom, co u nás ve škole
proběhne, vás budeme stejně jako v minulosti
vždy pravidelně informovat.
Přejme tedy novému školnímu roku
2016/17 a ZŠ T. G. Masaryka, ať celých dalších 10 měsíců vládne ve škole přátelská,
pracovní a získanými vědomostmi nabitá atmosféra, kterou pod vedením nové paní ředitelky Lenky Svozilové budou spoluutvářet
ruku v ruce pedagogové, žáci, rodiče a všichni
ti, kteří mají svůj podíl na provozu a správném
chodu školy.
lg

Organizace školního roku 2016/2017
Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve všech základních školách,
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2016.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna
2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro okres Frýdek-Místek stanoveny na 6.–12.
2. 2017.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

Do MŠ Happy Day opět přilétnou andělé!
Dne 16. září se v Mateřské škole HAPPY
DAY ve Frýdlantě nad Ostravicí na ul. Dvořákova 780, od 15.30 hodin bude konat již třetí
ročník akce s názvem Den s DOBRÝM ANDĚLEM. Pro všechny děti budou připraveny
sportovní a výtvarné aktivity, společné zpívání
s Pavlem Býmou a samozřejmě nebude chybět
ani divadelní představení.
Minulý rok se Dětský den s DOBRÝM ANDĚLEM vyvedl – počasí nám přálo, děti se
bavily, jídla a pití bylo dostatek. Pojďme si to

i letos společně užít!
Proč Den s Dobrým Andělem? Dobrý Anděl je nadace, která pomáhá rodinám,
ve kterých se vyskytla rakovina či jiná závažná
onemocnění, a tím se dostaly do tíživé finanční
situace. DOBRÝ ANDĚL předává finanční prostředky od dárců konkrétním rodinám transparentním způsobem.
Budete-li chtít vědět více o nadaci DOBRÝ
ANDĚL, informujte se na internetových stránkách www.dobryandel.cz. Stát se DOBRÝM
ANDĚLEM a pomoci konkrétní rodině nemusí být vůbec drahé. Odměnou vám může být
dobrý pocit z toho, že přímo vidíte, komu vaše
peníze pomohly.
Děkujeme všem, kteří s námi již třetím rokem pomáhají dobré věci. Těšíme se na vás
a také na ty, kteří se k nám letos přidají.
 Tým Mateřské školy HAPPY DAY s.r.o.

Noví prvňáčci nebudou v budově ZŠ TGM poprvé.
Byli si ji prohlédnout již několikrát.

Exkurze do Světa techniky si vloni žáci ZŠ TGM užili.
Vypraví se tam i v tomto školním roce.

Divočáci na táboře

Letní tábor frýdlantského turistického oddílu mládeže „Divočáci“ letos proběhl v srpnu, a protože se
přihlásilo hodně malých dětí, zvolili jsme za místo
konání tábora nedalekou turistickou základnu „Višňovka“ ve Vyšních Lhotách pod Prašivou.
Tábor trval deset dní. Děti na turistickou základnu odjely 2. srpna, kde pak devět dní „cestovaly“ časem. Nejprve byly ale rozděleny do čtyř
družstev a rozlišeny barevnými šátky, které si děti
samy nabarvily a nabatikovaly.
První den děti „odcestovaly“ do pravěku, následně do antického Řecka a pak do doby Karla
IV. Další dny byly věnovány zámořským objevům
a době „temna“, následovala průmyslová revoluce, 2. světová válka a „sametová revoluce“.
Během noční hry děti prožily například evakuaci při náletu za války. Jelikož jsme turistický
oddíl, nesměly chybět turistické výpravy. Během
tábora se uskutečnily dvě, a to na Prašivou (průmyslová revoluce) a Bílý kříž (zámořské objevy).
Višňovka hostila celkem 35 Divočáků, z toho
27 dětí, čtyři vedoucí a dále to byly kuchařky,
zdravotník a hospodář. Protože počasí bylo převážně příznivé, děti byly většinou venku – hrály si
na rozlehlé zahradě a velmi často v blízkém lese,
kde pro ně vedoucí připravovali různé soutěže
a úkoly. Jedno odpoledne bylo věnováno koupání v bazénu u nedaleké restaurace Kohutka a jediné deštivé odpoledne bylo věnováno divadlu.
Děti si nacvičily krátké scénky, jídelnu přeměnily
na divadelní sál a pěkně se navzájem pobavily.
Každé družstvo mělo instruktora a rádce, vystoupení byla na úrovni.

Den sociálních služeb 2016 – 4. ročník

Ve spolupráci se Střediskem sociálních
služeb města Frýdlant nad Ostravicí a Kulturním centrem p. o. Frýdlant nad Ostravicí,
se dne 15. 9. 2016 uskuteční již čtvrtý ročník
akce pod názvem DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Akce se bude konat v době od 10 do 17
hodin v Kulturním centru p. o. Frýdlant n. O.
Cílem akce je představit široké veřejnosti
poskytovatele sociálních služeb působící nejen
ve městě, ale také v blízkém okolí, včetně
rozsahu jejich činností a nabídky služeb.
V průběhu celého dne budou mít návštěvníci
možnost seznámit se nejen s poskytovateli sociálních služeb a prodejci zdravé výživy, ale také
poslechnout si odborné přednášky.
Rovněž nebude chybět bohatý doprovodný
program pro děti i dospělé. Budete mít možnost zúčastnit se besedy s Radimem Uzlem,
známým sexuologem, kterého bude doprovázet
italský zpěvák Andrea Andrei. Přednáška pro
veřejnost bude zahájena v 17 hodin.
Protože víme, že zdraví je to nejdůležitější,
čeho by si lidé měli vážit, a měli bychom o něj
pečovat, uvítáme v našem městě osvětový projekt Střevotour, který se zaměřuje především
na poskytování informací o možnostech léčby
rakoviny tlustého střeva a konečníku. Návštěvníci budou moci procházet obří nafukovací maketou tlustého střeva, kde uvidí nejen zdravou
sliznici, ale také choroby, které tlusté střevo nejčastěji postihují.
O zábavu pro děti a mládež se postará Junák
– skautský oddíl Frýdlant n. O.
Tímto vás srdečně zve Odbor sociálních
věcí Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí.
Prezentující organizace:
ADRA, o.p.s., dobrovolnické centrum Frýdek-Místek,
Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj – mobilní hospic,
Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.,
Centrum volného času U ROSNIČKY – Malenovice,
Český svaz včelařů, o.s., základní organizace
Frýdlant nad Ostravicí,
Dia klub Frýdlant nad Ostravicí,
Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek,
o.p.s.,
Charita Frýdek-Místek,
Junák – skautský oddíl Frýdlant n.O., z.s.,
Klub seniorů Frýdlant nad Ostravicí,

Krevní centrum s.r.o. – Frýdek-Místek,
Malá Chasa Frýdlant nad Ostravicí,
Medela-péče o seniory o.p.s., Ostravice,
Náš svět Pržno, p.o.,
Oční optika Daniela, s.r.o. – Frýdlant nad Ostravicí,
Podané ruce, z.s. Frýdek-Místek – osobní asistence a canisterapie,
Poradna pro ženy a dívky Frýdek-Místek – občanské sdružení ONŽ,
Renarkon o.p.s., Frýdek-Místek,

Slezská diakonie
- Effatha – sociálně terapeutické dílny,
- Noe – podpora samostatného bydlení,
- SAS – sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi,
Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad
Ostravicí,
Svaz tělesně postižených v České republice,
o.s., místní organizace Frýdlant nad Ostravicí,
Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami Frýdlant nad Ostravicí.

Frýdlant nad Ostravicí, Staré Hamry
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Extrémní Beskydská sedmička prověří na tři tisíce sportovců


(Pokračování ze str. 1)
Výkonnost by měla této kategorii čestně odpovídat. Aby závodníci měřili síly se sobě rovnými,
budou všichni, kteří v předchozím ročníku absolvovali nezkrácenou trasu pod 15 hodin, automaticky zařazeni do kategorie LONG.
Start:
Do startovního koridoru na náměstí v Třinci
se budou závodníci řadit podle kategorií. Těsně
pod startovním obloukem bude kategorie LONG
(95 km) a za ní kategorie SHORT (86 km). Mělo
by se tak zabránit tlačenicím mezi závodníky
jednotlivých kategorií, které vznikaly zejména
v úvodu závodu při předbíhání v úzkých horských
úsecích. Start závodu je vždy velkým zážitkem.
Závodníkům dává požehnání farář, zpívá se
česká hymna a poté za světel ohňostroje, světelné show a podmanivé hudby vyráží závodníci
na trasu závodu. Z náměstí pod kopce Beskyd je
vyvádí dakarská Tatra.
Trasa závodu:
„Trasa závodu je daná, reagujeme pouze na aktuální požadavky majitelů pozemků
a ochranářů. První změnou oproti loňsku je, že
závodníci budou muset ze sedla Lipový na Ropici
vystupovat a sestupovat striktně po červené turistické trase, takže zhruba 1,5km úsek bude jako
jediný na trase B7 obousměrný. Co se týká Travného, tak většina startovního pole, tedy kategorie
Short, půjde spodní traverzovou cestou a z Travného tak „ochutná” pouze prudkou sjezdovku
na Sviňorkách. Velká změna pak čeká na obě
kategorie, tedy všechny závodníky, při výstupu
na Čertův Mlýn. Je zrušený dlouhý výstup po asfaltu a červené značce do sedla Malá Stolová.
Celý kopec se oběhne po cykloznačce a půjde se
krpálem po žluté. Věřím, že si zde přijdou na své
všichni milovníci prudkých sklonů,“ přiblížil změny
leader závodu, známý horolezec Libor Uher.
Zkráceni limitu o hodinu:
O zkrácení limitu požádaly Biskupské lesy,
které tak chtěly minimalizovat noční rušení
ve druhé půlce trasy, zejména na Pustevnách.
Pro závodníky by to ale neměl být problém. Loni
došel poslední tým do cíle ve Frenštátě zhruba
půl hodiny před vypršením 30hodinového limitu.

Letos to budou muset stihnout za 29 hodin.
Závod a dobročinnost:
O závod je každým rokem obrovský zájem.
Pár dní po spuštění registrace jsou zaplněna
všechna místa, včetně míst v rámci podpory neziskových organizací. „Letos jsme opět navýšili
počet startovacích míst, která jsme dali k dispozici dobročinným organizacím. Loni to bylo devět
set míst, která si rovnocenně rozdělili Centrum
Bazalka, Šafrán a Pečovatelství Dotek. Letos
k nim přibylo dalších tři sta míst pro Centrum
Kaňka, které poskytuje péči dětem, mládeži a dospělým osobám s postižením. Startovné přes tyto
organizace bylo vyšší o 310 korun, a přesto se
po něm jen zaprášilo. Jedná se o přímou formu
pomoci, kdy společně se závodníky přispíváme
na provoz těchto dobročinných a charitativních
zařízení. V zahraničí je to běžná věc, je fajn, že to

„funguje” i u nás,“ řekl Libor Uher.
Veřejná sbírka – Každý metr pomáhá:
To ale není jediná dobročinnost, která se
v rámci závodu koná. Od roku 2011 pořádají organizátoři závodu veřejnou sbírku „Každý
metr pomáhá“. Zapojit se může každý. Loni se
podařila vybrat rekordní částka 48 923 korun
ve prospěch Centra Kaňka. „Do kasičky přispívají
návštěvníci i celý realizační tým a dobrovolníci
závodu, ale musím pochválit i závodníky, kteří
po doběhnutí do cíle z posledních sil vystoupají
na K2 a do kasičky nezapomenou vhodit minci
nebo papírovou bankovku, kterou měli celý čas
u sebe,“ dodal Libor Uher s tím, že mezi závodníky je spousta Slováků, proto organizátoři již
loni navázali spolupráci se střediskem TAU Turie
(SK) pro zdravotně těžce postižené ženy. Letos
je sbírka určena právě jim.

Frýdlant na trase Beskyd rallye
setkání historických vozidel

(Pokračování ze str. 1)
Této etapy se také zúčastnila starostka
města Frýdlantu n. O. paní Helena Pešatová,
která jela jako spolujezdec v jednom z veteránů a byla tak jako ostatní posádky dobově
oblečená.
Celý podnik byl velice zajímavý. Bylo možno spatřit poměrně zajímavá vozidla, která se
už běžně nevidí, a zvláště ty dříve vyrobená
mají obrovskou historickou i finanční hodnotu. Tím nejobdivovanějším veteránem byla asi
značka Bugatti. Kdo chtěl získat pocit návratu
z dnešní přetechnizované doby do minulosti,
zcela jistě ho po zhlédnutí těchto veteránů
získal. Atmosféru dotvářelo dobové oblečení
některých posádek, a tak dojem oněch dob

Bezpečné cyklostojany ve Frýdlantě
Ve Frýdlantě n. O. bylo koncem srpna 2016
rozmístěno šest bezpečných cyklostojanů,
a to v první fázi v těchto lokalitách: u budov
MěÚ na Náměstí a ul. Hlavní, u OD OMMA,
u knihovny a Haly Sport.
Podstatou bezpečného uzamykání kola je
to, že se ve stojanu obemkne rám kola trubkou
půlkruhovitého tvaru a v této poloze se zamkne FAB zámkem. Řešení je vskutku jednoduché – stačí uvolnit parkovací polohu obepínací
trubky zvednutím černé páčky nahoru, pootočit
trubkou tak, aby zapadla do otvoru, do kterého
z druhé strany vložíte FABku a jen otočíte klíčkem. Mnozí cyklisté se ale ptají, proč by si měli
FAB zámek vlastně pořizovat. Kvalitu těchto
stojanů totiž využijete právě při zamčení FABkou. Když jí zamknete trubku, která obemkne
rám vašeho kola, připravíte tím zloději mnohem
důkladnější překážku, než při použití lanového
zámku. Stojan je totiž vyroben ze speciální
oceli, která je odolná proti přepilování. Každý
stojan je vybaven dodatkovou tabulkou s návodem jak kolo bezpečně uzamknout. Na uzamknutí je zapotřebí si pořídit pouze krátkou
FABku, kterou lze zakoupit na internetu u vý-

robce stojanů www.velock.cz nebo například
v místním železářství. Cena se pohybuje okolo
100 Kč a váš běžný lankový zámek můžete ještě použít k uzamčení vidlice či předního kola.
Vzhledem k ceně obyčejných zámků na kola
a ceně kola je tato částka zanedbatelná.
„Bezpečné stojany na kola bychom rádi
v co nejkratší době rozšířili na více míst v rámci Frýdlantu n. O. Stojany budou instalovány
například u našich základních škol, u dalších

veřejných budov a jednáme i se zástupci obchodního centra, aby i zde mohli návštěvníci
obchodů uzamknout své kolo do těchto bezpečných stojanů,“ řekl místostarosta města David Pavliska a dodal: „Všichni z nás, kdo se pohybujeme po městě na kole, budeme jistě rádi,
že když se ke svému kolu vrátíme, tak bude
na stejném místě ve stojanu. A to nemusíme
mít kola za desetitisíce.“ 

Odbor majetku a investic

byl dokonalý. Přítomné nakonec neodradila
a neotrávila ani dešťová přeháňka a příjemný
zážitek z této události tuto atmosférickou příhodu zcela vyvážil.

Text a foto: kronikář obce Pstruží

jubilea
V měsíci květnu 2016 oslavil své životní
jubileum a dal se zveřejněním svůj souhlas:
pan Ladislav Vašut, 85 let, Frýdlant
V měsíci červnu 2016 oslavili svá životní
jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas:
paní Božena Strušková, 80 let, Frýdlant
pan Miroslav Mohyla, 87 let, Frýdlant
V měsíci červenci 2016 oslavili svá životní
jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas:
paní Marie Červenková, 80 let, Lubno
paní Evženie Pavlíčková, 80 let, Frýdlant
pan Jaroslav Cendelín, 85 let, Frýdlant
paní Anna Kubátová, 85 let, Frýdlant
paní Anna Potěrová, 85 let, Frýdlant
paní Anna Chovančíková, 85 let, Nová Ves
pan Břetislav Dostál, 87 let, Frýdlant
paní Marie Šigutová, 87 let, Nová Ves
paní Ludmila Kubačáková, 88 let,
Frýdlant
paní Štěpánka Lupíková, 88 let, Lubno
paní Marie Sovjaková, 89 let, Frýdlant
paní Ludmila Batrlová, 91 let, Frýdlant
V měsíci srpnu 2016 oslavili svá životní
jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas:
pan Ing. Rudolf Šabata, 85 let, Lubno
paní Cecilie Bužgová, 91 let, Frýdlant

Blahopřejeme
všem oslavencům
Staré Hamry

Vyhlášení krajského kola Vesnice roku 2016
Ve čtvrtek 4. srpna jsme společně s místostarostou navštívili Velké Hoštice (okr. Opava), kde
bylo slavnostní vyhlášení krajského kola Vesnice
roku 2016. Staré Hamry se v Moravskoslezském
kraji umístily na 2. místě a my jsme převzali ocenění a šek na 150 000 Kč. To, že se Staré Hamry
umístily na 2. místě z celkového počtu 11 přihlášených obcí v kraji, je zásluhou vás občanů. Vy
udržujete naši obec krásnou a čistou, díky vám
to u nás žije a vy jste svou spolkovou činnost
a celoroční aktivity prezentovali při návštěvě
krajské hodnotící komise. Svou roli při hodnocení
určitě sehrály krásné interiéry školy a kulturního
domu, opravená hasičárna, udržované památky
– kostely, hřbitov, památník Maryčky Magdonové, naše krásná příroda a návštěva Gruně.
V neposlední řadě nám přálo v době návštěvy
hodnotící komise i počasí. 
Eva Tořová

Modernizace zabezpečení budovy ZŠ
a rekonstrukce elektroinstalace ve ŠJ
Letošní léto je poněkud zvláštní, ještě jsme
si pořádně neužili sluníčka a už se pomalu
hlásí o slovo podzim. Ještě týden a prázdniny
jsou za námi. Opět začne škola. Nevím, jak se
na školu těší naši školáci, ale škola je na své
žáky již připravena.
Přes prázdniny proběhly ve škole plánované stavební práce. Ve školní jídelně bylo
vyměněno obložení stropu včetně instalace
nového osvětlení a zakryty byly nevzhledné

rozvody tepla. Staré vnitřní i venkovní dveře
byly vyměněny za nové a hlavní vstupní dveře
renovovány. Ke zvýšení bezpečnosti přispěje
instalace vstupních videotelefonů do družiny
a školní kuchyně. Celkové náklady na akci:
509.831,08 Kč včetně DPH. Práce provedla firma Dřevo – AKORD s.r.o. Nad rámec plánovaných a projektovaných prací bylo ještě opraveno schodiště, vymalovány chodby a provedeny
další drobné technické a estetické úpravy.

Obec Staré Hamry je vlastníkem a provozovatelem vodovodu. Má to své výhody, ale obnáší to
také spoustu zákonem stanovených povinností.
Po loňských problémech jsme se v rámci zlepšení
služeb v případě mimořádných událostí či plánovaných odstávek rozhodli zakoupit mobilní nerezovou cisternu na pitnou vodu o objemu 3200 litrů.
Cisternu jsme vybírali společně se sousedními obcemi Ostravicí a Čeladnou, a to proto, že
takto jsme získali množstevní slevu. Cena cisterny včetně DPH činí 592.900 Kč. V současné
době již máme cisternu přihlášenou, pojištěnou
a zaparkovanou v obecních garážích. Do provozu bude uvedena po provedení odběru a testu

vody hygienou. Cisterna bude parkovat prázdná. Před každým výjezdem bude nutné cisternu
řádně vypláchnout a naplnit čistou a čerstvou
vodou. Plánujeme, že cisterna bude sloužit nejen pro zásobování vodou obyvatel při mimořádných událostech, ale také jako zásobárna pitné
vody při sportovních a kulturních akcích konaných např. na fotbalovém hřišti.

Cisterna na pitnou vodu

Sběr nebezpečného odpadu

Připomínáme, že pravidelný podzimní svoz nebezpečného odpadu proběhne
ve Starých Hamrech v sobotu 24. 9. 2016.
Harmonogram sběru:
Zemědělské družstvo 10.35 – 10.45
Gruň 11.15 – 11.25
Jamník 11.40 – 11.50
Základní škola-Čertův hrádek 12.00 – 12.10
Most 12.20 – 12.30
Samčanka za obecním úřadem 12.40 – 12.50
V obci Staré Hamry bude prováděn zároveň se sběrem nebezpečného odpadu
i zpětný odběr elektrozařízení a sběr PNEU.

Přehled bohoslužeb v září
04. 09. - 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry
11. 09. - 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry
18. 09. - 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry
25. 09. - 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry

Konečná 2016 „Lidé lidem v Beskydech“

jubilea

Beskydské hry bez hranic:
Přijďte fandit své obci
Do her se zapojila i naše obec. V sobotu 10.
září v Janovicích nás budou zastupovat dvě
sedmičlenná družstva, jedno dospělých a jedno dětí. Jmenovité složení družstev, které musíme složit podle přísných kritérií (např. počet
žen v družstvu, zástupce nad 60 let, atd.), ještě
není úplné, ale ladíme to.

V měsíci září oslaví
své životní jubileum:
Paní DARJA GORKA
SNÁŠELOVÁ - 55 let
Pan LUBOMÍR GAZDOŠ - 65 let
Paní MARIE ČERVENKOVÁ - 75 let
Našim jubilantům k jejich výročí
srdečně blahopřejeme
a do dalších let přejeme pevné zdraví!

Tradiční srpnová akce proběhla na Konečné v sobotu 6. srpna. Bohatý program i bohaté občerstvení přilákalo opět spoustu návštěvníků, a to i přesto, že bylo deštivo a chladno, prostě
nic moc, jako celé letošní léto.
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slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme tady září a školáci už mají první školní dny za sebou.
I naše mateřská škola se po prázdninách znovu zaplnila dětským
hlaholem. Od září nastoupilo do školky i několik nových dětí a doufám, že se jim bude v naší školce líbit a že se tam budou každý
den rády vracet. Během prázdnin jsme se mimo realizace několika
investičních akcí, o kterých jsem vás informoval v minulém čísle, zapojili také do kulturní činnosti
ve Lhotce. Kulturní výbor v obci uspořádal koncert skupiny Mirai. Tento koncert byl uspořádán za pomoci generálního sponzora manželů Mynářových, za což jim patří velký dík. Přestože je to kapela,
která má ve svém fanklubu převážně mladší posluchače, byl jsem překvapený, jaké bylo složení
diváků, kteří přišli tento koncert podpořit. Je vidět, že ve Lhotce se kulturních akcí účastní velká část
obyvatel, bez rozdílu věku. V sobotu 20. srpna proběhly ve Lhotce již 22. Sochovy národopisné
slavnosti. Věřím, že všichni, kteří si do našeho areálu pod Ondřejníkem našli cestu, byli spokojeni
a odnesli si ze Lhotky mnoho kulturních zážitků. Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci a zabezpečení těchto slavností, Klubu žen jako hlavnímu pořadateli, Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice
za finanční podporu, sponzorům a hlavně Moravskoslezskému kraji za výraznou finanční podporu,
bez které by se tyto slavnosti v tak velkém rozsahu jen těžce podařilo zorganizovat. Ještě větší
a náročnější akce čeká Lhotku v červenci příštího roku, kdy se stane pořadatelem 37. ročníku „Srazu
Lhot a Lehot“ z České a Slovenské republiky. Letošního ročníku, který se uskutečnil v Ostrožské
Lhotě, se zúčastnili zástupci 66 Lhot a Lehot a areálem srazu prošlo bezmála 4000 účastníků. Věřím,
že i tuto akci jsme za pomoci vás občanů, kteří se rádi pochlubíte naší podhorskou vesnicí, schopni
se ctí zorganizovat. Poslední prázdninovou sobotu se v areálu u školy konal 14. ročník pohárové
soutěže hasičských družstev O Pohár starosty obce. I když po pětileté sérii, kdy vítězilo domácí
družstvo, letos putoval pohár do sousedních Metylovic, diváci si přišli na své, zvláště při ukázkách
požárního útoku lhoteckých mladých hasičů, kteří byli oceněni náležitým potleskem. V sobotu 10. září
od 14.00 hodin se uskuteční v Janovicích úvodní ročník „Beskydských her bez hranic“, který pořádá
Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy jako společnou kulturně sportovní akci pro občany mikroregionu.
Přijďte fandit soutěžnímu týmu Lhotka, který se této meziobecní soutěže v netradičních disciplínách
také účastní. Na závěr mám pro vás informaci, že obec Lhotka připravuje vydání stolního kalendáře
na rok 2017, který by měl být připravený k distribuci v prvním listopadovém týdnu. V kalendáři najdete
mimo obrázků z obce i mnoho užitečných informací. Do nového školního roku přeji školákům hodně
studijních úspěchů a vám všem ještě hodně slunečných dnů. 
Zdeněk Kubala, starosta

Sraz Lhot a Lehot

Sraz Lhot a Lehot je už pár týdnů minulostí.
Realizace 36. ročníku se zhostila obec Ostrožská Lhota, která leží na jižní Moravě a je s 1 500
obyvateli největší Lhotou v ČR. Od čtvrtka 30.
6. do neděle 3. 7. se Ostrožská Lhota rozrostla
o tisíce lidí.
Kromě místních a lidí z blízkého okolí dorazili především zástupci 66 Lhot a Lehot z České
a Slovenské republiky (ze Slovenska dorazilo
devět Lehot), aby si čtyři dny užívali bohatého
multižánrového a multikulturního programu, který pořadatelé rozdělili do dvou areálů. V hlavním
areálu na hřišti vystoupila např. skupina ARGEMA, FLERET, DĚDA MLÁDEK ILEGAL BAND,
ABBA Rock Show, metalová kapela DYMYTRY… Kromě hudebního programu bylo možné
zhlédnout FREESTYLE MOTOCROSS. Druhý
areál u Hájku patřil pestrému jihomoravskému
folklóru.
Kromě obecního úřadu (starosty, místostarosty, zastupitelů a rady) se stala duší celé akce
dvojice Víťa Lopata a Jakub Hájek.
Jedním z vrcholů čtyřdenního programu
byla sobotní schůze zástupců přítomných Lhot
a Lehot, jejímž hlavním účelem bylo najít Lhotu
nebo Lhotku ochotnou převzít pomyslnou štafetu
a ujmout se organizace srazu v příštím roce. Už
z předchozích srazů jsme věděli, že o pořádání
srazu 2017 nemá nikdo zájem. Důvody? Obavy
z organizace, většina Lhot je malá (50–200 obyvatel), často přidružená k jiným vesnicím, ZBYTEČNĚ zvyšující se laťka znamenající vysoké
finanční náklady za hvězdné účinkující. Atmosféra schůze byla tedy malinko napjatá, protože se
do této chvíle nikdo k organizaci nepřihlásil.
Nakonec, jak už mnozí z vás ví, se organizace příštího ročníku srazu po poradě se starostou
Zdeňkem Kubalou (následně bylo schváleno
zastupitelstvem) ujala naše obec. Všem zúčastněným spadl kámen ze srdce a program pak
pokračoval už v uvolněné atmosféře průvodem
účastníků. Na 2000 lidí vytvořilo procesí dlouhé

skoro dva kilometry. Naši Lhotku reprezentovalo
sedmnáct zástupců, nejstaršímu bylo 76 let.
O jediný nepříjemný zásah do pohodového
srazu se postarala sobotní noční bouřka. To
však návštěvníkům ani trochu nevadilo, protože
většina z nich neodešla a zbytek večera strávila
u kytary či harmoniky pod přístřešky.
Ti, co se v neděli hned nevraceli do svých
domovů, strávili slunečné odpoledne s Veselou
trojkou (TV Šlágr) s vystoupením místních mažoretek.
Ostřožská Lhota vám vzkazuje: „Díky srazu,
na kterém se podílely všechny složky (v obci
jich funguje dvacet), se obec neskutečně spojila.
Na 250 organizátorů se zapojilo do permanentní
čtyřdenní služby a mnozí z nich se angažovali
na vícero úrovních.“
Žádáme vás proto, abyste nezůstali lhostejní
a ukázali všem, že naše Lhotka (počtem obyvatel
mezi ostatními Lhotami a Lhotkami jedna z největších) je schopna zorganizovat tak velkou akci,
přidali ruku k dílu a pomohli zajistit bezproblémový, plynulý a hlavně důstojný průběh setkání. Už
jsme si ověřili, že jsme schopni to zvládnout, protože jak si mnozí z vás jistě pamatujete, konal se
v naší obci sraz Lhot a Lehot v roce 2005. Tenkrát
nám akorát nepřálo počasí.
Na mail lhotecke.akce@seznam.cz nebo
osobně na obecním úřadě se můžete hlásit, zda
jste ochotni se podílet na přípravě a realizaci organizačně či finančně nebo máte zájem o prodej
občerstvení na XXXVII. Srazu Lhot a Lehot, který
se uskuteční 7.– 9. července 2017 v naší obci.

Už si skoro zvykli Lhotečtí, že v létě v amfiteátru u MŠ vystoupí nějaká kapela nebo zpěvák.
Letos padla volba na skupinu Mirai z Frýdku-Místku. Ta je nováčkem na české hudební scéně, ale už se dostala do povědomí posluchačů.
Nejen tím, že vystupovala jako předkapela
na turné skupiny Kryštof, ale pronikla i do českých rádií a to je samo o sobě dost velkým úspěchem. Název skupiny se odvíjí od cizokrajného
jména frontmana Mirai Navrátila. Za nedlouhou
dobu skupina složila několik písní, které už posluchači znají jako například – Dítě robotí, Souznění
nebo Divadlo. Na lhotecký koncert 30. července
si pozvali jako „předskokany“ skupiny – Žárovky
a 432 Hz. Ale i Mirai na koncertech Kryštofa po-

znali, že cesta k úspěchu je dlouhá a náročná.
A oni vykročili dobře a ti, co na koncert nepřišli,
mohou litovat. Role předskokanů není moc vděčná, protože posluchači už jsou natěšení na hlavní
hvězdy. Ale i při vystoupení skupin Žárovky a 432
Hz se lidé zaposlouchali do jejich písní. Pak
nastoupili Mirai. Prostor před pódiem se zaplnil
a projev Mirai plný pohybu se přenesl i na diváky
a koncert dostal větší tempo a dynamiku. Bylo
vidět, že jsou víc suverénní v projevu a určitě
i na turné něco odkoukali. Dokázali obecenstvo
strhnout a zapojit do své show. Atmosféra byla
výborná a všichni se dobře bavili. Měli jsme zase
ve Lhotce pěkný koncert a přejeme Mirai další
úspěchy na české hudební scéně.
J. H.

Letos se představil Mirai

Lhotka

Sochovy národopisné slavnosti

XXII. ročník Sochových národopisných slavností, který se uskutečnil 20. srpna v areálu u školy, je úspěšně za námi. Slavnosti si nenechalo ujít
kolem osmi set návštěvníků, kteří se dobře bavili
při sledování nabitého programu. Celkem v pěti
pořadech vystoupilo na tři sta padesát dětských
i dospělých účinkujících z šestnácti souborů a cimbálových muzik. Většina vystoupení byla krásnou
ukázkou „našeho“ folkloru, neboť Sochovky jsou
převážně setkáním souborů z nejbližšího okolí,
a tak se každoročně nejen na pódiu, ale i mimo
něj, mohou potkat staří známí z Pilek, Valašského vojvody, (Malé) Ostravice, (Malého) Gruniku,
Valášku a dalších lašských souborů. Dětem patřil
pořad s výmluvným názvem Ja ni, to un. Vystoupení jednotlivých souborů propojovali scénkami
herci ze štramberského ochotnického Divadla pod
věží. V následujícím pořadu dospělých souborů
nazvaném Byltě jeden člověk se tančilo a zpívalo
o životě, přesněji o jeho významných meznících,
od zrození člověka až po jeho odchod. Ani letos
nechyběli mezi účinkujícími soubory jubilanti, kterým byl tedy věnován pořad Gruniku už je 35 a Pilkam o kerysi rok víc. Trošku na hraně byl letošní
muzikantský pořad. Děti a choulostivější si občas
museli zacpat uši při některých velmi lechtivých
textech písní o lásce a milovaní, které zazněly
v pořadu nazvaném Něchytaj ňa za kolenko. Jako
hosté letos vystoupily soubory Omladinka a Cifra
s CM Ohnica z Uherského Hradiště a Mladina
z Plzně, které dostaly prostor představit folklor
svých regionů nejen v dopoledních pořadech,
ale hlavně v tom závěrečném večerním. Diváci
se opět dobře bavili při ukázkách folkloru z Uherskohradišťska či jihozápadních Čech. Kromě typických tanců nechyběla ani humorně laděná čísla.
Jelikož letošní léto nebylo tak suché jako to loňské,
mohli jsme celý program opět zakončit velkolepým
ohňostrojem. Během celého odpoledne a večera
vyhrávaly nejen k poslechu, ale i k tanci muziky
zúčastněných souborů na vedlejší scéně za školou, po skončení všech pořadů se volná zábava
přesunula také na pódium. Nejen programová
nabídka byla velmi pestrá, také ve stáncích s občerstvením bylo opravdu z čeho vybírat. K zahnání

jubilea
V měsíci září oslaví svá nádherná životní
jubilea a dali ke zveřejnění souhlas občané:
Marie Pečínková 82 let
Václav Matěj 75 let
Josef Halamíček 70 let
Za obecní úřad přejeme
všem oslavencům do dalších let
pevné zdraví, mnoho
spokojenosti a životního elánu.

rozloučili jsme se
V srpnu jsme se rozloučili:
S panem Jaroslavem Kociánem, 82 let,
a paní Boženou Zlou, 91 let

Upřímnou soustrast.

krátce z obce
Odpady
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu v obci se uskuteční dne 15. 10. 2016.
Termíny svozu komunálního odpadu v září:
úterý 6. 9. a 20. 9.

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.

hladu i žízně bylo připraveno mnoho dobrot. Podtrženo sečteno, můžeme být s letošním ročníkem
velmi spokojeni. Program byl vydařený, počasí
nám přálo. Jen diváků přišlo oproti loňsku méně,
což je asi způsobeno také tím, že se ve stejném
datu v blízkém okolí konají hned dvě další velké
akce. Je škoda, že si navzájem „krademe“ diváky.
Věřím ale, že ti, kteří přišli, nelitovali a strávili u nás

Dřina a pot thaiboxerů „Svarog gymu“

Téměř čtyři desítky příznivců bojového stylu
muay thai věnovalo své letní soustředění na začátku měsíce srpna do obce Lhotka pod Ondřejníkem. Tři tréninky denně, turistika, ale také
bazén a wellness obohatily program kempu.
Jako vložený program byl trénink boje na zemi
pod vedením velmi zkušeného trenéra z Ostravy Jana Palduse. Ne všichni se účastnili celého
programu, ale přijeli jen na několik jednotlivých
tréninkových jednotek. „Jsem rád, že přijeli i kluci z ostravského Pretorián fight clubu a mohli
jsme si zaboxovat a zaspárovat i s cizími bojov-

níky,“ konstatuje jeden z účastníků kempu.
„K tvrdé dřině patří také stmelení kolektivu,
relax a zábava. Tyto ideální podmínky nám
umožnilo vedení restaurace a wellness U Fandy
a také starosta obce Lhotka pod Ondřejníkem.
Je vidět, že jsou to lidé, kteří mají smysl pro
dobrou věc a rozvoj sportu v našem regionu,“
pochvaluje si trenér a organizátor soustředění
Miroslav Chýlek. Velká část členské základny
Svarog gymu pochází ze Lhotky a tyto domácí podmínky zajistily maximální spokojenost
všech.

Pro účinkující, návštěvníky a diváky lhoteckých Sochových národopisných slavností to vše
začíná většinou až v sobotu odpoledne. Jiné
to je ale pro organizátory a jejich pomocníky.
O tom, že se každé Sochovky „papírově“ připravují celý rok, to ví zejména jejich ředitel Tomáš
Kalus.
Ale před vlastní víkendovou slavností nastupují už od začátku týdne další obětaví Lhoťané –
technická četa pro přípravu areálu pod vedením
Rudy Kaluse, ale i lhotecké členky Klubu žen,
které se starají v kuchyni i v prodejním kiosku
o to, aby soubory i návštěvníci měli co jíst a pít.
S pečením koláčů se pod dohledem Karly
Slípkové začíná už od čtvrtečních pěti hodin
ráno. A do odpoledne z čtyřiceti kilo mouky
a tomu přiměřeného množství cukru, vajec, másla, ale i máku, tvarohu, borůvek a hruškové náplně lhotecké kuchařky upečou třístovku frgálů
a čtyřstovku malých koláčů. K tomu se k prodeji
ještě přidá 20 kilo předem napečeného cukroví.
Boženkou Kalusovou nakoupené potraviny
se od pátku do soboty postupně pod jejíma rukama a s pomocí ostatních v kuchyni promění
na obědy a večeře, zejména pro třístovku účinkujících, ale i pro ostatní návštěvníky slavností.
Navaří se 150 litrů zelí a 70 litrů zelňačky, aby
spolu se 70 kilogramy masa, dvaceti kilogramy
tenkých párků, stejně tolika klobásek, třiceti pecny chleba a devadesáti šiškami knedlíků bylo
dobrého jídla pro všechny dostatek.
A zatím, co diváci tleskají všem souborům

na jevišti, v kuchyni se vaří, peče a také neustále
umývá a umývá nádobí. Stejně tak se v prodejním kiosku střídají děvčata při prodeji občerstvení, koláčů, halušek, bramborových placek
a ostatních dobrot. Naštěstí bývá v areálu slavnosti různých kiosků více. A proto návštěvníci,
ale i soubory, které se navzájem při vystoupeních povzbuzují, jsou každoročně uspokojeni nejenom programem na jevišti, ale i vzornou péčí
o jejich žaludky a chuťové buňky.
Když pak areál slavností po sobotních vystoupeních, ohňostroji a dobré zábavě do pozdních
nočních hodin konečně utichne, mají v neděli
„účinkující“ v kuchyni, kioscích i v areálu školky
ještě jednu – závěrečnou povinnost, vše rozmontovat, přestěhovat, umýt, uklidit a uvést
do původního stavu.
Za přípravu, obětavost při slavnosti i za úklid
po ní si všichni zaslouží – stejně, jako předtím
soubory – k poděkování i potlesk... 

Pavel Pasek

Kdo si také po „Sochovkách“ zaslouží potlesk

Hasiči tentokrát neobhájili

V sobotu 27. srpna se v areálu u MŠ ve Lhotce konal za krásného počasí 14. ročník závodu v požárním útoku O Putovní pohár starosty
obce Lhotka. Vítězství obhajovali lhotečtí hasiči,
kteří zatím zvítězili 7x a z toho 5x za sebou v posledních letech. Navíc loni utvořili rekord 19,9
sec.
Před samotnou soutěží se představil kroužek mladých hasičů při SDH Lhotka. Založen
byl v dubnu letošního roku, a jak prozradila
jedna z jeho vedoucích Lucie Štěbrová, která
děti vede spolu s Jaroslavem Kopčákem, scházejí se pravidelně jednou týdně v pátek a účast
je 10–15 dětí ve školním věku, tedy od šesti
do patnácti let. V létě jsou na hřišti a tam trénují
s vodou a jinak mají schůzky v hasičské zbrojnici a v ní se věnují zdravovědě, procvičování uzlů
a různým hasičským znalostem. Čeká je účast
v celostátní soutěži PLAMEN, která prověří řadu
jejich znalostí i dovedností, a pak další soutěže.
Ve Lhotce do letošního roku žádná pohybová aktivita pro školní děti nebyla a tento krok
je významným obohacením pro lhotecké děti.
Důležitá je mezi hasiči disciplína a k té vedou

příjemný den. Je hezké vidět mezi návštěvníky
slavností každoročně stejné tváře, které jsou důkazem toho, že se jim ve Lhotce líbí a rádi se sem
na Sochovky vracejí. Na závěr ještě poděkování
všem, díky kterým mohly být Sochovy slavnosti realizovány. Jejich pořadateli jsou Klub žen a Obec
Lhotka ve spolupráci se Sdružením měst a obcí
povodí Ondřejnice. 
M. V.

už i nejmladší. S chováním dětí ale nejsou v hasičském kroužku žádné problémy, protože tam
chodí rády a baví je to. Což potvrdil i Filip Váňa:
„Mně se v kroužku líbí. Baví mě to, protože je to
taková zábava a také někdy i adrenalin.“
A pak už přišel čas těch dospělých, kteří se
zodpovědně připravovali na soutěž a rozcvičovali. Celkem se do soutěže přihlásilo 13 družstev, z toho byly čtyři ženské. Soutěž byla zahájena nástupem týmů a úvodním slovem starosty
obce Zdeňka Kubaly a ředitele soutěže Martina
Kuneše. Pak jako první vyrazili na trať domácí,
ale po drobných chybách nebyli určitě s výsledným časem 22,882 sec. spokojeni. Vždyť to bylo
tři sekundy za loňským rekordem. A opravdu to
tentokrát na vítězství nestačilo, protože časem
21,334 sec. se před Lhotku dostaly Metylovice.
Muže ale tentokrát výborně zastoupily lhotecké
ženy, které vybojovaly prvenství v čase 25,991
sec. Soutěž probíhala bez problémů za nádherného počasí, kdy běžící možná i trochu záviděli
těm, co potápěli sací koše do nádrže s vodou.
A na závěr starosta Zdeněk Kubala předal pohár družstvu Metylovic, na druhém místě byla

Lhotka a třetí Palkovice. Mezi ženami patřilo prvenství Lhotce a za ní byly Palkovice a Pstruží.
K celkovému úspěchu celé akce přispěli
svou finanční podporou tradiční a věrní sponzoři, za což jim jsou lhotečtí hasiči vděčni a určitě
udělají vše pro to, aby příští rok přebírali pohár
zase oni. Tak uvidíme. 
J. H.
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Jubilejní 10. Baškohrátky máme úspěšně za sebou

LAŠSKÝ SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR BAŠKA
POŘÁDÁ
za finanční podpory Moravskoslezského kraje a obce Baška

4. ročník

4. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU
PĚVECKÝCH SBORŮ BAŠKA 2016
KULTURNÍ DŮM BAŠKA
SOBOTA 15. ŘÍJNA 2016 V 17.30 HODIN
ÚČINKUJÍ

Symfonický orchestr Frýdek-Místek
Lašský smíšený pěvecký sbor Baška
Pěvecký sbor Smetana (Frýdek-Místek)
HOST

Martin Gurbaľ (basové sólo)
V rámci slavnostního koncertu proběhne výstava „Ohlédnutí za MFPS Baška 2016“.
Děkujeme
Zemědělské
družstvo
vlastníků

E.CZ
WWW.LS
PS.WEBNOD
© Tiskárna Kleinwächter

NOŠOVICE
Obec

Generální PARTNER

BAŠKA

Mediální partner

Čendaspoláci na Baškohrátkách

Zažili jste někdy Vánoce v létě? Tak to jste
měli být v sobotu 13. srpna na přehradě v Bašce, kde probíhal jubilejní 10. ročník netradičních
plavidel Baškohrátky 2016.
Mezi jedenácti přihlášenými plavidly byl i tým
Kamarádů – Čendaspoláků z Hodoňovic, který
nešetřil kreativitou, a jejich netradičním plavidlem byly starodávné sáně plné dárků, tažené
třemi soby, které kočíroval Ježíšek. Plavidlo
bylo samozřejmě umístěno na velkých pneumatikách, vždyť se muselo udržet na vodě! Co
udržet! Ono muselo plout!
Ale pojďme si blíže přiblížit dění okolo Vánoc
v létě. Všichni aktéři byli oblečeni jako v největší
zimě – beranice, kožichy, válenky, někteří měli
na nohou starodávné lyže. Čekání na start si krátili u prostřeného vánočního stolu s bramborovým
salátem a napečenými řízky, skvěle chutnalo
vánoční linecké cukroví nebo sušené ořechy či
ovoce. Nechyběl sváteční punč. Okolo se šoural sněhulák, sobi přežvykovali lišejník a seno,
zatímco v dřevěných trokách čekal kapr na svůj
osud. A Ježíšek? Ten nervózně rozvažoval, zda
má dárky pro všechny své známé, nezapomněl
ani na paní starostku a místostarostu, organizátory Baškohrátek, vždyť právě nadešel čas, kdy lidé
mají k sobě blíž a obdarovávají se. Samozřejmě
nechyběl ani nazdobený vánoční stromek a krásné koledy tomu dodávaly to pravé kouzlo Vánoc.
Ježíšek musel vyzkoušet na pevnině i zdatnost
svých sobů, zda ho utáhnou. Práskal bičem,
až to svištělo, a zdálo se, že nic nebrání tomu,
aby netradiční plavidlo zdárně vyplulo na hladinu bašťanské přehrady. Losem mu bylo určeno
šesté pořadí, takže jsme všichni napjatě sledovali průběh plavby a pak hodnocení poroty, kolik
přidělí bodů soupeřům. Největším soupeřem se
zdálo plavidlo cirkusu KRK. Ale nepředbíhejme.
Okamžik pravdy je tady! Moderátor Vlasta Korec moc nevěřil, že se tak těžké sáně udrží nad
vodou. Ale podařilo se, sobi odpovědně naskákali do vody, Ježíšek je osedlal do opratí, mával
bičem, aby je popohnal k výkonu, a netradiční
plavidlo plulo. Porota ohodnotila „spanilou jízdu“
nejvyššími známkami a svými hlasy nešetřili ani
zúčastnění diváci. Ti poslali tým Kamarádů na 1.
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místo v divácké soutěži. Po přehlídce všech netradičních plavidel došlo na slavnostní vyhodnocení a za znění písně Vánoce, Vánoce přicházejí, vystupovali sobi s Ježíškem a sněhulákem
za bouřlivého potlesku diváků a hlasitého zpívání
všem známé koledy na stupínek nejvyšší. Nezúčastněný kolemjdoucí by si asi řekl, že Bašťané
se zbláznili – v horkém létě a Vánoce? Ale bylo
tomu tak, bylo to krásné a odvázané. Vítězům
popřáli závodníci z druhého místa – z plavidla
sanitka, a z 3. příčky jim podávali ruku cirkusoví
aktéři. Čendaspoláci si odnášeli krásná ocenění
od sponzorů Baškohrátek, kovovou trofej plavidla, která do třetice přibude do sbírky vítězných
trofejí v hostinci U Čendy v Hodoňovicích.
Tak vidíte, i Vánoce mohou být v létě a dá se
přitom zažít spousta srandy!

Dajana Zápalková


(Pokračování ze str. 1)
Samotné oficiální zahájení Baškohrátek 2016
provedl pořádající Bašťanský spolek ústy jeho
předsedy, pana Davida Blahuty, přesně v poledne. Pořadatelé akce se rozhodli věnovat část zisku na podporu rekonstrukce místní základní školy
a předali v průběhu zahajovacího ceremoniálu její
ředitelce symbolický šek na 19 tisíc korun.
Poté se po názorné ukázce vodní záchranné
sužby vydala jednotlivá plavidla ve vylosovaném
pořadí na svou soutěžní plavbu po přehradě.
Každé plavidlo tak bylo prověřeno, jak splňuje
plavební schopnosti, a bylo také ohodnoceno
porotou, která hodnotila jejich celkový umělecký
dojem. Diváci pozorovali tyto plavby ze břehů
přehrady a povzbuzovali své favority.
Před vyhlášením vítězů netradičních plavidel
mohli návštěvníci sledovat ukázku agility a dog
dancingu připravenou místními nadšenci. Na pořadu bylo také parkurové vystoupení, během kterého parta zkušených sportovně založených mladíků předváděla jednotlivé možnosti parkurového
sportu. V těchto disciplínách připravil pro diváky
moderátor akce, Vlasta Korec, pro zpestření také
několik zábavných soutěží.
Vyhlášení výsledků přineslo informaci o vítězi
diváckého hlasování. Diváky nejvíce nadchnul tým
s názvem Kamarádi. Tento tým se nám rozhodl
uprostřed léta přinést Vánoce – nechyběli sobi,
vánoční stromeček s dárečky, koulovačka, vánoční
punč, živý kapr a spousta další vánočních symbolů.
Celkové hodnocení soutěžních plavidel
přineslo následující pořadí:
1. Kamarádi a jejich plovoucí Vánoce.
2. Záchranná služba – plavidlo sanitky včetně
kompletního zdravotnického personálu.
3. Cirkus KRK – tento pojízdný cirkus doprovázel
zástupce snad každého jednotlivého bodu pro-
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gramu správného cirkusu a nechyběl ani kolotoč,
který na vodní hladině do večerních hodin těšil
malé i velké návštěvníky.
Během dne se pořadatelé pokusili mimo jiné
o vytvoření nového českého rekordu. Spočíval
v co největším počtu otisků dlaní návštěvníků
akce do předkresleného obrazu znaku pořádajícího spolku, oveček, které se navzájem držely
symbolicky za kopýtka a tvořily řetěz. Na regulérnost rekordu dohlížel komisař, který po ukončení
pokusu konstatoval, že byl vytvořen český rekord
počtem 706 otisků dlaní.
Večerní hudební program zahájil písničkář
z Frýdku-Místku René Souček hrající vlastní
tvorbu doprovázenou hrou na kytaru a ukulele.
Následoval koncert vítězky Hlasu Československa – talentované zpěvačky s úžasným hlasem
Lenky Lo Hrůzové a její kapely Logaritmy. Po ní
jsme měli možnost slyšet rockovou kapelu z Pustějova, která potěšila kromě samotné hudby také
svým nasazením a energií, kterou si dokázala
získat publikum. Hudební program pokračoval
vystoupením kapely Mirai, která dorazila z neda-

lekého Nového Jičína. Jejich písničky si publikum
zpívalo společně s kapelou a vytvořili tak nádhernou atmosféru. Kapelou, která doprovodila
program do brzkých ranních hodin a rozloučila se
s návštěvníky Baškohrátek, byla kapela Plán B.
Večerní program byl rozšířen o alternativní
stage, na které DJ Tom Hanzel unášel tanečníky
na vlně dance party pod noční oblohou.
Po setmění čekalo návštěvníky také překvapení,
které pro ně připravili na oslavu jubilejního 10. ročníku Baškohrátek pořadatelé. Na břehu přehrady
Baška zazněly tóny písně Motlitba za vodu a Dobytí
ráje. Tato hudba vytvořila doprovod pro úžasnou
vodní fontánu vytvořenou proudnicemi místních
hasičských sborů. Do zvuků hudby se proudy vody
měnily v nádhernou vodní scenérii s mnoha efektními prvky, podbarvenou září barevných reflektorů.
Po oficiálním ukončení akce mohli pořadatelé
především na základě reakcí návštěvníků konstatovat, že se jednalo o jeden z nejúspěšnějších
ročníků historie Baškohrátek. Vždyť také za pátek
a sobotu Baškohrátky navštívilo okolo šest tisíc
návštěvníků. 
Hanka Poledníková

V Z-O-O Lašský dvůr v Hodoňovicích proběhla svatba i křtiny

Páté výročí založení Z-O-O Lašský dvůr
v Hodoňovicích bylo třeba důstojně oslavit. Proto její majitel René Kaniok na neděli 14. srpna
pozval Lašského krále Zdeňu Viluše I. se svojí
družinou, aby přišel do „dvora“. Mělo se totiž konat jedno velké překvapení, a sice první lašská
svatba, snoubence Michala a Petru měl oddat
právě lašský král.
A protože je v Z-O-O přírůstek – pět malých
nosálků červených – je třeba je pokřtít a dát
jim jména. A i křest přece lašský král zvládne
a bude to „z jedné vody“ – uvažoval René Kaniok coby „lašský hajník“, kterým byl již lašským
králem před lety jmenován.
Na čtrnáctou hodinu za krásného počasí, kdy
v prostorách Z-O-O byla spousta cyklistů, celé
rodiny s dětmi, byl přichystán slavnostní stůl, dorazil lašský král s družinou, snoubenci tu též byli,
takže nic nebránilo tomu, aby svatební obřad začal. Perličkou bylo to, že potencionální nevěsta
nic nevěděla o připravovaném svatebním obřadu. Ale když pro ni zašli „lašské roby“ a vysvětlili
jí, že „žiť v hřichu se něma“, dobrovolně šla ruku
v ruce se svým vyvoleným kleknout si na kožešinu před krále a vyslechnout patřičné svatební náležitosti. Zaznělo jejich společné „ANO“, proběhla výměna prstýnků, nechyběl manželský polibek
a za lašských zpěvů královské družiny se novomanželé už jen usmívali a tiskli se k sobě. Snoubenci se pak špalírem, kdy na ně padala rýže pro
štěstí z rukou jejich známých a kamarádů, vydali
prvními společnými kroky k slavnostnímu přípitku
šampaňským. Museli se i najíst z jednoho talíře,
ve kterém byl ten nejlepší pěnivý mok! Ano, pivo,
kterým se krmili lžícemi! A šlo jim to! Takže, doufejme, novomanželé, že vám v tom společném
životě půjde vše tak, jak si přejete.

No a celá družina krále
i s přítomnými diváky se
přemístila ke klecím nosálů červených, kde pobíhalo pět malých, kteří byli
pojmenováni jmény dětí
právě sezdaného páru –
Andulka, Verunka, Jakub
atd. Svěcenou vodou
kropil lašský král mláďata
a přál jim. „Všecko dobre
na tym světě – dostatek
žrádla, čiste kotce a pěkny
výběh aspoň sem tam,“
pravil Zdeňa Viluš I.
A obřady byly u konce,
zazpívala se jakási trefná písnička a pak už se
každý bavil dle svého. Děti většinou seděly u košíku s malými koťátky, dospělí se občerstvovali
tím pěnivým mokem nebo zakusovali klobásu či
pečené maso z denní nabídky z udírny.
„Sem tam je třeba udělat nějakou recesistickou
akci pro pobavení lidí, nějaké zpestření pro děti

i dospělé, aby se k nám do lašského Z-O-O rádi
vraceli,“ konstatoval její majitel René Kaniok.
Tak ať se ti, René, s celým tvým kolektivem daří
chovat zvířata i provozovat „dvůr“ ke spokojenosti
návštěvníků. A příznivé počasí, chuť lidí projet se
třeba na kole či koni, zaparkovat u vrat Z-O-O a dát
si cosi pro občerstvení! 
Dajana Zápalková

Obec Baška s podporou TJ Slezan Frýdek-Místek, oddíl atletiky
zvou všechny příznivce sportu na 3. ročník běžeckého závodu

,
Baštanská
 

 

    
Přihlášky: v místě konání závodu od 9.00 hodin
nejpozději 20 minut před startem kategorie
Start: mládež 9.30 h, dospělí 11.00 h
Trať: okolo přehrady Baška
Kategorie: muži do 34 let, 35-44, 45-54, nad 55 let
ženy do 34 let, nad 35 let
dorost a žactvo
Ceny: pro tři nejlepší běžce ve vypsaných kategoriích
mládež medaile a drobné ceny, dospělí 300 / 200 / 100 Kč
Speciální cena pro nejrychlejšího občana naší obce!
Startovné: 50 Kč, mládež zdarma

Přijďte si v sobotu zaběhat!

Pojďte s námi vytvořit
kalendář na rok 2017

Třebaže jsou Vánoce a Silvestr ještě daleko,
obec už nyní připravuje další stolní kalendář. Jako
obvykle bude čtrnáctidenní a navíc pro všechny
domácnosti zdarma. Stejně jako ten letošní má
obsahovat fotografie zachycující dění v naší obci.
„V kalendáři budou vyznačeny nejrůznější
informace a data důležitých událostí. Stane se
tak každodenním nástrojem, pomocníkem v životě občanů obce,“ podotkl starosta Petr Blokša.
Obrací se nyní na všechny obyvatele obce, aby

mu s jeho tvorbou pomohli. „Pokud máte kvalitní
fotky z veřejného života, z akcí, z obce, z okolí,
pošlete nám je a tvořte tak kalendář spolu s námi.
Uvítám i fotky historické, které si pouze naskenujeme a hned vám je vrátíme, abyste o ně nepřišli.
Ostatní fotografie v tiskové kvalitě posílejte na adresu obce – ou@przno.cz,“ vyzývá starosta.
Obecní kalendář uhradí obec ze svého rozpočtu, vyjde přibližně na 22 tisíc korun. K mání
bude na Mikulášském jarmarku.

Sběrná místa na separáty a jejich vzhled
Opět a neustále obehrávaná písnička – máme
nepořádek kolem nádob na tříděný odpad. Stále
dokola se někteří spoluobčané řídí pravidlem, že
doma huj, venku fuj. Jen tak si dovedu vysvětlit,
že někdo opakovaně a stále nechápe, k čemu
daná místa slouží.
Zcela jistě ne k tomu, aby se zde odkládaly
koberce, zrcadla a jiný objemný odpad. K tomu
přece funguje sběrný dvůr, do kterého má přístup
každý občan obce či vlastník nemovitosti v obci.
Opakovaně připomínáme a žádáme občany, aby
do sběrných míst odkládali pouze plasty, sklo,

papír, popřípadě kovový odpad. A kde bývá situace nejhorší? Nejčastěji bývá nepořádek u mostku za kravínem. Tam se dá opravdu nalézt kde
co. Jen plechovky tam nyní nevyhodíte. Proč?
Protože někdo ukradl červenou nádobu k tomu
určenou. Pokud byste ji viděli někde se povalovat, uvítáme na obci jakoukoli informaci. Žádáme
všechny občany, aby udržovali čistotu a pořádek
v obci. Děláme to přece pro sebe. Neznamená,
že když máme v obci zaměstnance obecní údržby, že jsou to jen čističi a zametači! Děkujeme
za snahu a pochopení.

K čemu slouží kompostovací sila?

Kompostovacích sil je po obci rozmístěno
celkem pět. Původně měla sloužit k tomu, aby
obec mohla likvidovat zelený odpad z obecních
ploch a zároveň, že zde bude moci občan odložit to, co není schopen v domácích podmínkách
zkompostovat. Jenže… Občan si nedělá těžkou
hlavu se vstupním materiálem, a tak v silech končilo vše „zelené“. Tráva, různý zelený odpad ze
zahrad, vše, od větvičky, až po haluze velké jak
ruka. Má to cenu? Nemá. Protože takto se nekompostuje. A ví to každý, kdo to doma zkouší.
U sil to dopadlo tak, jak se asi dalo předpokládat:
„Však s tím někdo něco udělá,“ si kdekdo řekne.
Ano, správně. Udělají s tím pořádek zaměstnanci
obecní údržby, kteří obsah sil pravidelně odvážejí
do sběrného dvora.
Zazněly také dotazy: „A proč obec nepřistaví
kontejnery trvale?“ Jednoduše proto, že pokud

už byly kontejnery v minulosti přistavovány (zejména na podzim – listí), tak se z biologického
odpadu běžně stával odpad komunální. V kontejnerech bylo k nalezení mimo listí a trávy kde co!
Kromě toho tento způsob rovněž značně zvyšuje
náklady na odpadové hospodářství obce. Kompostování je přitom celkem pochopitelný, ale asi
ne zcela jednoduchý proces. Ano vyžaduje to
určité pracovní úsilí. Co tedy s tím? Zavádíme novinku pro občany a vlastníky nemovitostí. Stejně
jak mohou bezplatně využívat k odkládání odpadů sběrného dvora v areálu AVE CZ ve Frýdlantě nad Ostravicí, budou zde moci nově odkládat
i biologicky rozložitelné odpady, a to v období
od května do konce října. Stejně jako u objemných odpadů i pro BRKO je zapotřebí vyzvednout
si na obecním úřadu žádanku. Podzimní kontejnery na sběr listí zůstanou zachovány i nadále.

Záměr výstavby kravína

Plánovaná výstavba nového kravína na jižním
okraji obce vyvolala debatu části zastupitelů a občanů z lokality Olivkovo na posledním srpnovém
zastupitelstvu. K opětovné diskusi tak došlo více
než rok poté, co se o záměru výstavby kravína
psalo v těchto novinách a také hovořilo na zastupitelstvu, kterého se účastnilo rovněž několik občanů (březen, duben 2015).
Nyní se diskuse obnovila, a to zejména na základě oznámení o zahájení územního řízení.
V rámci něj byla podána na stavební úřad řada
připomínek, které jsou v tuto chvíli vypořádávány.

Pržno
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Oslavíme první narozeniny centra vinobraním

Léto pomalu končí, nastává čas vín a vinobraní. Obec Pržno spolu s Kulturní a sportovní
komisí OÚ Pržno a SDH Pržno připravily pro
občany u příležitosti 1. výročí otevření Občanského centra akci s názvem Vinobraní na Pržně aneb vítej, podzime.
Ovíněné odpoledne se uskuteční v sobotu
17. září od 15 hodin na ploše u Občanského
centra. A na co se můžete těšit? Jedná se přece
o vinobraní, takže určitě na ochutnávku kvalitních vín. Také na něco k zakousnutí a chybět
nebude ani zábava. Během odpoledne si užijete vystoupení mladé cimbálové muziky Portáši
z podhůří Beskyd a folklorního souboru Grunik
z Ostravice. Děti čeká tolik oblíbené malování
na obličej. Vyřádí se na skákacím hradu. V podvečer vystoupí nám všem známá kapela Stanley’s Dixie Street Band, která opět představí své
rytmy klasického dixíku, jenž vychází z počátku
vzniku této muziky. Od doby, kdy hráli na Pržně
naposledy, hodně cestovali, a to nejen po zemích českých, ale i do zahraničí, a vystupovali
rovněž v České televizi. Večerní prostor bude
vyhrazen kapelám Zpocený voko a Friends.
Ty se postarají o zábavu přítomných do večerních hodin. Co tedy dodat? Přijďte se rozloučit
s létem a přivítat podzim se skleničkou dobrého
vína a příjemně prožitým sobotním odpolednem
a večerem. 
Petr Blokša, starosta

krátce z obce
Volby do krajských
zastupitelstev
Ve dnech 7. a 8. října 2016 se uskuteční volby
do zastupitelstev krajů. V Pržně bude jeden
volební okrsek a jedna volební místnost, a to
v malé zasedací místnosti v Občanském centru, Pržno č. 201.

Pozor na uzavírku silnice!

S ohledem na probíhající rekonstrukci krajské silnice č. III/48414 Bystré – Krásná (směr
Lubno – Raškovice) dojde k částečné uzavírce této komunikace. Z tohoto důvodu bude
vedena Pržnem, po krajské silnici č.II/48425,
objízdná trasa. Uzavírka bude trvat do 30. září
2016. S ohledem na možnost zvýšené dopravní zátěže dbejte zvýšené opatrnosti.

Náš kostel dostane nová okna

Z diskuse na zastupitelstvu vzešlo také od občanů několik bodů k projednání a vyjádření. Jednalo se zejména o požadavek na zajištění exkurze
do podobných stájí, zajištění besedy s investorem
a zpracovatelem EIA, či důležitá otázka, jaké budou finální počty skotu? Mimo to se občané rovněž
zajímali o krizový plán, který by měl být vodítkem
pro případ neplnění stanovených podmínek farmářem a také vliv stavby stájí (kravína) na ceny nemovitostí v blízkém okolí záměru. Dotazy, podněty
a připomínky byly položeny, následně tedy budou
řešeny v průběhu září. Petr Blokša, starosta

Kabelová televize má výpadky, využijte info linku
Kabelová televize, která v obci funguje už od r.
1994, má stále častější výpadky, ale o tom jsme
již několikrát informovali. Jen připomínáme, že
problémy s funkčností jsou způsobovány jednak
stářím technologie a občas také přírodními vlivy
(červencová bouřka zničila PC, televizi a vysílací
zařízení na starém úřadě). Dalším důvodem výpadků některých programů, zjednodušeně a laicky
řečeno, je přesouvání jednotlivých balíků programů
na různé „frekvence“. To v poslední době např.
způsobilo, že jste v analogovém vysílání KTV přišli o programy: NOE, ČT 24 a ČT 4. Dnes by už

kanál Noe měl být opět dostupný na KTV, ovšem
na předchozí pozici programu ČT 4. V analogovém
vysílání ale již nenaladíme programy ČT 4 a ČT 24.
Tyto, a celou digitální programovou nabídku, mohou uživatelé KTV přijímat i nyní, ale pouze na televizorech se zabudovaným nebo externím set top
boxem. Chcete-li přijímat kompletní nabídku, ale
máte starou TV, která neumí přijímat digitální vysílání, pořiďte si set top box. Závěrem připojujeme
informaci, že se podařilo opět zprovoznit info linku.
V případě dotazů souvisejících s vysíláním KTV
kontaktujte p. Martina Opělu na tel 602 335 073.

Je to tady. Po letech debat o tom, jestli by
obce mikroregionu neměly uspořádat nějakou
sportovně-kulturní aktivitu pro občany, dochází na skutky. Je před námi 1. nebo chcete-li 0.
ročník Her bez hranic. Na přípravě sportovně
zábavného odpoledne pro širokou veřejnost se
podílely zejména obce Janovice, Pržno a Staré
Hamry. I hostitelem úvodního ročníku bude obec
Janovice. Akce se uskuteční v sobotu 10. září
v Janovicích na fotbalovém hřišti od 14 hodin.
Těšit se můžete na boje obecních družstev pod
vedením starostů a starostek, případně místostarostů a místostarostek, a také na zápolení
týmů složených z dětí. Dospělá družstva budou
tvořit čtyři muži a tři ženy. Jeden člen týmu musí
být starší šedesáti let. Dětská družstva budou
také smíšená a věková skladba týmu bude
od osmi do 14 let s tím, že každý ročník musí
být zastoupen. Dospělý tým, včetně náhradníků,
budou tvořit povětšinou členové SKP a SDH
Pržno. Za dětský tým budou taktéž soutěžit
členové SDH a SKP. Každá přihlášená obec
rovněž deleguje jednoho rozhodčího. Soutěžící i diváci se mohou těšit na řadu netradičních
disciplín, ve kterých samozřejmě půjde o hodně, ale zejména o zábavu a pobavení všech
soutěžících a diváků. Přihlášené obce budou
soutěžit o poháry a medaile a také o pohár pu-

tovní. Tvůrcem tohoto poháru je Martin Sopčák
z Pržna. Součástí odpoledne či lépe následného
podvečera a večera bude rovněž hudební vystoupení kapel Úspěch a Standa Banda. Akce
takového formátu zaslouží i moderátora patřičného formátu. A tím bude televizní a rozhlasový
moderátor Radek Erben. Pořádající obec srdečně zve všechny z širokého okolí. Občerstvení je
zajištěno.
Přijďte podpořit tým Pržna, přijďte se bavit!

Petr Blokša, starosta

Hry Mikroregionu budou poprvé a bez hranic

jubilea
Září je měsícem oslav jubileí
těchto spoluobčanů:
paní Věra Pavlásková - 84 let,
paní Agnesa Muroňová - 65 let,
pan Pavol Šamaj - 60 let,
pan Miroslav Kawulok - 55 let,
pan Josef Krop - 50 let,
paní Drahomíra Kawuloková - 50 let.
Vážení jubilanti, oslavenci, přejeme vám
spoustu dalších krásných let plných štěstí,
zdraví a samozřejmě i životní pohody
a životního elánu. OÚ Pržno

Kostel Panny Marie v Pržně bude mít nová
okna. Od 5. září se jejich výměny ujme firma
Okna Langer. Práce budou probíhat během
týdne, provoz kostela by tak neměl být omezen. Celá akce vyjde na 501 787 korun. 70 %
z této částky ale tvoří dotace Ministerstva
zemědělství ČR v rámci dotačního programu
16. Udržování a obnova kulturního dědictví
venkova.

Máte doma prvňáčka?
Přijďte si pro příspěvek

Nasadí si vaše dítě 1. září na záda poprvé
školní aktovku? A chystá se nastoupit do Základní školy v Pržně? Tak to získáte finanční
příspěvek 1000 korun na nákup školních potřeb. Peníze si můžete vyzvednout na Obecním úřadě Pržno.

Klub seniorů zve na setkání

Výbor Klubu seniorů zve své členy na 1. setkání po prázdninách. To se uskuteční v pondělí
5. září od 15.00 v areálu za hasičskou zbrojnicí, kde proběhne tradiční opékání klobásek.

Svoz odpadů

Svoz komunálního odpadu proběhne ve středu 7. a 21. září. Odpady z chatovišť jsou sváženy každý týden v pondělí.
Svoz tříděného odpadu (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.
Zájemci si mohou na OÚ vyzvednout kompostovatelné sáčky do košů na bio odpady.
Splatnost poplatků
za odpady a televizi
Připomínáme občanům, že do 31. srpna 2016
byly splatné doplatky za odpady a KTV. 

Petr Blokša, starosta

Děti závodily na kolech
s neutuchajícím elánem

Oddíl cyklistiky SKP v měsíci srpnu uspořádal další, již 4. díl seriálu závodů horských kol
Czech Pol Silesia cup 2016. Tentokrát se závody uskutečnily v obci Staříč. Účast závodníků
byla menší, což bylo ale způsobeno zejména
prázdninovým termínem. Na start se postavilo celkem 65 dětí. I přes nepřízeň počasí děti
bojovaly, co to šlo! Prženští kohouti dosáhli
opět v řadě kategorií na stupně vítězů. Velký
dík organizátorů patří obci Staříč za poskytnutí
areálu. Závěrečný, finálový závod celé série se
pojede 24. září ve Sviadnově u jízdárny, kde se
rozhodne o celkových vítězích série.

Fotbalová sezóna začala prohrou

Našim fotbalistům začala sezóna. Úvodní
utkání v Janovicích se vyvíjelo příznivě pro naše
barvy. Po bezbrankovém poločase se náš tým
dostal dvěma brankami Daniela Djerziče do vedení a vše se jevilo tak, že si z Janovic povezeme
na úvod krásné tři body. Představy se rozplynuly
12 minut před koncem, kdy domácí snížili na rozdíl jedné branky. Netrvalo dlouho a Janovičtí
přidali ještě druhou a bylo hotovo. Úvodní utkání
Janovice – Pržno 3:2. V dalším kole vyrazilo SKP
do Lískovce. Jelikož naši nastoupili pouze v deseti, nevypadalo to s našimi proti domácím moc
nadějně. Naštěstí celkem brzy dorazil i jedenáctý

hráč, Honza Lekač, a naši tak mohli odehrát vyrovnanou partii. Pravda, stálo u nás štěstí. Tam,
kde nebyly tyče (2x), tak stál staronový gólman
Lukáš Matýsek. No, a když se ke všemu podařilo přesně mířenou ranou Martina Vašuta v 74.
minutě strhnout vedení na naši stranu, vypadalo
to opět nadějně. Jelikož domácí nebyli schopni
vstřelit branku v řádné hrací době, muselo se
nastavovat. A protože nepomohlo ani to, musel
sudí vymyslet penaltu. Ani představitelé OFS sedící na tribuně nechápali, za co?? Výsledek 1:1.
Kluci, dík za slušný výkon.

Petr Blokša, předseda SKP

Dejte si pozor na zloděje, obchází Pržno
V měsíci srpnu jsme občany varovali prostřednictvím webových stránek a Facebooku, že
opět došlo ke kriminálním projevům v naší obci.
Občané byli upozorňováni na pohyb pochybné
skupinky osob, vykrádající automobily. Poslední
případ se stal v centru obce v úterý 16. srpna.
Z uzamčeného vozidla byly odcizeny doklady
a větší finanční hotovost. Z poznatků občanů

víme, že se zloději přepravují stříbrným VW Golf.
Prázdniny sice skončily, ale dbejme i nadále zvýšené opatrnosti, abychom sami nezjednodušovali těmto zmetkům jejich nekalé aktivity. Podotýkáme, že je potřeba dostatečně
rovněž zabezpečovat své domovy!!! A na závěr jedno připomenutí z diskuse: „Auto není
trezor!“ 
(OÚ)

Výdejní stánek za hasičskou zbrojnicí nám
slouží už hezkých pár let. Není tedy divu, že
se na něm podepsal zub času a střechou začalo do objektu mocně zatékat. Nezbylo tedy,
než vyhrnout rukávy a zjistit, kudy si voda našla cestu a jak závažná nakonec oprava bude.
Zjištění nebylo příliš povzbudivé. Krytina, tedy
lepenka, už neplnila dokonale svou funkci

a také krovy a bednění bylo značně dotčeno
hnilobou. Do práce se pustili jak zaměstnanci
obce, tak i členové SDH Pržno. V současné
době je objednána nová krytina a dřevo na krovy. Oprava by měla být provedena v první polovině měsíce září. Současně s těmito pracemi
bude stržen i starý sklad a vznikne zde přístřešek pro uskladnění laviček a stolů. 
(OÚ)

Občané naší obce se musí připravit hned
na dvě přerušení dodávek elektrické energie,
ke kterým dojde v měsíci září.
Nejdříve dne 8. září v době od 11.00 do 15.00
hodin. Tato odstávka se bude týkat jen malé
části obce, konkrétně chatoviště v Klopuši, tedy
ve východní části obce u potoka Bystrý pod Velkým pahorkem. K další odstávce dodávek elek-

třiny dojde ve středu 14. září od 7.00 do 17.00
hodin. Tato odstávka se dotkne celého zbývajícího katastru obce, mimo chatoviště a rodinných
domků na levém břehu řeky Ostravice. S ohledem na tyto skutečnosti připomínáme občanům,
že nebude možné na Obecním úřadě Pržno vyřídit ty agendy, které bez elektronického přístupu
a internetu řešit nelze. 
(OÚ)

Oprava stánku za hasičárnou byla nutná

Přerušení dodávek elektřiny

Děti zažily hravé léto na příměstském táboře
Společenský sál Občanského centra poskytl v předposledním prázdninovém týdnu zázemí
k uskutečnění příměstského tábora pro 18 převážně prženských dětí. Trenérky atletického
oddílu Run2BeFit.cz Lada Medvecová a Petra
Pišová připravily dětem hravý program, který
byl ovšem nabitý sportem a pohybem vůbec.
Děti v družstvech plnily četné úkoly, a jak pořádně přitom trénují, si uvědomily mnohdy až
večer, kdy začaly cítit unavené svaly.
„Na táboře se mi nejvíc líbila hra pošťák,“
podotkla například Sofie a dodala: „Zábavné
bylo i koulení kostkami o diamanty a ještě to,
jak jsme chytali Pokémony.“ „Mně se zase líbilo běhání štafet, vyrábění vlajek, Pokémoni
taky a ještě souboje,“ doplnila ji nadšeně kamarádka Anna a pokračovala: „Měli jsme lžičky, na kterých byl diamant, a snažili jsme se ho
lžičkami od těch druhých vzít“. V tu chvíli zača-

ly děti halasit, komu se povedlo porazit trenérky, a z atmosféry je cítit, kolik radostného zápolení i kamarádské souhry děti zažily. Ještě
v pátek ráno nebylo zřejmé, které z družstev
celotýdenní soutěžení vyhraje. „V.I.P. Číňani
měli už skoro 90 bodů, jenom o šest bodů míň
získali Kohouti a o další čtyři body míň měla
Velká šestka,“ počítal aktuální pozice jednotlivých družstev Šimon. Ale ať už získal nejvíce
bodů kdokoliv, jisté je, že si děti v Pržně užily
parádní týden plný pohybu, her a zábavy, navíc zpestřený výletem do Frenštátu pod Radhoštěm s cílem projít se v Beskydském Nebi.
Rodiče děkují jmenovaným trenérkám
za tvořivost a celotýdenní péči o děti a starostovi Petrovi Blokšovi za vstřícný přístup
při organizaci tábora a poskytnutí pěkného
obecního zázemí a sportovišť.

Michael Václavík
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Ostravice
Milé děti, školáci, studenti,
dva měsíce volna a krásných prázdninových dnů jsou za námi. Pevně věřím, že
jste načerpali nejen spoustu zážitků, ale
hlavně sil na nadcházející školní rok. Přeji
vám, aby se vám ve škole dařilo, a hlavně,
aby se vám v ní líbilo.
Mnoho úspěchů a získaných znalostí
a dovedností vám přeje
 Miroslav Mališ, starosta Ostravice.

Žádost o změnu územního plánu obce
Ostravice je třeba podat do 14. září
Obec Ostravice má platný územní plán.
Před jeho dokončením nebylo možné vyhovět
některým požadavkům vlastníků nemovitostí,
proto Zastupitelstvo obec Ostravice stanovilo
termín pro podávání požadavků pro 1. změnu
územního plánu obce, a to od 15. 12. 2015
do 14. 9. 2016.

S platným územním plánem je možné se seznámit na stránkách obce www.obec-ostravice.
cz nebo přímo na obecním úřadě – stavebním
úřadě. Pro případně požadovanou změnu je zde
připraven i formulář, který je potřeba vyplněný
podat v řádném termínu. K žádostem podaným
mimo stanovený termín nebude přihlíženo.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
budou probíhat na území naší obce
v pátek 7. října 2016 od 14.00 do 22.00 hodin
v sobotu 8. října 2016 od 8.00 do 14.00 hodin
Místo konání voleb:
Okrsek číslo 1 – pro voliče bydlící v dolní části obce
(ve směru od Frýdlantu n.O. po RD čp. 489 – p. Štefková – včetně)
volební místnost: sál restaurace „U Tkáčů“ čp. 260
Okrsek číslo 2 – pro voliče bydlící v horní části obce
(od RD čp. 148 – p. Karlák – včetně po přehradu Šance)
volební místnost: Obřadní místnost Obecního úřadu čp. 577 (hlavní budova)
• ze závažných zejména zdravotních důvodů, může oprávněný volič požádat o volbu
do přenosné schránky, a to pouze v územním obvodu příslušného okrsku. Oprávnění voliči
obce mohou své požadavky na volbu do přenosné schránky uplatnit do čtvrtku 6. 10. 2016
písemně, telefonicky, prostřednictvím jiného občana
(kancelář evidence obyvatel – tel. č. 558 412 545, podatelna OÚ – tel. č. 558 412 541).
V den voleb přímo u příslušných okrskových komisí.
• každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Pokud někdo hlasovací lístky včas neobdrží, může si je vyzvednout v kanceláři evidence
obyvatel OÚ Ostravice nebo přímo ve volební místnosti.

I. Lojkásková

Září 2016

Mladí myslivci a ochránci přírody soutěžili

Moravskoslezská společnost pro ochranu přírody a myslivost z Ostravy uspořádala
ve dnech 23. až 29. července v areálu Chaty
Svoboda v Ostravici 2. ročník soustředění mladých myslivců a ochránců přírody. Soustředění
se zúčastnily nejen děti, které pracují v kroužcích mladých myslivců a ochránců přírody, ale
i ty, které toto téma zajímá.
Akce začala oficiálním nástupem, na němž
hlavní vedoucí Martin Hlaváč, předseda Českomoravské myslivecké jednoty, okresního
mysliveckého spolku ve Frýdku-Místku a ředitel výše uvedené pořadatelské organizace, děti
seznámil s programem.
Tábora se zúčastnilo 40 dětí, od předškoláků až po patnáctileté. V průběhu soustředění
plnily různé úkoly, soutěže a proběhlo také
krajské kolo soutěže o Zlatou srnčí trofej. Podle
věku byly děti rozděleny do tří skupin, a to „Z“
jako začátečníci – předškoláci, „A“ jako mladší
děti 2.–5. třída ZŠ a „B“ jako starší děti, 6.–9.
třída ZŠ. Dále byly děti pro účely táborových
her a soutěží rozděleny do čtyř oddílů a každý
měl na starosti jeden z vedoucích.
Kolektiv vedoucích zajistil všem úplné využití
času, aby se děti seznámily se základy myslivosti, ochrany přírody a zvěře. Ty děti, které jsou
již členy kroužků mladých myslivců a ochránců
přírody, pak čas využily k prohloubení si svých
znalostí o přírodě, zvěři a myslivosti. Pro tyto
účely měli vedoucí připraven rozsáhlý soubor pomůcek v podobě trofejí zvěře, částí jejich těl jako
kupříkladu parohů jelenů, srnců daňků, dokonce
i losa, kůže zvěře, peří zvěře pernaté a dalšího
ptactva, výukových materiálů k poznávání a rozlišování stromů, keřů a bylin apod. Mimo práci
s těmito pomůckami byla uskutečněna řada výukových programů a vycházek do okolí, aby se
děti přímo v přírodě přesvědčily o tom, co jim vedoucí při přednáškách a ukázkách prezentovali.
Proběhla ukázka práce sokolníků ze sokolnické
skupiny Nyctea z Opavy při výcviku dravců a sov
a také ukázka plemen loveckých psů, které mají
v držení členové Mysliveckého spolku Horečka
v Ostravici. Děti jely do obory v Hukvaldech,
kde proběhl výklad oborníka Milana Koutného s ukázkou tamní sbírky trofejí a praktickou
ukázkou krmení divočáků a samozřejmě také
pozorování mufloní a zejména daňčí zvěře, jež je
v oboře hlavním chovaným druhem zvěře. Dále
navštívily oboru ve Fryčovicích, kde si mohly prohlédnout jelence běloocasého. Účastníci tábora
navštívili také areál pro výcvik norníků v Nošovicích, kde měli možnost zhlédnout ukázku norování na lišku s komentáři majitele areálu Pavla
Babici. Děti si prohlédly velmi zajímavé ukázky
dřevořezeb s motivy zvěře a přírody u Luďka

krátce z obce
Pozvánka na zastupitelstvo

Sbor dobrovolných hasičů v Ostravici
vás srdečně zve
na soutěž hasičských družstev

Starosta Ostravice Miroslav Mališ svolává
zasedání zastupitelstva obce, které se koná
19. září v 17.30 hodin v sále hotelu Freud.
Zasedání je veřejné.

Pohár Beskyd Ostravice 2016

ČEZ Distribuce, a.s. informuje, že dne 8. září
bude od 7.30 do 15.30 hodin ve vymezené
části obce Ostravice přerušena dodávka
elektrické energie. Mapku obce bez proudu
najdete na webu www.obec-ostravice.cz.

Část obce bude bez proudu

Vančury, člena Mysliveckého spolku Horečka
v Ostravici. Táborníkům nescházelo ani koupání,
a to v areálu Sluníčko na Sepetné, kde si zařádili v bazénu, na tobogánu a dalších atrakcích.
V průběhu soustředění děti také prokázaly svou
zručnost a představivost, např. při vytváření postav zvěře z přírodních materiálů anebo při malování zvířecích masek na obličeje.
Ve čtvrtek 28. července pak proběhlo krajské kolo soutěže o Zlatou srnčí trofej, v rámci
které děti soutěžily mimo jiné v poznávání zvěře, v zásadách ochrany přírody, ve znalostech
z myslivosti. Samotná soutěž se sestává z teoretického testu, jenž obsahuje otázky z myslivosti, ochrany přírody a zdravovědy. Dále
z praktického testu, v rámci kterého děti poznávají trofeje zvěře, myslivecké pomůcky a další
věci, jež s myslivostí přímo či nepřímo souvisí.
Musí poznat i druhy stromů a bylin. Jde o poměrně náročné testování znalostí. Děti, které
pracují v kroužcích mladých myslivců a ochránců přírody, měly samozřejmě „navrch“. Pro
ostatní to to bylo velice zajímavé seznámení
s oborem myslivost a ochrana přírody a krajiny.
V jednotlivých kategoriích pak zvítězili: kat.
Z – 1. Lukáš Hlaváč, Frýdlant n. O., 2. Tereza

U cyklostezky v naší obci
jsou nová odpočívadla
Obec Ostravice za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu ministerstva pro místní rozvoj zřídila u cyklostezky
tři nová odpočívadla. Vybudována byla za 260
tisíc korun. Obec ale zaplatila jen polovinu
z této částky, druhou polovinu, tedy 130 tisíc
korun, získala z dotace.
V rámci rozšíření infrastruktury místní cyklostezky obec zřídila nové lavičky, stojany na kola,
veřejné cyklistické pumpy a pítka s pitnou vodou. Tato odpočívadla najdou lidé na celkem
třech místech v obci a budou sloužit cyklistům,
turistům, rodinám s dětmi nebo maminkám s kočárky. Všem těmto návštěvníkům jistě přijde
vhod možnost odpočinutí, omytí si rukou nebo
doplnění tekutin, případně dofouknutí jízdního
kola, kočárku nebo invalidního vozíku. Opěrné
stojany navíc umožní kolo si uzamknout a využít
možnost návštěvy např. turistického informačního centra, obchodu nebo restaurace.
Vytipovány byly celkem tři lokality tak, aby

Soutěž se koná v sobotu 24. září 2016 na hřišti TJ Ostravice.
Soutěž proběhne v kategorii mužů a žen. Družstva žen jsou hodnocena
v samostatné kategorii.
Startovné pro soutěžící družstva 100 Kč
Pořadí startu dle prezentace družstev.
Zahájení vlastní soutěže v 10.00 hodin.

Podmínky soutěže:
o nářadí vlastní
o družstva žen budou provádět požární útok – dopravní vedení 3B
o v družstvu žen může být jeden muž bez omezení činnosti
o po dokončení útoku bude jedním členem odsouhlasen čas
Bohaté občerstvení, dobrá nálada a pěkné počasí zajištěno.

Starosta SDH Ostravice
Mgr. Dušan Šmoldas

Velitel SDH Ostravice
Roman Lojkásek

Jančálková, Mořkov, 3. Radek Huber, Sedliště, kat. A – Lucie Hlaváčová, Frýdlant n. O., 2.
Kamil Jahoda, Frýdlant n. O., 3. Iveta Mílková,
Frýdlant n. O. a kat. B – 1. Václav Sopuch,
Štramberk, 2. Tomáš Merta, Frýdlant n. O., 3.
Marek Lukeš, Ostravice. Vítězové získali hodnotné ceny. Ani ostatní děti, které se neumístily
na předních místech, nepřišly zkrátka a obdržely věcné dárky, aby byla ohodnocena jejich
práce po dobu celého soustředění.
Pořadatelé děkují hlavnímu vedoucímu
Martinu Hlaváčovi a vedoucím Bohumilu Furmánkovi, Heleně Fizia Keddamové, Žanetě Zápalkové a Vladislavu Zápalkovi i zdravotní sestřičce Pavlíně Mílkové, kteří se postarali o to,
aby děti prožily pěkný týden v přírodě a nabyly
nové znalosti o přírodě, zvěři a myslivosti. Taktéž je potřeba poděkovat společnostem, které
svými příspěvky umožnily konání této akce,
a to již zmíněné Moravskoslezské společnosti
pro ochranu přírody a myslivost, Lesům ČR,
s.p. Moravskoslezskému kraji, Okresním mysliveckým spolkům Frýdek-Místek a Nový Jičín
a Mysliveckém spolku Horečka Ostravice.

Vladislav Zápalka,

předseda MS Horečka Ostravice

splňovaly tři základní podmínky – návaznost
na cyklostezku, možnost připojení na vodovodní řad a využití obecního nebo veřejně prospěšného pozemku. Odpočívadla vznikla u mostu
Petra Bezruče, na hřišti a na autobusovém
stanovišti u fontánky.
„Věříme, že se všem nová odpočívadla
budou líbit a všichni rádi využijí nabízeného
zázemí. Jelikož se místním lidem může zdát,
že obec buduje vše pro turisty z našich prostředků, je třeba si uvědomit, že tyto akce financujeme z peněz, které platí turisté v rámci
poplatků z ubytovací kapacity či rekreačního
poplatku. Ročně takto získáme necelý jeden
milion korun,“ upozornil starosta Ostravice Miroslav Mališ. Pokračoval, že se z této částky
hradí například provoz informačního centra či
další obdobné stavby. „Netřeba pak připomínat, že rozvoj turistického ruchu nám přináší
pracovní příležitosti a obživu pro mnohé z nás,“
doplnil starosta.

kos informuje

Senioři si pochutnali na fantastické paelle
Po avizované červencové přestávce činnosti se naši členové klubu sešli v hojném počtu

43 a také hostů z řad zástupců Obecního úřadu
Ostravice na hřišti TJ Sokol, aby si po úspěchu
v minulém roce opět pochutnali na španělské
specialitě PAELLE.
Tento španělský pokrm nám na ohništích
a speciálních pánvích, podle kterých je i název tohoto pokrmu, připravil španělský kuchař
Mitxel Moraga. Spolu s vynikající chutí speciality umocnila pohodu odpoledního setkání
ochutnávka piva, o kterou se postarali sponzoři
Beskydský pivovárek Ostravice a pan kuchař
Mitxel Moraga. Za příjemně prožité odpoledne

patří poděkování především panu kuchaři, rodině
Kožušníkových, paní Lucii
Demeterové a sponzorům.
Příští akce: Zájezd
na tržnici v polském Těšíně a do Archeoparku
Chotěbuz se koná dne 14. září.
Přihlášky a poplatek 100 Kč přijímá IC Ostravice. Podrobnosti budou zveřejněny na obvyklých místech a na internetu. 
(JN)
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Malenovice

Stavba kryté terasy Obecního domu začala
Malenovický sekáč prověřil
schopnosti místních ženců

Obecní dům v Malenovicích bude mít již brzy
novou krytou terasu. Práce na ní začaly na začátku prázdnin. Díky přístavbě se zvýší kapacita sálu o čtyřicet míst.
Obecní dům v Malenovicích navštěvuje
pravidelně velké množství obyvatel naší obce.
Krom toho, že v něm má zázemí Centrum volného času U Rosničky, se tam koná spousta
pravidelných akcí, včetně zasedání zastupitelů
obce. Navíc si tamní sál mohou lidé i pronajmout ke svým rodinným oslavám. Proto asi
všichni uvítají záměr obce rozšířit kapacity sálu.
„Zahájili jsme stavbu přístavby kryté terasy
obecního domu. Práce začaly zkraje prázdnin.
Hotovo by mělo být nejpozději do konce listopadu,“ potvrdil starosta Malenovic Vladimír Malarz. Na základě výběrového řízení se realizace
zakázky ujala firma DIK stavby s.r.o. Nabídla
totiž nejnižší cenu za zhotovení.
A jak bude spodní část Obecního domu vypadat? „Přístavbou se rozšíří prostory restaurace. Nyní je kapacita sálu cca 60 lidí. Po dostavbě se zvedne o 40 míst. Díky novým prostorům

se tam bude moci i tančit. Navíc krytá terasa
přijde vhod i v létě při nepřízni počasí,“ upozornil starosta a dodal: „Stavba přístavby se nyní

provozu centra ani obecního domu nedotkne.
Takže děti i dospělí mohou bez obav nastoupit
od září do všech kroužků a kurzů.“

Se začátkem září startují i kurzy v Rosničce
Už počtvrté uspořádala hospůdka a penzion U Pacošů soutěž v sekání trávy pod názvem
Malenovický sekáč. Akce se konala 13. srpna tradičně na louce vedle penzionu. Bohužel
počasí soutěži letos moc nepřálo. Mírně poprchávalo, což se asi odrazilo na nepříliš početné
návštěvě diváků. Přesto skalní fanoušci nescházeli a fandili, co jim hrdla stačila. A jak to
všechno nakonec dopadlo? V ženské části získala bronz Herta Kavková, stříbro si vysekala
Šárka Nováková a zlato Denisa Milatová, která soutěž vyhrála i loni. Z mužů si bronz vysloužil Petr Kaňák, stříbro Alois Ramík a první místo po zásluze získal Pavel Pyško.

Využijte sběru nebezpečného odpadu
Pokud máte doma nebezpečný odpad a chcete se ho zbavit, máte jedinečnou příležitost. Sběr
se bude v Malenovicích konat v sobotu 10. září
na parkovišti Konečná od 8.00 do 8.30 a na parkovišti před Obecním domem od 8.40 do 8.55 hodin.
Mezi nebezpečné odpady řadíme: oleje a tuky
(minerální nebo syntetické), rozpouštědla, kyseliny, zásady, odmašťovací přípravky, těkavé
látky, fotochemikálie, pesticidy a jiné přípravky
používané v zemědělství, vysloužilé zářivky a jiný
odpad obsahující rtuť, baterie a akumulátory všeho druhu, barvy, laky, mořidla, tiskařské barvy,
tonery, inkousty do tiskáren, lepidla, pryskyřice,
léčiva (prášky, masti, tinktury), zdravotnický mate-

jubilea

riál (znečistěné obvazy, injekční stříkačky a jehly,
jednorázové vyšetřovací pomůcky, obaly z odebíraných nebo kultivovaných vzorků), vysloužilé
chladničky, mrazáky (obsahující chlorfluoruhlovodíky, tzv. freony), vysloužilá obrazovková zařízení
(televizory, počítačové monitory, herní displeje).

krátce z obce
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.

V měsíci září oslaví jubileum:
paní Eliška Drabinová – 75 let,
paní Emília Chalupková – 70 let.
Oslavenkyním přejeme všechno nejlepší,
mnoho štěstí, životního elánu, optimismu,
splnění všech přání a do dalších let pevné
zdraví, klid a rodinnou pohodu.

Třebaže začal školní
rok, děti v Malenovicích
nemusí smutnit. S příchodem září se totiž rozjíždí
i kroužky a kurzy v Centru
volného času U Rosničky.
„Opět budou pokračovat kurzy pro dospělé i pro děti, chystáme nějaké novinky jako
například jógu pro rodiče a děti. Zájemci se
již nyní mohou do našich kurzů přihlásit,“
upozornila vedoucí centra Miluše Plevová.
Jedním dechem dodala: „Zveme všechny na slavnostní otevření nového školního
roku. Čeká nás mnoho krásných akcí. Je to
například drakiáda, podzimní burza, svatomartinské posezení, adventní dílna, divadélko, víkendové kurzy patchworku, střihů a šití
a další, o kterých budeme včas informovat.“

Léto bylo plné táborů, děti si je pořádně užily

Léto v Rosničce bylo ve znamení táborů.
Střídal se jeden za druhým a nabídl dětem smysluplné trávení volného času. „Během sedmi turnusů se nám vystřídalo celkem 131 dětí ve věku
od pěti do 15 let. Měli jsme tábory příměstské
i pobytové. Všem lektorům, instruktorům, dobrovolníkům a dětem chci moc poděkovat za skvě-

lou a neopakovatelnou atmosféru,“ řekla Miluše
Plevová z centra.
Letní tábory byly stejně jako každý rok i letos
velice rozmanité. Novinkou byl Golfový tábor
na Čeladné. Děti mohly na golfovém hřišti přespávat a již nyní je jisté, že patřil k nejúspěšnějším a bude se opakovat. Malým táborníkům se

líbilo i na táboře Šikulky bez telky nebo na Turistickém táboře. Pro nejmladší byl připraven Tábor
předškoláků. Holky se vyřádily na Táboru tvoření
nebo na Hudebním táboře, který ukončilo veřejné vystoupení pro rodiče. Děti předvedly další
úryvek z muzikálu Medový Janek. Ukázaly, že
za léto na něm udělaly obrovský kus práce.

Volby do krajských
zastupitelstev se blíží
Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční
ve dnech 7. a 8. října 2016 v Obecním domě
– volební okrsek č. 1. V pátek 7. října bude
volební místnost otevřena od 8.00 do 22.00.
V sobotu 8. října od 8.00 do 14.00 hodin.

Školní rok 2016/2017 1. pololetí

Centrum volného času U Rosničky, Malenovice

Den
Pondělí

Úterý

Středa

Čeká vás představení kroužků a aktivit, které jsme pro vás nachystali pro
školní rok 2016/2017.
Můžete se zeptat na náplň a program kroužků, na místě dítě i sebe také
přihlásit.

Čtvrtek

A připravili jsme pro vás odpoledne plné her a zábavy tentokrát na téma
hrady a zámky. Můžete se těšit na hledání hradního strašidla, tvoření
papírového hradu, královských korun, šifry, bludiště a další…
Těšíme se na vás!!!!! Jste srdečně zváni!!!!!

Pátek
Neděle

Aktuální informace na www.urosnicky.eu

Verze rozvrhu 3.04.2013

Čas
Lekce
08:00 – 12:00, Hlídání dětí
12:30-15:30

Věk
2 – 6 let

Lektor
Telefon
Věra Kulihová, Jarka 725 080 055,
Smejová
725 006 905

15:00 – 17:00

Sborový zpěv děti- nácvik muzikálu Medový Janek (liché
týdny)
Dramatický kroužek (sudé týdny)
Výtvarná dílna 1
Výtvarná dílna 2
Paličkování
Němčina
Jóga
Volná herna
Angličtina s možností hlídání dětí
Kurz šití, patchworku a ruční práce pro děti (liché týdny)
Kytara trampská – začátečníci
Kytara trampská – pokročilí
Kytara trampská - dospělí
Španělština
Tanečky 1. skupina
Tanečky 2. skupina
Volná herna
Pilates
Hlídání dětí

6-18let

Katka Sluková

604 234 096

12.9.

7 – 15 let
5 – 9 let
10 – 15 let
15 – 99 let
dospělí
dospělí
děti s rodiči
dospělí
6 – 15 let
7-15 let
7-15 let
dospělí
dospělí
4 – 6 let
4 – 10 let
děti s rodiči
dospělí
2 – 6 let

Petra Vlčková

737 238 306

Věra Kulihová

725 080 055

Zdeňka Urbánková
bude upřesněno
Monika Lepková
Věra Kulihová

736 706 611

19.9.
12.9.
12.9.
3.10.
19.9.
5.9.
13.9.

Sylva Holáňová

607 903 329

Vít Šošolík

602 823 826

Petra Páleníková

728 253 110

Jana Ramíková

602 709 145

16:00 – 19:30

Patchworkové kurzy

dospělí

Sylva Holáňová

607 903 329

14.9.

16:00 – 18:30
16.30 – 18.00
18:00 – 19:30
17:00 – 18:30
18:30 – 20:00
08:00 – 12:00

Volná herna
Angličtina pokročilí
Angličtina pro začátečníky
Sebeobrana – děti
Sebeobrana – dospělí
Hlídání dětí

3-15 let
dospělí
dospělí
6 – 12 let
dospělí
2 – 6 let

Angličtina mírně pokročilí
Výtvarka pro předškolní děti
Výuka golfu pro děti ve spolupráci s Golf Resort Čeladná
Angličtina středně pokročilí
Fotografický kroužek (lichý týden)
Volná herna
Jóga pro rodiče s dětmi
Jóga
Volná herna

dospělí
5-7 let
4-15 let
dospělí
6-15 let
3-15 let
děti,dospělí
dospělí
děti s rodiči

725 006 905
728 253 110
728 253 110
602 429 605
602 429 605
725 006 905,
725 080 055
608 444 828
725 080 055

14.9.
21.9.
21.9.
21.9.
21.9.
22.9.

16:00 – 17:30
16:00 – 17:00
16:00 – 18:00
17:30 – 19:00
17:00 – 18:30
17:00 – 18:30
15:50 - 17:00
17:00 - 18:30
08:30 – 11:30

Jarka Smejová
Petra Páleníková
Petra Páleníková
Vojtěch Michna
Vojtěch Michna
Jarka Smejová, Věra
Kulihová
Daniela Búryová
Věra Kulihová
golfoví trenéři
Daniela Búryová
Karin Cigošová
Věra Kulihová
Monika Lepková
Monika Lepková
Věra Kulihová

15:30 – 18:30
16:00 – 17:00
17:15 – 18:45
15:00 – 18:00
18:00 – 19:30
18:30 – 20:00
08:30 – 11:30
10:00 – 11:30
16:00 – 18:00
14:30 – 15:30
15:30 – 16:30
16:30 – 17:30
18.00 – 19.30
16:00 – 16:45
17:00 – 17:45
16:00 – 18:30
18:30 – 19:30
08:00 – 12:00,
12:30-15:30

Informace k obsahu kurzů: obraťte se telefonicky přímo na lektory nebo na tel. 603 420 242
Ke kurzům se můžete připojit i v průběhu, pokud ještě není zaplněná kapacita

775 348 567
725 080 055

Věra Kulihová
725 080 055
Petra Poláchová
602 827 112
Věra Kulihová. Jarka 725 080 055
Smejová

608 444 828
774 667 431
725 080 055
775 348 567
775 348 567
725 080 055

Začátek od
12.9.

13.9.
20.9.
20.9.
20.9.
20.9.
20.9.
20.9.
13.9.
13.9.
14.9.

22.9.
22.9.
22.9.
22.9.
29.9.
22.9.
8.9.
8.9.
16.9.

Cena/pololetí
150 Kč/dopoledne,
150Kč/odpoledne, 50
Kč/hodina
1 000 Kč
1200 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
zdarma
bude upřesněno
99Kč/lekci
50 Kč / vstup
bude upřesněno
1 000 Kč
1000 Kč
1 800 Kč
800 Kč
50 Kč / vstup
80 Kč / vstup
150 Kč/dopoledne,
150Kč/odpoledne, 50
Kč/hodina
350 Kč/lekce, 200
Kč/lekci pro studenty,
důchodce a maminky na
MD
50 Kč/vstup
1 800 Kč
1 800 Kč
800 Kč
800 Kč
150 Kč/dopoledne, 50
Kč/hodinu
1800 Kč
1 000 Kč
zdarma
1800 Kč
800 Kč
50 Kč/vstup
99Kč/lekci
99Kč/lekci
50 Kč/vstup

Platba kurzů na účet: 107-6963890277/0100, spec. symbol 0005
Přihlášky elektronicky na www.urosnicky.eu nebo osobně
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Metylovice
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Při netradiční soutěži se bavili hasiči i návštěvníci
Hasiči z Metylovic pořádali v sobotu 13. srpna již 24. ročník Soutěže netradičních družstev.
Na úvod se jako vždy představili nejmladší hasiči,
tentokrát coby Olympijské naděje pro hry v roce
2028. V týmu byla například gymnastka, ragbistka, cyklistka, tenista nebo lukostřelkyně.
Jelikož je čas dovolených a táborů, byla sestava poněkud pozměněná a projevilo se to
i na čase 24,820 s. Poté už vyrazilo startovní číslo
1, tedy muži nad 35 let. Mistři MSL z roku 2014
i přes drobné přetahování se savicí dokončili trasu
v čase 23,045 s. Dvojku vylosovali muži do 35 let.
Letos startovali jen v šesti, protože někteří potenciální závodníci zběhli do jiných týmů. Ani u mladšího mužského týmu nebyla nalívka bezchybná,
nicméně útok je nepatrně rychlejší – 22,270 s. Rodinné družstvo Šigutů vyhrálo netradiční soutěž
v roce 2013, vloni bylo třetí a také letos dokázalo
svou formu prodat časem 19,612. Další tým, Cimrmani, vítězové z roku 2010, letos ztvárnili akci
ve stylu Dobytí severního pólu. Na netradiční soutěži startovali posedmé, takže minimálně osm her
je ještě čeká (pokud se neobjeví další dramatické
dílo nedoceněného génia). Tentokrát při útoku driftovali o něco déle, než je u nich obvyklé, a terče
jsou dole za 37,468 s. Světáci z Pržna byli dalším

tradičním účastníkem naší soutěže a s menší asistencí předvedli čas 38,750 s.
Diváci následně podpořili potleskem první
dámský tým mimo soutěž s názvem Ženská
povolání (vloni to byla Pobřežní hlídka). Masérka se servírkou nalily vodu do stroje poměrně
rychle, takže zahradnice s porodní asistentkou
na proudech byly trochu zalité. Nakonec z toho
byl prostřik v čase 34,132 s.
Tým Děláme zahrady byl na této soutěži už
čtyřikrát druhý a jednou třetí, takže logicky patřil
k favoritům soutěže. Koš byl solidní, jenže pak
opět přetahovaná se savicí a čas 20,927 s řadil
Zahradníky až za Šiguty. Pro tým Zdravotníci to
byl letos již čtrnáctý start. Za celou dobu měli v sestavě jen jednoho muže. Letos se jednalo o ryze
ženský tým, který si zapsal čas 30,511 s. Pro
Rafťáky Anenská platí to samé, co pro Světáky
z Pržna. I oni s pomocí zkušenějších závodníků
dokončili v čase 77,825 s. Trojvýstup byl tým vytvořený Přemyslem Mališem, hlavním organizátorem této akce. Přemysl letos pořádal trojvýstup
na Lysou horu už poosmé a z 57 jeho účastníků
vybral sedm jedinců, kteří předvedli čas 22,616 s.
Druhým týmem mimo soutěž byly Metylalkoholovice. Dramaturgyně a choreografka Gabka
Ryšková vybrala téma,
které bylo lidem asi bližší než loňské Travesti
show. Navzdory rozličným hendikepům Metylalkoholici srazili oba
terče za 67,751 s.
Další soutěžní tým,
B-Leaders
předvedl
slušně rychlou vodu,
přesto nakonec jako
jediný útok zůstal nedokončen. V tuto chvíli už
byly na startovní listině

Volby do krajských zastupitelstev
Ve dnech 7. a 8. října 2016 se budou konat
v naší obci volby do zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Volební místnost bude v budově nové základní školy v Metylovicích a bude
otevřena v pátek 7. října od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 8. října od 8.00 do 14.00 hodin.
Volič se při příchodu do volební místnosti
musí prokázat platným průkazem totožnosti,
proto si zkontrolujte platnost svých občanských
průkazů, příp. cestovních pasů.

Hlasovací lístky budou všem voličům dodány předem do poštovních schránek. Žádáme tedy majitele domků, aby si své poštovní
schránky zpřístupnili, příp. zřídili novou tak,
aby do nich mohly být hlasovací lístky vhozeny,
a tím se zamezilo jejich znehodnocení v případě deště.
Další informace k volbám budou oznámeny
v hlášení obecního rozhlasu a na webových
stránkách obce Metylovice.

Budoucí cyklotrasa nad sadem už nebude ve tmě
Až se v zimě budou chtít lidé z okraje Metylovic u Frýdlantu dostat do centra naší obce,
budou moci jít po cestě nad sadem a nezatmí.
Obec tam totiž během podzimních měsíců vybuduje veřejné osvětlení.
Z cesty nad sadem má v budoucnu vzniknout
nová cyklotrasa. Pěší i cyklisté ale jistě uvítají,
že po ní nebudou muset kráčet potmě. „V současné chvíli máme již vydané územní rozhodnu-

tí, které nám v tomto případě stačí na realizaci
tohoto záměru. Oslovíme firmy ve výběrovém
řízení a hned po výběru se začne stavět. Cyklotrasu nad sadem osvětlí až 25 světel,“ potvrdil
starosta Metylovic Lukáš Halata. Jak dále řekl,
předpoklad dokončení prací je do konce letošního roku. Vedení obce doufá, že na realizaci samotné cyklotrasy dosáhne na dotaci ze Státního
fondu dopravní infrastruktury.

poslední čtyři družstva a základnu si připravili
obhájci vítězství Bílci. Oproti loňsku v lehce změněné sestavě, s výkonem 17,399 s, který stačil
na průběžné vedení. Staré děcka vyhrály Soutěž
netradičních družstev v roce 2014. V žákovském
týmu spolu končili kolem roku 2008, ale alespoň
jednou za sezónu tvoří opět společný tým. Čas
21,256 s je nakonec řadil na 5. místo. Metylovská
ulice Čupovice má hustotu zástavby zhruba stejnou jako Singapur, takže vytvořit tam sedmičlenné družstvo nemůže být těžké. Jsou to vítězové
z let 2008 a 2011, letos s opakovanou nalívkou
dokončili v čase 69,505 s. Celou soutěž uzavřelo
Sedm statečných s Yulem Brynnerem na nalívce,
kterým čas 19,274 s vynesl druhou příčku.
Čtyřiadvacátý ročník Soutěže netradičních
družstev je tak zdárně u konce a už se můžeme
těšit na ten další. Ještě letos náš však čeká 12.
listopadu Metylovský krmáš, který je tentokrát
v naší režii a na který jste všichni srdečně zváni.
Celkové pořadí:
pořadí – družstvo – levý terč – pravý terč –
výsledný čas
1. Bílci – 16,807 – 17,399 – 17,399
2. Sedm statečných – 19,274 – 17,958 – 19,274
3. Šiguti – 19,612 – 18,531 – 19,612
4. Děláme zahrady – 20,927 – 20,465 – 20,927
5. Stará děcka – 21,256 – 19,311 – 21,256

14. B-Leaders – 21,352 – N – neplatný pokus
Mimo soutěž:
Ženská povolání – 29,178 – 34,132 – 34,132
Metylalkoholovice – 55,596 – 67,751 – 67,751
Mladí hasiči:
Olympijské naděje 2028 – 24,820 – 23,332 –
24,820

SDH Metylovice

Odevzdejte bioodpad, nebezpečný
i velkoobjemový odpad
Sběr bioodpadu probíhá v naší obci každou
sobotu v čase od 10 do 12 hodin. Pokud se
chtějí občané zbavit velkoobjemového odpadu,
mají šanci v pátek 2. září od 14 do 18 hodin
a v sobotu 3. září od 8 do 12 hodin. Další termín
svozu velkoobjemového odpadu je v pátek 7.
října od 14 do 18 hodin a v sobotu 8. října od 8
do 12 hodin. V tyto dva dny mohou občané odevzdat i nebezpečný odpad. Sběr odpadů probíhá v areálu bývalého horního kravína.
Nebezpečný odpad je takový druh odpadu,
který se vyznačuje negativním vlivem na životní
prostředí a zdraví lidí nebo zvířat, nebo při manipulaci s ním hrozí nějaké další nebezpečí. Nelze
s ním proto nakládat jako například se smíše-

ným komunálním odpadem nebo odpadem
určeným k běžné recyklaci. Nelze ho ukládat
do otevřených skládek, ani spalovat v běžných
spalovnách. Likviduje se buď ve speciálních
spalovnách nebezpečných odpadů, nebo se
dále recykluje ve specializovaných firmách.
Mezi nebezpečný odpad patří: syntetické barvy, laky, syntetická ředidla, mořidla, elektrické
baterie, autobaterie, oleje, tuky minerální nebo
syntetické, ropné produkty, kyseliny, hydroxidy,
lepidla, pryskyřice, zdravotnický materiál (znečištěné obvazy, jehly apod.), tiskařské barvy, tonery, inkousty, chladničky a mrazáky obsahující
freony, obrazovky, těkavé látky, fotochemikálie,
pesticidy či zářivky a jiný odpad obsahující rtuť.

Fotbalistům začala podzimní sezóna
V průběhu letní přípravy se opět formoval
mužský tým na nový soutěžní ročník 2016/2017
v okresním přeboru. Na trenérské lavičce zůstal Arnošt Uherek a vedoucí Pavol Zelenák.
K mužstvu se však již nepřipojili Martin Huser
a Radim Tabášek (k 30. 6. 2016 skončilo hostování). Jelikož dne 1. 6. 2016 vstoupil v platnost nový přestupní řád Fotbalové asociace
ČR, který upravuje podmínky přestupu v režimu amatérských hráčů, musely se tak nově
řešit dosavadní hostování, poněvadž s novým
přestupním řádem skončila hráčům možnost
hostovat v jiných klubech a vše se řeší buď
podle přestupního řádu, tzn. přestupem hráče,
nebo mimosystémově, kdy se kluby mezi sebou
dohodnou a stanoví si většinou písemnou dohodou, podmínky jakéhosi „pseudohostování“.
Na základě těchto nových pravidel byl uskutečněn přestup Františka Végha z TJ Sokol
Dobrá a Lukáše Krupy z klubu FC Ostrava-Jih

Letní pivní festival prověřil
svaly i žízeň soutěžících
Hospůdka na hřišti v Metylovicích pořádala
koncem srpna dnes ji tradiční Letní pivní festival. Horké letní počasí sice způsobilo, že se
program trochu posunul, sotva ale slunce přestalo hodně pálit, na hřiště se začali trousit první žízniví návštěvníci. „Letos jsme pro ně měli
připraveno na 13 druhů piv. A také netradiční
soutěž pro pivaře, ve které mohli vyhrát atraktivní pivní ceny,“ řekl pořadatel akce a provozovatel hospůdky David Pavelek.
Na soutěživé pivaře čekalo netradiční klání.
„Závodník musel na úvod vypít půllitr piva, rozseknout sekerkou dva špalky, vhodit správně
láhev do přepravky, zabít do dřeva dva hřebíky,
zašroubovat deset šroubků a doběhnout do cíle,“
popsal trasu moderátor akce Jan Izvorský. Doplnil, že se přihlásily i statečné ženy, které měly
trasu o něco snazší. Musely zdolat třetinku piva
a oproti mužům rozseknout jen jeden špalek.
Soutěžící tak museli prokázat nejen velkou žízeň, ale i následnou fyzickou sílu a jemnou mo-

6. Do 35 let – 22,270 – 21,820 – 22,270
7. Trojvýstup – 18,510 – 22,616 – 22,616
8. Nad 35 let – 22,680 – 23,045 – 23,045
9. Zdravotníci – 30,511 – 30,138 – 30,511
10. Cimrmani – 35,815 – 37,468 – 37,468
11. Světáci z Pržna – 38,750 – 37,580 – 38,750
12. Čupovice – 69,505 – 69,119 – 69,505
13. Rafťáci Anenská – 77,527 – 77,825 – 77,825

do Metylovic. Na přestup šel naopak z Metylovic do Chlebovic Petr Král a do Palkovic Patrik
Burda. Přihlášení záložního týmu do okresní
soutěže přidělal funkcionářům Metylovic vrásky
na čele 1. BFK Frýdlant n/O. Do jeho nově rodícího se B-týmu jednak odešli Huser s Tabáškem, kterým skončilo v Metylovicích hostování,
a s nimi chtěli opustit kádr další tři hráči (Závodný, Schmidt a Pajurek), ale vedení SK Metylovice jejich požadavkům nevyhovělo, a tak
zůstali nadále hráči Metylovic, byť letní přípravu
absolvovali ve Frýdlantu. Na základě tohoto
hráčského deficitu byli pod hlavičku SK Metylovice zaregistrování hráči – Pavel Ondruch, Daniel Němec a Alexandr Alfery. Mužstvo během
letní přípravy sehrálo tři přípravná utkání, která
však měla slabou vypovídací hodnotu o kvalitě
týmu, poněvadž v čase dovolených se na utkání dostavoval malý počet hráčů, a tak v prvním
utkání prohrály Metylovice s Kozlovicemi 3:5,
poté utrpěli porážku s Korňou 2:6, ale nakonec
vyhrály v Janovicích 5:0.
Do prvního mistrovského utkání s Mosty
u Jablunkova tak vstoupil metylovický tým značně nesehraný. Někteří hráči se na hřišti spolu
potkali vůbec poprvé, ale přesto měly Metylovice začátek z říše snů. První minuta a hned gól
v síti Mostů. Poté následovala branková přestřelka, která skončila poločasovým vedením
hostů 3:4. Druhé dějství již nebylo tak bohaté
na branky, padl jen jeden gól, který pro domácí
znamenal zisk jednoho bodu za remízu 4:4 (2x
Hradil, L. Halata ml., Šlachta).
V dalším kole zajížděly Metylovice na nepříliš oblíbenou umělou trávu do Návsí. Sestava
byla opět šitá horkou jehlou až během sobotního dopoledne, nakonec odjelo do Návsí horko

těžko 12 hráčů, mezi nimiž byli i borci, kteří se
již dávno rozloučili s fotbalovou kariérou – Jaromír Červenka, nebo naopak ji ukončili brzy
po dorostu – Vladimír Velička. I v tomto složení
však kluci zabojovali a po dlouhé době v Návsí
vyhráli, a to v poměru 4:1 (3x Végh, 1x Velička).
Poněkud nezvykle bylo v dalším kole sehráno derby s Palkovicemi. Termín utkání byl
z důvodu nedělního konání Memoriálu Miloše
Čupy a Mirka Bílka ve volejbale a sobotním Pivním slavnostem na fotbalovém hřišti přeložen
na páteční podvečer. Trenér Uherek musel opět
řešit nedostatek hráčů (chyběl brankář Daniel
Němec, Adam Bražina, Lukáš Halata ml., Jan
Slanina, Alexandr Alfery, Pavel Ondruch a Lukáš Krupa), a tak Metylovice musely vzít za vděk
hráči ze staré gardy – brankář Michal Svoboda,
Petr Machů, Lukáš Halata st., kteří nastoupili
v základní sestavě, a Zbyněk Drastich, jenž se
posadil na lavičku náhradníků. Naštěstí ještě
v průběhu prvního poločasu dorazil Šlachta se
Závodným. Oba se pak v druhém poločase zapojili do hry. V první půli si Metylovice vytvořily
více brankových příležitostí a po zásluze vedly 2:0 (Hradil, Végh). Hned na začátku 2. půle
nezakončil vekou šanci Závodný a z protiútoku
trestaly Palkovice. Hosté tlačili, ale v rozletu je
přibrzdil Végh, který proměnil své sólo ve 3.
branku Metylovic. Palkovicím se až v nastavení
podařilo korigovat skóre na konečných 3:2.
Takže prozatím vládne v Metylovicích
po třech odehraných kolech spokojenost. Sedm
bodů z 9 možných nikdo nečekal. Věřme, že
noví hráči do týmu zapadnou a společně se
tým sehraje, aby na konci sezóny měl na svém
kontě přinejmenším 30 bodů, které snad zaručí
záchranu v okresním přeboru.  Lukáš Halata

Návštěvníky Metylovic vítají nové cedule
toriku. A co dělalo závodníkům největší problém?
„Pro mne to bylo vůbec se dorazit. Pak jsem měl
obavy z vypití piva, protože pokud by bylo přechlazené, šlo by to dost těžko. Nakonec mi ale
paradoxně nejvíce nešlo házení láhve do pře-

pravky. Tam jsem ztratil cenné vteřiny,“ prozradil
jeden z pivařů. Pro ženy zase bylo nejnáročnější
rozseknutí špalku. Nakonec ale všichni závodníci obstáli se ctí. Těšit se tak mohou na příští rok
a další ročník Letního pivního festivalu.

Návštěvníci naší obce i její obyvatelé si jistě všimli nových „vítacích cedulí“, které jsou nově
u příjezdů do Metylovic ze strany Frýdlantu, Palkovic a Lhotky. Pokud někoho překvapí, že
jsou postaveny poněkud dále od krajnic, je to z prozaického důvodu. Vedení obce jako jedno
z mála umístilo cedule se souhlasem Policie ČR, která povolila jejich umístění právě na těchto
místech, a to s ohledem na bezpečnost dopravního provozu.
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Frýdecká skládka, a.s., Panské Nové Dvory 3559, 738 01 Frýdek-Místek
Pozor – změna stanoviště sběru

HARMONOGRAM sběru nebezpečného odpadu
Termín konání: 1. října 2016
samoobsluha 10.30 – 10.45
u Obecního úřadu 10.55 – 11.10
parkoviště nad Severem 11.50 – 12.05
V obci Pstruží bude zároveň i sběr velkoobjemového odpadu a pneumatik.

Muži, ženy – hurá do cvičení

Pro zájemce z řad mužů a žen o cvičení
SM-SYSTÉM dle MUDr. Smíška s tzv. „gumama“ je připraven další kurz pod vedením
osvědčené cvičitelky Zuzky Sovadinové. Zahájení 12. 10. v 16.30 hodin v sále OÚ.
SM – SYSTÉM je originální cvičební metoda určená k léčbě poruch páteře a předcházení těmto poruchám dostatečnou
regenerací. Zkratka SM vyjadřuje slova „stabilizace“ (S) a „mobilizace“ (M) SM – SYS-

TÉM je cesta, jak odstranit aktivním cvičením bolesti zad, deformity páteře, přetížení
velkých kloubů. Základem je spirální stabilizace páteře, která pohybem paže aktivuje
šikmé břišní svaly a protahuje páteř směrem
vzhůru.
Věříme, že si znovu dokážeme, že nejsme žádné bábovky a uděláme pro sebe
a naši tělesnou schránku to nejlepší.

Soc., kult. a škol. komise

Tradiční srpnová pouť ve Pstruží
Přestože srpnové dny letošních prázdnin ukázaly také svou zamračenou, deštivou
a chladnější tvář, uskutečnila se ve Pstruží
tradiční pouť.
V neděli 14. srpna se Pstruží probudilo
do slunečného, ale chladnějšího nedělního
rána. Tak, jak je již dlouholetým zvykem, podle
katolického kalendáře, konala se tradiční pouť
na den Nanebevzetí Panny Marie. Mši svatou sloužil otec Petr. Přes absenci pouťových
atrakcí se sešlo poměrně mnoho lidí. Zvláště

nejvíce bylo rodáků ze širokého okolí, kteří si
tuto událost každoročně nenechají ujít. Po mši
přišlo vhod občerstvení, které se podávalo
v nedalekém informačním centru a cukrárně.
Tam si také přítomní mohli popovídat a potěšit
se z krásného dne, který se nakonec vyjasnil
a k poledni i oteplil. Pouť se určitě vydařila, tak
jako se vydařil celý den, a návštěvnicí se rozcházeli do svých domovů, k návštěvám svých
rodin nebo známých, spokojení a dobře naladění. 
Text a foto: kronikář obce

Pstruží

Den obce Pstruží se vydařil
Vyvrcholením léta je ve Pstruží Den obce.
Ten se koná pravidelně v místním sportovním
areálu zvaném Dubina. V letošním roce vyšlo
překrásné slunečné a nepříliš horké počasí.
Již od časného sobotního rána 20. srpna
mezi centrem obce a Dubinou vládl čilý ruch.
Jednotlivé spolky v obci (hasiči, myslivci, TJ
Sokol, oddíl stolního tenisu) a zejména někteří členové zastupitelstva dopravovali do sportovního areálu „Dubina“ potřebný proviant
a další potřebné zařízení, aby i v polních
podmínkách bylo lidem z obce umožněno
strávit odpoledne a večer v družné zábavě.
Při odpoledním příchodu do areálu pak již
zdálky přitahovaly pohled návštěvníků stánky
a lavice seřazené na ploše areálu. Pro jistotu byly postaveny stanové přístřešky, ale ty
nebyly pro slunečné a teplé počasí nakonec
potřeba. Zblízka pak zaujal sortiment různých pochutin, zejména guláše, bramboráků,
koláčků apod. Okolo se pohybovalo velké
množství lidí. K dispozici byly pro děti nafukovací hrady, projížďka na koních a malování
na obličej a zejména pak střelnice, která byla
přijata s velkým zájmem návštěvníků. Pro
dětí pak odpoledne probíhal zábavný pořád
se soutěžemi. Zdařilé odpoledne pak pokračovalo poslechovou a taneční zábavou, která
pokračovala do pozdních nočních hodin. 

Text a foto: kronikář obce

Obecní úřad, ZŠ a MŠ Pstruží
pořádají 7. října od 15 hodin
v areálu dětského hřiště

Pstružovské plackové hody
Kuchařky brambory nastrouhají,
kdo ví, co do toho dají.
Na pánvičce osmaží a hostům předloží.

Volejbalový turnaj dvojic Pstruží

Dne 23. 7. se na volejbalových kurtech v Dubině uskutečnil již pátý ročník volejbalového
turnaje smíšených dvojic. Účast byla hojná.
Letošního ročníku se zúčastnilo 15 týmů, samozřejmě nechyběli tradiční účastníci ze Pstruží,
Metylovic a dalších vesnic z frýdecko-místeckého okresu. Zavítali k nám také hráči z větší
dálky, například z Brna či Kroměříže.
Hrálo se ve třech skupinách, z kterých postupovalo osm nejlepších do čtvrtfinále. V letošním
ročníku nečekaně vypadl ve čtvrtfinále obhájce
loňského vítězství Ondřej Mach se svou partnerkou (ostravský pár). V boji o třetí místo se
utkaly dvojice ve složení Radek Kvapil s Jitkou
Kočářovou a Jakub Šprla s Barborou Gryga-

rovou. Po velmi vyrovnané bitvě se z vítězství
a zisku třetího místa na turnaji radovala první ze
zmíněných dvojic. Ve finále se o prvenství utkali
vítězové ročníku 2014 Jakub Boháčik s Veronikou Fatrdlovou a Jan Hečko s Kateřinou Vašínovou. Finále mělo poměrně hladší průběh než
zápas o třetí místo, patrně z důvodu, že finalisté
nechali své poslední síly v semifinálovém boji.
Z vítězství se již podruhé radovali Vojtěch Boháčik s Veronikou Fatrdlovou.
Turnaj provázelo po celou dobu klidné
počasí, občasný vítr nebyl na škodu. Strach
organizátorů z deště byl zbytečný, protože
všichni účastníci byli odhodláni hrát i v nepříznivém počasí.

a

Drakiádu

Říjen je tu zas, drakiády čas.
Neseďte doma, vemte draky a přijďte
mezi nás.
SDH Pstruží si vás dovoluje pozvat
na 38. ročník soutěže dříve narozených – CO

O putovní pohár starosty obce Pstruží.
Soutěž se uskuteční v sobotu 10. září v prostoru u hasičské zbrojnice Pstruží.
Prezentace 8.45 – 9.00 hodin. Start prvního družstva 9.00 hodin.
Kategorie – muži nad 40 let.
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Čeladná, Kunčice p. O.

Září 2016

Seniorský srpen výletní, jak jinak

Ještě červencové dozvuky
Poslední červencový čtvrtek nebyl zrovna
ideální pro cestu k Satinským vodopádům,
takže se posedělo v klubovně a výlet byl přeložen na první srpnový pátek, kdy také nebylo
zrovna slunečno, nicméně malá výprava cíle

V areálu penzionu Ondřejník

dosáhla. Seniorská skupinka přátel festivalu
Ladná Čeladná našla stejně jako vloni v pestrém programu svoje „šálky kávy“ (nejvíce nám
„chutnala“ Bára Hrzánová s kapelou a britští
CC Smugglers).
Výlety do blízkého okolí
První čtvrtek srpnový jsme se vydali
po modré do Kunčic p. O., kde jsme dosáhli
osady Pod Stolovou a po občerstvení v tamní
kolibě pak dolů ke kostelíku. Týden poté pak
tradiční prázdninový výstup na Opálenou, kde
se podávaly skvělé borůvkové
knedlíky. Další čtvrtek jsme
se objevili opět v Kunčicích,
z Holubjanek po žluté a pak
dolů k Penzionu Ondřejník,
kde se o nás dobře postarali
a navíc jsme si tam zahráli
i kuželky.
Krásný výlet do Štramberka
Páteční „přídavkový“ výlet byl také pohodový. Skrze
Frenštát a Veřovice jsme dojeli do Štramberka a zamířili
k Bílé hoře. Cesta se zasta-

vením v botanické zahradě a arboretu byla
nádherná, stejně tak i výhled z bělohorské
rozhledny. Po obědě v pivovarské restauraci
a krátkém posezení na náměstí jsme se cestou k nádraží ještě zastavili v Národním sadu
s jeskyní Šipkou. Celkový dojem z výletu nám
dopravní komplikace na zpáteční cestě nenarušily.
Po roce opět U Pacošů
Poslední srpnový čtvrtek se jelo opět do Malenovic. Přes Borovou jsme došli k penzionu
U Pacošů, kde jsme pojedli výborné placky
s gulášem. Repríze stejně jako loňské premiéře přálo počasí, takže jsme si cestou tam i zpět
vychutnali krásná beskydská panoramata.
Program klubu v září
Jako již tradičně bude září ještě měsícem
výletním, pouze v případě nepříznivého počasí
bude náhradní program v klubovně. Vycházky
a výlety jsou plánovány následovně: Penzion
Dukla, hospůdka Stodola, autobusový zájezd
do Val. Meziříčí (Živé muzeum gobelínů, zámek Lešná), přes Metylovické hůrky, Staré
Hamry (přes Javořinku do Bílé) a z Krásné
na Lysou. Také se po prázdninové odmlce
rozjede čtvrteční dopolední cvičení skupiny II

U Pacošů – pěší část výpravy.
a angličtina.
nebo přes e-mail petr.bernady@seznam.cz.
Kompletní program na měsíc září najdete
Přijměte tímto pozvání na další klubové
jako obvykle v čeladenském Zpravodaji, v kluakce.
Petr Bernady
bu, 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)

Škola hostila festival Ladná Čeladná
rodinný, k čemuž přispívá místo, kde se
akce koná. „Snažíme se dělat vše pro to, ať
je atmosféra na festivalu přátelská a pohodová. Areál nabízí dostatečný prostor pro
setkávání s přáteli i odpočinek,“ doplnila Michaela Vávrová.
První den vystoupil populární písničkář
Voxel, Bára Hrzánová s kapelou Condurango, Čankišou a brněnští Poletíme?. Program
vygradoval očekávaným koncertem kapely
Zrní, která byla jednoznačným headlinerem
prvního dne. Mezi hvězdy druhého dne patřila kapela Lake Malawi, kterou v Čeladné
přivítala početná fanouškovská základna,
a dále britští CC Smugglers, kteří z Anglie
přivezli pestrou směsici folku, jazzu, swingu
a blues. „CC Smugglers předvedli, že jsou
koncertní kapela a stojí za to, vidět ji naživo.
Celou hodinu hráli naplno a svým entuziasmem strhli publikum, které je v Čeladné
vřele přivítalo,“ uzavřela Michaela Vávrová.

Odpočinková zóna.

Lake Malawi.

Ve štramberském arboretu.

Ladná Čeladná 2016.

Kunčice p. O.

10. 9. 2016

Čeladnou uprostřed prázdnin zaplnili festivaloví návštěvníci. Do areálu základní školy jich dorazilo téměř čtyři a půl tisíce. Druhý
ročník festivalu Ladná Čeladná přinesl desítku koncertů a rozmanitý program pro děti,
ve kterém nechyběla divadelní představení,
filmové projekce, tvůrčí díly, čtení pohádek
a další doprovodný program.
Do areálu dorazilo v průběhu pátku a soboty bezmála 3 800 dospělých a 600 dětí.
„Letošní návštěvnost nás těší. Zvlášť velkou
radost máme z počtu nejmenších návštěvníků, kteří se v průběhu celého dne bavili
jak v dětské zóně, tak na hlavní scéně, kde
spolu s rodiči tancovali do večerních hodin.
Letos jsme program dětské scény rozšířili
a rodinám s dětmi poskytli takové zázemí,
aby si akci mohli bez starosti vychutnat,“
uvedla mluvčí festivalu Michaela Vávrová.
Festival je od počátku koncipován jako

obec
Kunčice pod Ondřejníkem

v sobotu 10. září 2016

od 14:00 v areálu ZŠ a MŠ Karla Svolinského
Co Vás čeká?

Hlavní program na pódiu:

Skvělé jídlo a pití
Tradičně výborné občerstvení místních spolků, sdružení a výrobky místních farmářů.

14:30

Dolňánek, CM Ondřejníček, Malý Radhošť
(Rožnov p.R.), školní sbor, sólisté

16:00

Městská dechová hudba Nový Jičín

17:00

Taneční vystoupení žáků
Martina Matýska
(latinsko-americké a moderní tance)
Komorní soubor Věry Kičmerové

18:00

Galerie (folk)

19:30

Santhippa (progresivní rock)

21:00

Neo Chess Sunny Rock ’n’ ́Roll band

Zábava, sport, adrenalin
14:00 - 21:00 Velké nafukovací atrakce
v tělocvičně.
14:00 - 18:00 Venkovní atrakce, aquazorbing
„Snag golf“, „Cornhole“
Kunčický víceboj pro děti i
dospělé.
Vyjížďky na koních.
Fotbalové utkání mezi horním a dolním koncem (vpodvečer).
Hasičská a zemědělská technika.
Galerie Karla Svolinského
otevřena od 15:00 do 18:00 hodin
Interaktivní instalace k tématu nového centra obce (na Huťařství), výsledky ankety, návrh zadání architektonické soutěže…

Večerní zábava
Akce se koná za každého počasí.
Změna programu vyhrazena.
Školková zahrada otevřena do19:30.
Multifunkční hřiště otevřeno do 22:00.
Srdečně zvou pořadatelé.
www.kuncicepo.cz

Pořádá Obec Kunčice pod Ondřejníkem ve spolupráci:
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

ZŠ a MŠ Karla Svolinského
Kunčice pod Ondřejníkem
sdhkuncicepo.
mypage.cz

Včelaři
Kunčice p.Ondřejníkem

ČSOP Kunčice

Spolek Tradice v Kunčicích

Místní zemědělci
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Září 2016
slovo místostarostky
Vážení a milí sousedé,
léto nám uteklo velice rychle. Tedy alespoň mě to tak připadalo. Možná to bude tím, že těch
opravdu letních dnů bylo poskrovnu, ačkoliv to v červnu vypadalo docela nadějně. Doufám, že jste
si všichni měli možnost odpočinout a vybrat si zaslouženou dovolenou.
Rozběhnuté dotační projekty se posouvají kupředu, bohužel však v poněkud pomalejším tempu, než bych si představovala. Podařilo se nám vysoutěžit dodavatele nových lamp veřejného
osvětlení, zásahového vozidla pro bystřanské hasiče i studie proveditelnosti splaškové kanalizace.
Projekt na zateplení budovy ZŠ je stále v procesu hodnocení stejně jako projekt revitalizace zeleně
v obci. V druhém případě už máme alespoň zprávu o kladném vyhodnocení po formální stránce
a posun do hodnocení věcného. Ke zdržení dojde v případě společného přeshraničního projektu
se slovenským Strečnem. Původně stanovený termín pro zahájení příjmu žádostí do tohoto projektu byl odložen na neurčito z technicko-administrativních důvodů vyhlašovatele. Musíme na tom ale
hledat to pozitivní, což v našem případě znamená delší čas na přípravu projektu, na které si můžeme dát tím pádem ještě více záležet a zvýšit tak šance na jeho úspěch. Průběžně samozřejmě
sledujeme další dotační možnosti, kterých bychom mohli pro obec využít. Aktuální jsou zejména
příležitosti v oblasti předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi.
Začátkem léta bylo u základní školy zprovozněno nové dětské hřiště, po kterém dlouho volaly
zejména rodiny s dětmi. Pokaždé, když míjím školu, vyhlížím, jak je hřiště využíváno, a je vidět,
že herní prvky děti baví. O to víc mě naštvalo, když ani ne za dva týdny po začátku provozu není
lanovka na svém místě, ale pohozená na zemi. Říkala jsem si, pro koho je tak složité pochopit, že
má nějakou nosnost a… nedovedete si ovšem představit, jak trapně mi bylo, když jsem se snažila
u výrobce reklamovat „utrženou“ lanovku, na kterou reagoval sdělením, že je vidět, že i v naší obci
jsou domácí kutilové, kteří občas něco potřebují a ví, kde to sehnat. Lanovka totiž nebyla utržená,
ale někdo zjevně nutně potřeboval spojovací článek, a tak ho prostě odšrouboval. Co dodat?
Léto je především časem dovolených a činorodí členové spolků si musejí taky někdy spočinout.
Především janovičtí hasiči však měli plné ruce práce s přípravou oslav 110. výročí založení sboru.
10. září budou Janovice hostit jedinečnou a prestižní akci – 1. ročník Beskydských her bez
hranic. Jedná se o soutěž týmů, nominovaných obcemi Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy, v netradičních disciplínách, jako je letní biatlon, skládání obřího puzzle, soutěže pozornosti nebo přenášení kyblíků s vodou. Za Janovice známe prozatím jen částečné složení týmu dospělých pod
vedením našeho pana starosty Marka Špoka, jako nehrajícího kapitána, ale vše ladíme a budeme
připraveni. Už teď mohu slíbit Zuzku Gureckou, Markétu Uherkovou, Lukáše Pláničku nebo Dušana Bigase, kteří zvedli hozenou rukavici a rozhodli se s nasazením sobě vlastním bojovat o putovní
pohár her a získat jej pro Janovice. Doufám, že je všichni přijdete povzbuzovat a společně vytvoříme diváckou kulisu hodnou pořadatelské obce.
No a na závěr nesmím samozřejmě zapomenout na školáky a jejich učitele. Mám doma dva
a jsem si jistá, že prázdniny byly určitě fajn, ale kamarádi, které jste třeba i dva měsíce neviděli,
se už na vás určitě těší. Vše pod novým vedením Ivo Tošenovjana. Přeji všem úspěšný nový
školní rok.
Léto bylo bohužel také ve znamení ztrát, které se významně dotkly obce. Zemřel dlouholetý
člen zastupitelstva obce pan Karel Kavka. Jeho památku uctíme minutou ticha na 10. veřejném
jednání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 2. září od 17.00 v budově Hasičské zbrojnice
v Janovicích – Bystrém.
Gabriela Milotová
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Ožila tradice souboru „Ondráš z Janovic“
Je tomu již pěkná řádka let, co v janovickém
Hradisku zazněly poslední tóny cimbálových
muzik a lidové písně v podání těch nejzkušenějších zpěvaček a zpěváků. Ti dříve narození jistě
nezapomněli na tradici Ondrášovských slavností
v obci, kde se narodil slavný zbojník a „Pán Lysé
hory“ – Ondráš.
Ale folklór v Janovicích nebyl jen festival. Byl to
způsob života místních obyvatel obce, které patří
do regionu podhorského Lašska. Podobu tohoto
života zaznamenala ve svých písních p. Anna
Dřevjaná a p. Růžena Peterková a prezentoval
také národopisný soubor písní a tanců působící
v Janovicích – Ondráš z Janovic, po dlouhé roky
paralelně fungující s dětským souborem Ondrášek z Janovic pod vedením p. učitelky Dagmar
Němcové. Ani jeden ze souborů se bohužel nepodařilo nepřetržitě zachovat do dnešní doby.
Až letos na jaře se místní nadšenci rozhodli
vrátit ke kořenům, hledat, pátrat a usilovně nacvičovat. Ano, Ondráš z Janovic vstal z mrtvých.
Měli jsme velké štěstí, že se nám podařilo naším nadšením „nakazit“ ty správné lidi a oslovit
i donátory. A tak se pod uměleckým vedením
p. Blanky Kotkové, za doprovodu cimbálovky
Kotci z Frýdlantu nad Ostravicí a za finanční
podpory Open Society Fund Praha, pokoušíme
pomalu křísit folklórní tradici v Janovicích. A co to
konkrétně znamená?
Po prvních veřejných vystoupeních si snad
můžeme už dovolit naši skupinu nazývat tanečním souborem, jak jinak než Ondráš z Janovic.
Organizačně bude soubor fungovat pod spolkem
PRVOČAS, z. s. Za domácí vystoupení na Dni
obce jsme sklidili krásný potlesk za tanec i zpěv,
za který znovu mnohokrát děkujeme. Důstojně
jsme reprezentovali Janovice dokonce už i v zahraničí, a to na slavnostech ve slovenské Turzovce.
Z krojové výbavy původního souboru se toho
mnoho nedochovalo, takže naším velkým problémem bylo od počátku, co na sebe? Pořízení krojů

jubilea
Gratulace
Upřímně a srdečně přejeme zdraví a pohodu všem prázdninovým jubilantům
– paní Anně Perďochové, Iloně
Adámkové, Vlastě Nezhodové, Haně
Hovjacké, panu Stanislavu Magdoňovi
a Janu Židkovi – všem z Janovic a paní
Drahoslavě Kulihové z Bystrého. Speciální gratulace pak patří naší nejstarší
občance paní Ludmile Kozelkové.
Obec Janovice, místostarosta

Nejbližší akce v naší
obci Janovice
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Poznamenejte si do svých deníčků… a přijďte.
3. září - Janovické kopečky - 10. ročník cyklistických závodů – pořádá obec Janovice a místní spolky
8. září - přednáška Péče o zahrady – pořádá
obec Janovice
10. září - Beskydské hry bez hranic – spolupořádají obce Mikroregionu Frýdlantsko - Beskydy
10. září - Svoz nebezpečného odpadu v obci
Janovice
Detaily k jednotlivým akcím a další aktuální
pozvánky je možné získat na stránkách obce
www.obecjanovice.cz

Janovičtí čápi
v roce 2016

Studie proveditelnosti splaškové kanalizace
Rada obce na svém zasedání dne 18. srpna rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky
a schvaluje uzavření smlouvy o dílo na projekční práce „Studie proveditelnosti splaškové
kanalizace v obci Janovice“ se společností
PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., Ústí
nad Labem.
Zároveň rada pověřila uzavřením smlouvy
o dílo na projekční práce starostu obce. Byl
tak učiněn další krok k řešení otázky dalšího
vývoje v oblasti řešení splaškové kanalizace
v obci. Byly tak respektovány závěry z osmého
veřejného jednání zastupitelstva obce dne 2.
června, kde byla konstatována potřeba přípravy podkladů pro další rozhodování.
Studie proveditelnosti splaškové kanalizace
v obci Janovice bude obsahovat:
1. Identifikaci stavby

2. Vyhodnocení dosavadní projektové přípravy
3. Zhodnocení možných systémů odvádění
odpadních vod uvnitř obce
4. Návrhy způsobu likvidace odpadních vod,
zhodnocení projekční připravenosti
5. Realizovatelnost projektu z hlediska technického
6. Odhad investičních nákladů
7. Výpočet provozních nákladů a rámcový
odhad ceny služby (tzv. stočné)
8. Možnosti financování
9. Ekonomické hodnocení záměru
Smlouva předpokládá dokončení a předání
studie nejpozději k termínu 31. 10. 2016. Předložená studie pak bude sloužit jako zdroj potřebných informací pro rozhodnutí zastupitelů.

Vladimír Kutlvašr

je finančně velmi nákladné nejen co do materiálu, ale je také velmi časově náročné na výrobu
a vyžaduje zkušenou švadlenu. Prozatím jsme
vystupovali v krojích zčásti vypůjčených, ale díky
financím z nadačního fondu Open society fund
Praha a zručnosti p. Verlíkové a Skotnicové z Janovic máme již téměř všechny krojové součásti
vlastní, ušité podle dobových fotografií tak, aby
co nejvíce odpovídaly těm, které se na Lašsku,
a tedy i v Janovicích, nosívaly. Za krojové výšivky musíme poděkovat MUDr. Monice Šikové
a za originální ponožky z ovčí vlny Šikovným děvčatům z Janovic.
Naším cílem nejsou úspěchy na přehlídkách
a soutěžích, ale především prezentace janovické
tradice v regionu. V souboru nás spojuje radost
z tance, pohybu, ze zpěvu a dobrá nálada a to
bychom chtěli předávat i našemu obecenstvu.
Naše dosavadní pátrání ukazuje, že v Janovicích
máme poklady, kterými se můžeme pochlubit
jen my, a byla by škoda je nechat zapomenuté
nadobro.

Ale to rozhodně není vše. Nezůstaneme jen
u jediného souboru dospělých. Už od září začne
pod PRVOČASEM fungovat i dětský soubor.
První schůzka zájemců proběhne již dne 8. září
v janovické základní škole.
Průběžně také shromažďujeme dobové fotografie a další materiály o folklóru v Janovicích
ve 20. století, scházíme se s pamětníky a zapisujeme jejích vzpomínání. Vše připravujeme pro výstavu, kterou si budete moci prohlédnout 15. října
v restauraci u Tolfů, kde proběhne již třetí ročník
Posezení u cimbálu. Letos bude výjimečné nejen
touto výstavou, ale především tím, že kromě hostů na něm poprvé vystoupí i domácí soubor, čímž
mám samozřejmě na mysli Ondráš z Janovic. No
a my, zpěváci a tanečníci tohoto souboru se tam
na vás všechny moc těšíme.

Naděžda Ivánková, Gabriela Milotová

Jistě si každý, kdo přijížděl do Janovic z Pržna, všiml nových tabulí hned za značkou obce
u silnice. Jedna tabule vítá návštěvníka obce
Janovice a druhá informuje
o omezení podomního prodeje v katastru obce. Nyní
jsou těmito tabulemi osazeny již všechny příjezdové cesty – příjezd z Pržna,
u cesty z Baščice a na průjezdové cestě na Bystrém.
Autorem námětu siluety
Ondráše v pozadí s Lysou
horou je Martin Bednárek,
člen Komise pro komunikaci
s veřejností, zřízené radou
obce. Obec investovala
na výrobu vítacích a infor-

mačních tabulí cca 22 tisíc korun, instalace tabulí
byla provedena techniky obce.

Vladimír Kutlvašr

Vítací tabule v Janovicích

Obec zprovoznila již třetí
přístřešek na popelnice
V rámci úsporných opatření bylo postupně
upuštěno od svozu velkoobjemových kontejnerů
na domovní odpad. Tyto kontejnery byly dlouhodobě náhražkou za svoz běžných popelnic
v místech, kam není celoročně možné zajíždět
s popelářským vozem.
Kontejnery se velice rychle zaplnily nevhodným odpadem a bylo zřejmé, že odpad není
ani dostatečně původci odpadu tříděn. Obec
pak hradila velké částky za odvoz neustále plných kontejnerů. V roce 2015 byl tak svépomocí
navržen a postaven dřevěný přístřešek pro devět popelnic v místě, odkud lze popelnice bez
problémů odvážet. Přístřešek byl instalován
na Bystrém u autobusové zastávky Horyl a nahradil tak první z velkých kontejnerů. Po ročním
provozu se ukázal být systém provozuschopný,
investice za přístřešek se již vrátila úsporami
z odvozů kontejnerů, a tak bylo rozhodnuto

o stavbě dalších přístřešků v oblasti kopců Malý
pahorek a Velký pahorek. Bylo tak zajištěno
umístění celkem osmnácti popelnic. Provozní
náklady obce potřebné pro zajištění likvidace
domovního odpadu se tak z dlouhodobého hlediska významně snížily a okolí není hyzděno
nehezkými a mnohdy zapáchajícími kontejnery.

Vladimír Kutlvašr

Ponožky pro umělecký soubor Ondráš
V centru obce na komíně zemědělského
objektu se rok co rok objevuje čapí rodinka. Jejich výskyt již dlouhodobě patří ke koloritu obce
a čápy je možné často potkat na polích za Janovicemi. V roce 2016 přiletěl samec 28. března a samička 31. března. Vyseděli tři potomky,
a protože letos měli klidné hnízdění a příroda poskytla dostatek krmiva, mladí čápi rychle rostli.
Když je staří čápi koncem července přestávali
krmit, opustili hnízdo a po několika dnech se už
do něj nevrátili. Staří čápi odletěli 18. srpna –
v den úplňku. Pěkný pohled na hnízdění čápů
má ze své zahrady pan Milan Beneš, který pravidelně čápy dokumentuje a poskytl i pěkný snímek.
Foto: Milan Beneš

Šikovná děvčata obdržela od Gabriely Milotové, místostarostky obce, a Lenky Bigasové ovčí vlnu s žádostí, aby upletla ponožky
pro nově založený umělecký
soubor Ondráš. Protože jsme
všechny pro navrácení folklórního souboru do naší vesnice,
samozřejmě jsme úkol splnily,
za pomocí paní Milušky Sedláčkové, která nás naučila
plést ponožky a upletla taky
několik ponožek. Dne 1. července jsme se sešly u opékání vuřtů. Tam nás navštívila Gabriela Milotová spolu
s Lenkou Bigasovou a poděkovaly nám za provedenou

práci a ochotu, s jakou jsme věc pojaly. Počasí
nám přálo, akce se velmi zdařila. 
 Text a foto: Janovická šikovná děvčata
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Letní kino v Janovicích

Placky na Bystrém

Dne 5. srpna se na Bystrém v Ohradě nad
restaurací u Toflů odehrála tradiční sokolská
akce – smažení placků. Organizátoři se připravili na rozmary počasí a návštěvníci přicházející
na začátek akce v 17.00 již mohli zasednout pod
připravené stany s kapacitou 400 míst k sezení.
TJ SOKOL Bystré eviduje, že celkem akci
navštívilo 340 platících dospělých a 80 dětí, které měly vstup zdarma. Prodalo se přes 600 ks
bramborových placků, dále si pak návštěvníci
mohli zakoupit grilované maso, cigárové klobásy na výběr měli ze dvou druhů piv a nepřeberného množství alkoholu. Pro děti bylo připraveno nealko občerstvení a skákací hrad, který byl
zapůjčen formou sponzoringu.
Kapela R.U.M. započala hrát už po 18. hodině a přilákala na parket nejmenší návštěvníky
akce. S přibývající hodinou se parket naplnil dospělými a bylo patrné, že se kapela líbí a lidé se
dobře baví. Bohužel kolem dvaadvacáté hodiny
přišel déšť, který ze začátku nikdo nebral vážně
a stále se na parketě tančilo, ale déšť ani po hodině neustal a mnozí návštěvníci začali areál
Bystřanky opouštět. I přes špatné počasí však
zůstali nejvytrvalejší návštěvníci dlouho do noci
a dobře se pod připravenými stany bavili.
Stánky s občerstvením se uzavřely po třetí

hodině ranní a tím byla celá akce oficiálně ukončena.
TJ SOKOL Bystré by chtěl poděkovat všem
dobrovolníkům a sponzorům, kteří pomáhali
s přípravou celé akce, jejím průběhem a závěrečným úklidem.

Václav Biolek

foto: Jana a Vladimír Kutlvašrovi

V sobotu 30. července jsme se potkali podruhé v sadu P. Bezruče na letním kině. Sobotní
akci předcházelo hlasování občanů na webu
obce. Sami občané Janovic si mohli vybrat
z navržené nabídky film, který by chtěli v sobotu
vidět. Na začátku hlasování vedl film Hodinový
manžel, ale ke konci začaly přibývat hlasy u filmu Okresní přebor, který nakonec soutěž vyhrál.
V sobotu nás počasí pěkně napínalo. Dopoledne krásně teplo, ale odpoledne silný déšť se
zataženou oblohou. Vyjde nebo nevyjde sluníčko? Nakonec přestalo pršet a bylo rozhodnuto.
Ještě o půl deváté jsme měli pocit, že budeme film promítat jen pro pořadatele. Pak se
konečně začali objevovat první návštěvníci a my
si oddechli. Přesto musíme konstatovat, že občanů přišlo méně než loni. Nepřišlo ani těch sto
občanů, kteří hlasovali pro tento film. Škoda,
snad to příští rok zaujme více občanů. Ti, kteří
přišli, byli spokojeni. Počasí vydrželo a film byl

příjemným zpestřením kulturního vyžití v obci.
Součástí promítání bylo i malé občerstvení,
které zajišťovali členové SDH Janovice a Pr-

vočasu. Chtěla bych jim poděkovat za ochotu
a pomoc při organizaci této akce.

Taťána Němcová, foto: Milan Beneš

Bílá

Konec jedné školy, která dnes chybí

Bílá

Lidé lidem v Beskydech

V sobotu dne 6. srpna se v Bílé na Konečné konalo již tradiční setkání Čechů a Slováků
„LIDÉ LIDEM V BESKYDECH“.
Pohoda, dobrá nálada, zábava, upevňování
vzájemného přátelství, to byly hlavní body sobotního odpoledne na Konečné. Letošní setkání obyvatel česko-slovenského příhraničí pořádaly obce Bílá, Staré Hamry, Klokočov a Korňa,
které pro návštěvníky připravily bohatý kulturní
program, ve kterém vystoupil folklórní soubor
z Klokočova, folklórní soubor Nevadza z Korně, rodina Michalisková a heligonkáři, kouzelník Zdeněk Stříž s kouzelnickými triky a spol.
Pro návštěvníky byly připraveny různé soutěže,
ve kterých si děti mohly prověřit svoji zručnost
a za to dostaly sladkou odměnu. V soutěžích
si přeměřili síly i dospělí. Skupina Pulz se po-

Září 2016

starala o hudební zábavu a výbornou náladu
do ranních hodin. Celou akci moderoval Jozef
Gondek. Účastníci mohli ochutnat místní speciality a další kulinářské výrobky a zakoupit různé tradiční výrobky. Po setmění představitelé
pořádajících obcí zapálili vatru přátelství, jako
symbol česko-slovenské vzájemnosti.

Počátek lesnického vzdělávání v Bílé se
datuje do školního roku 1950–1951, kdy bylo
rozhodnuto tehdejším ministerstvem lesů a dřevařského průmyslu zřídit školu, která by svými
absolventy pokryla narůstající poptávku po kvalifikovaných lesních dělnících, kteří by ovládali
lesní mechanizaci „nové metody těžby dřeva
v lese“, a zejména zamezit odchodu mladých
lidí, kteří nenahrazovali jako dříve své rodiče
v práci v lese, ale odcházeli za snadnějším výdělkem do průmyslových aglomerací v blízkém
okolí.
Jako nejvhodnější lokalita pro zřízení učiliště
se pro svoji polohu, bohatství lesů a zkušené
„dřevaře“ jevila obec Bílá. Nová škola začala
sloužit svému účelu od 11. listopadu 1953, kdy
byla slavnostně předána k užívání. Učiliště neslo
název ZUŠ 131- MLDP (závodní učňovská škola ministerstva lesů a dřevařského průmyslu).
V roce 1952 byly dány do užívání dílny praktického výcviku. Tím byla ukončena první etapa
výstavby nové školy, jejíž materiální základna
se rychle rozšiřovala. Byl zakoupen traktor Zetor
Super 50 a Z 5511 s dálkovým ovládáním navijáku. Současně byl zbudován trenažér nákladního
auta na odvoz dřeva. Byl vybudován cvičný prostor pro nácvik jednoduchých pracovních úkonů,
včetně odvětvování. Na každé dva učně připadla
jedna motorová pila. Fakt, že do plného provozu
odcházeli vyučenci v sedmnácti letech, ovlivňoval i způsob výuky.
Tehdy také dochází k reorganizaci využívání
lesa, kdy prioritou již není jen těžba, ale i potřeba lesy obnovovat. Učební obor je rozšířen
o pěstební část a tím výuka prakticky zahrnuje
všechny činnosti, které se v lese vyskytují nebo
s ním souvisí. Škola se postupně modernizuje.
Bylo rozhodnuto zahájit výstavbu nové budovy
školy a internátu, která by splňovala požadavky
na moderní formy výuky a výcviku.
V roce 1975 dochází k další reorganizaci učiliště. Přechází se z dvouletého učebního oboru
lesař na tříletý učební obor lesní mechanizátor.
Na počátku osmdesátých let se navyšuje délka
studia na tři a půl roku. Lesnické odborné učiliště
je přejmenováno na Střední odborné učiliště lesnické. Tento stav byl změněn v roce 1990, kdy
učební doba byla zkrácena na tři roky.
Stávající kapacita internátu nestačila na požadavky moderního ubytování, a proto bylo započato s výstavbou nového domova mládeže,
který měl tyto parametry plně uspokojovat. Výstavba započala 7. dubna 1981 a do užívání byl
nový domov předán v květnu 1985. Došlo i k rekonstrukci školní budovy, byly zřízeny odborné
učebny pro výuku motorových vozidel, lesnictví,
fyziky a posléze i pro výuku PC.
Od školního roku 1996 bylo rozhodnuto
o otevření dvouletého maturitního nástavbového

Starosta obce Bílá svolává
veřejné zasedání
zastupitelstva obce
v úterý 20. září 2016
v 16.00 hodin
v budově nového
Obecního úřadu Bílá.

Přehled bohoslužeb
na měsíc září
4. 9. 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry
11. 9. 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry
18. 9. 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry
25. 9. 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry

oboru „Podnikání v oboru zemědělství a lesního
hospodářství“. První maturanti se převážně rekrutovali z absolventů školy. Úspěšně odmaturovalo 32 studentů, z toho dvě dívky. V dalším
roce již 33 absolventů, z toho 8 dívek. Nutno
dodat, že téměř 25 % absolventů bylo přijato
k dalšímu studiu na vyšších a vysokých školách.
V době největšího rozkvětu učiliště, tedy v devadesátých letech, studovalo na učilišti průměrně 150 žáků, z toho zhruba 50 v nástavbovém
maturitním studiu. Chod školy zabezpečovalo
21 pedagogických pracovníků a 20 provozních
pracovníků. Z dnešního pohledu se dá říci, že
škola v Bílé byla mimo jiné i jedním z největších
poskytovatelů práce.
Nejen prací je živ člověk. Pojďme se podívat
na mimoškolní aktivity školy. Všem, kdo se podíleli na výchově a výuce učňů, bylo jasné, že
je nutné vyplnit volný čas aktivitami, které by
na jedné straně obohatily život učňů a na druhé
straně zamezily nežádoucím jevům, které jsou
vlastní dospívajícím adolescentům bez ohledu
na dobu, ve které žili. Prostor pro volnočasové
aktivity byl vyplněn činnostmi, které odrážely
charakter školy, a to zejména v oblasti myslivosti, práce s dřevem, kynologii, sokolnictví apod.
Učni byli pravidelnými účastníky dřevařských
soutěží, celostátních soutěží v těžbě a přibližování dřeva, ve kterých byli na špičce všech lesnických škol. Tuto soutěž několikrát vyhráli jak
v kategorii jednotlivců, tak i družstev.
Mnoho zvěře vděčí učňům za svůj život díky
jejich snaze ulehčit strádání v zimním období
přikrmováním, výstavbě a údržbou krmelců a jiných staveb pro úkryt a přikrmování. V oblasti
ochrany životního prostředí a přírody čistili studánky, udržovali chodníky v lese, chránili hnízdiště, podíleli se pod odborným vedením na boji
proti škůdcům. Úspěšně školu reprezentovali
ve sportovních kláních, v poslední době i ve florbalu, v němž dosahovali pozoruhodných výsledků. Škola jim vytvářela velmi dobré podmínky jak
pro letní sporty – kopaná, nohejbal, tenis – škola
měla svůj kurt, odbíjená, v zimě pak lyžování,
pro které v Bílé byly a jsou vynikající podmínky. Po roce 2000 dochází k úpadku školy jako
takové. Snižují se počty uchazečů o studium
učebního oboru Mechanizátor lesní výroby, ale
i o nástavbové maturitní studium. Důvodů bylo
několik a není určitě na vině jen nastupující hospodářská recese.
Škola ztrácí akreditaci na výuku maturitního
oboru. Současně nastává odliv zájmu o studium z tradičních regionů Valašska, což je oblast
Velkých Karlovic až po Vsetín a z druhé strany
od Bečev až po Valašské Meziříčí. Chystaná
reorganizace školy a její integrace se Střední
zemědělskou školou ve Frýdku-Místku vyvolala
ze strany zaměstnanců školy odmítavé reakce.

Obrátili se s žádostí a zastavení procesu integrace na krajský úřad jako zřizovatele, s poukazem na jedinečnost školy, poté i na poslance
Parlamentu ČR zastupující Moravskoslezský
kraj. Výsledkem byla návštěva dvou poslanců,
kteří přislíbili pomoc. Bohužel, následovalo sloučení obou škol a posléze úplná likvidace školy,
která po dobu své třiašedesátileté historie dala
asi třem tisícům mladých lidí základ pro další
produktivní život či případná další studia. Z historického pohledu jedna z mnohých epizod, avšak
z hlediska vzdělanosti a kulturní potřebnosti nesmírná škoda.
Dnes může v lese těžit jakýkoli absolvent
třítýdenního kurzu v zacházení s motorovou pilou. A také se to tak děje. Systém, připravující
odpovědné lesní hospodáře a všeobecně vzdělané dělníky a techniky, jsme nahradili něčím, co
znamená celkový pokles odpovědnosti, vzdělanosti v péči o les. Obyvatelé Bílé přišli o jednu
z dominant obce. Denně potkávali svoje „kluky“
ve slušivých uniformách „lesáků“ nebo v montérkách při jejich cestách do lesů. Navázali s nimi
přátelské vztahy, které přetrvávala léta. Nyní se
obec od učňů a studentů vyprázdnila. Budova
internátu slouží jako turistická ubytovna, odborné učebny jsou likvidovány, provozní učňovské
dílny, kolaudované v r. 2005, nevyužity ke svému původnímu účelu. Znehodnocena práce desítek pedagogů a stovek učňů.
Pomalu se začíná naplňovat prognóza lidí,
kteří předpovídali do budoucna nedostatek kvalifikovaných odborníků nejen v oboru lesnictví,
ale i jiných profesích, které tvoří páteř fungování
základních potřeb podniků. Krátkozraká personální politika v oblasti tvorby dělnických profesí
na školách se již dnes projevuje nedostatkem
kvalifikovaných mladých lidí.
Někde se vloudila chybička s velkými negativními ekonomickými důsledky do budoucna.
Znovu vybudovat kvalitní výukové zařízení s odborníky na výuku a odborný výcvik bude velký
problém. V lesnických oborech o to větší, že byla
přerušena kontinuita v předávání letitých zkušeností mezi „starými“ dřevaři a jejich nástupci,
kteří již dnes v lesích chybí. Nejde jen o těžbu,
ale zejména o ochranu a obnovu lesů. A aby
tyto činnosti byly efektivní, potřebujeme již dnes
do lesa dostat kvalitně připravené odborníky.
K tomuto účelu sloužilo, dnes již žel zlikvidované, Střední odborné učiliště lesnické v krásné
obci Bílá.
K zodpovědnosti se, jak bývá u nás zvykem,
nikdo nehlásí. „Objektivní příčiny“ úpadku lesnického školství v tomto exponovaném regionu
nejsou akceptovatelné, zejména ne při pohledu na současný nedobrý stav lesních porostů
(z hlediska ochrany lesa), o které se starali i absolventi SOUL.
Miroslav Gromnica

Sběr nebezpečného odpadu
Termín konání: sobota 24. září
Sběrná místa:
Bumbálka 8.00 – 8.10
Třeštík 8.20 – 8.30
Hlavatá 8.40 – 8.50
Mezivodí 8.55 – 9.05
Zámeček autobus. zastávka 9.15 – 9.25
Jednota 9.30 – 9.40
Konečná – točna 9.45 – 9.55
Křižovatka školka Mlýn 10.10 –10.20
Na tento den si občané mají možnost připravit k odvozu a likvidaci odpad, který je
kvalifikován jako nebezpečný:
- mazací a motorové oleje, olejové filtry,
tonery
- použité obaly od postřiků a jiné chemi-

kálie, zbytky barev, laků, ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky apod.
Rozbité či rozebrané
televizory, monitory, obrazovky, rádia,
počítače, lednice, mrazničky, sporáky, pračky.
Zpětný odběr elektrozařízení
Pouze kompletní – nerozebrané!!!
- lednice, mrazničky, sporáky, pračky,
mikrovlnné trouby, fritovací hrnce, varné
konvice, vařiče, myčky nádobí, vysavače,
žehličky, váhy, zářivky, výbojky, monitory,
tiskárny, televizory, rádia, videorekordéry,
telefony a ostatní domácí spotřebiče.
V obci Bílá bude prováděn zároveň se
sběrem nebezpečného odpadu i zpětný odběr elektrozařízení a sběr PNEU.
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Nabízíme nový projekt Alchymie smaltu,
podporovaný Moravskoslezským krajem
V červnu začal ve spolupráci se ZŠ TGM
již třetí ročník akce Hledáme talenty III., který
je podporován dotací Města Frýdlant n. O. Navazuje na dosavadní zkušenosti s propagací
tradiční technologie smaltu. Jeho pokračování proběhne po prázdninách a kapacita je už
zamluvena.
Dílna uměleckého smaltu však připravila
další projekt, nazvaný Alchymie smaltu, který
uspěl v rámci projektů Naplňování Koncepce
podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji. Dílna uměleckého smaltu
využila tříletých zkušeností s podobnou akcí
a předložila v rámci krajských projektů projekt,
který je spíše informační a naukový. Jeho cílem je základní seznámení s tradicí, technologie a vyzkoušení toho, co vlastně to „umění
ohně“ obnáší. Jeho smyslem je připomenout
historickou tradici frýdlantského smaltárenství,
které mělo v rámci Evropy významnou roli a je
unikátním řemeslem. Vzhledem k zániku smaltérských podniků je tato pro region staletí ty-

pická technologie zapomínána, přestože tvoří
jednu z nejvýznamnějších tradic města a kraje.
Akce spojuje naučné, informativní, tvůrčí a realizační aktivity účastníků. Účastníci se seznámí
v Minimuzeu technologie smaltu a v expozici
Kulturního centra s tradicí frýdlantského smaltu
i současným využitím ve výtvarné tvorbě. Během návštěvy budou mít možnost vyzkoušet
práci se smaltem a vypálit si pro sebe vlastní
umělecká díla. Velikost skupin je 12 osob plus
pedagog, věkové omezení je od mládeže až
do 30 let. Možnost mají ZŠ, ZUŠ, střední školy i vysoké školy, které se o tradice zajímají
v celém kraji. Díky projektu je akce cenově pro
účastníky příjemná, je hrazen provoz pece, frity
a barvítka i základní plechy pro zkoušku. Odborný doprovod a další aktivity garantuje Dílna
uměleckého smaltu. Akce budou realizovány
do konce roku 2016. Zájemci, kteří se obrátí s žádostí o zařazení do projektu na e-mail
bogar@seznam.cz nebo smaltfrydlant@gmail.
com, obdrží obratem bližší informace.  K. B.



Mladí umělci pracují na svých dílech.
Foto: Karel Bogar

Seznámení s historií smaltu v Minimuzeu smaltu.


Foto: Karel Bogar

Plánované kulturní a sportovní Ekompilace – kultura i osvěta
Plánované kulturní a sportovní akce na ZÁŘÍ 2016
akce na ZÁŘÍ 2016
pátek 2. 9. - neděle 4. 9.

Přednášková řada
PROČ BÝVÁME NEMOCNÍ
Pátek – 18.00 – Tajemství zdravého života. Je to důsledek nějaké zákonitosti?
Sobota – 16.00 – Na čem je závislá správná funkce buněk a genů?
Sobota – 18.00 – Jakou roli hrají naše myšlenky při vzniku nemoci?
Neděle – 18.00 – Existují šance na uzdravení také při chronických onemocněních?
Přednáší MUDr. Horst Müller.
klubovny Kulturního centra
vstupné dobrovolné

úterý 6. 9.
Tvořivé dílny pro děti
14.00 – 18.00 STOJÁNEK NA PASTELKY
klubovny Kulturního centra
vstup zdarma
středa 7. 9.
18.00

Koncert 13. ROČNÍKU SVATOVÁCLAVSKÉHO HUDEBNÍHO FESTIVALU 2016
kostel sv. Bartoloměje

pátek 9. 9.
12.30

EKOMPILACE
Hudební festival s TATA/BOJS, Thom Artway a dalšími.
Live jukebox, výstava Brána recyklace, skákací hrad, edukativní eko program.
Moderuje Tereza Tobiášová.
parkoviště u koupaliště
vstup zdarma

pondělí 12. 9. Travesti show
18.30
DIVOKÉ KOČKY
Skupina přichází s novým programem!
velký sál Kulturního centra
vstupné 150 Kč v předprodeji/200 Kč na místě, vstupenky možno rezervovat na
našich stránkách a následně zakoupit v BIC nebo na místě
čtvrtek 15. 9. DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
8.00
Kulturní centrum
čtvrtek 15. 9. Cestopisná přednáška Jiřího Sladkého
18.00
NEZNÁMÁ ÍRÁNSKÁ POUŠŤ
kinosál Kulturního centra
vstupné 30 Kč
pátek 16. 9.
9.00

FARMÁŘSKÝ TRH
před obchodním domem OMMA

sobota 24. 9.
neděle 25. 9.
9.00 – 18.00

VÝSTAVA KVĚTIN, OVOCE A ZELENINY
Můžete se těšit na bohatě aranžované květiny, příjemné a chutné občerstvení,
vystoupení cimbálové muziky Kotci, prodej sazenic a pěstitelských potřeb.
Dům Zahrádkářů

neděle 25. 9.
16.00

Divadlo pro děti
O STATEČNÝCH KŮZLÁTKÁCH
velký sál Kulturního centra
vstupné 50 Kč, vstupenky na místě od 15.00 hod.

pondělí 26. 9. FARMÁŘSKÝ TRH
9.00
před obchodním domem OMMA
pondělí 26. 9. Divadelní představení
19.00
RUKOJMÍ BEZ RIZIKA
hrají Václav Vydra, Jan Šťastný, Jana Boušková, Martin Zahálka, Lenka Zahradnická,
František Skopal
velký sál Kulturního centra
vstupné 300 Kč, 250 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně
zakoupit v BIC nebo na místě
úterý 27. 9.
Tvořivé dílny pro děti
14.00 – 18.00 PODZIMNÍ OBRÁZEK DO OKNA
klubovny Kulturního centra
vstup zdarma
středa 28. 9.
18.00

Koncert dětského sboru „Zpěváčci & BROLN“
Janáčkova síň

Připravujeme:
říjen

Divadelní představení ochotnického divadla z Kozlovic
POSTEL PRO ANDĚLA
velký sál Kulturního centra

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

V pátek 9. září přivítá Frýdlant n. O. celorepublikové turné s názvem Ekompilace.
Jsme moc rádi, že jsme se dostali mezi šest
měst v ČR, kde se tento kulturně osvětový
projekt uskuteční.
Na každém minifestivalu je kladen důraz
na třídění odpadu, šíření povědomí o recyklaci, uvědomělém chování k životnímu prostředí a návštěvníci jsou v tomto ohledu také
vzděláváni.
Ekompilace je ale také hudební projekt,
a proto proběhne i šest open-air koncertů.
Mladé a zajímavé kapely dostanou prostor
nahrát dva songy ve studiu Franz Kavkaz
a toto kompilační CD s písničkami šesti kapel je poté 6x křtěno ve všech městech ČR,
kde Ekompilace probíhá. CD je rozdáváno
návštěvníkům festivalu zdarma. Kromě těchto kapel vždy vystupuje také hlavní hvězda
projektu, po loňských Wohnoutech jsou letos tváří EKOMPILACE skupiny Tata/Bojs
a ve Frýdlantu nad Ostravicí, jako v jediném
městě ČR, i mladý písničkář Thom Artway.
Thom se nedávno výborně předvedl na Colours of Ostrava a znovu se tento hudebník
i s kapelou v regionu objeví právě u našeho
koupaliště. Dále se můžete těšit na vystoupení téměř domácích David Stypka & Bandjeez, No Distance Paradise, Love Songs
Orchestra a dalších.
Čeká vás zde ovšem i nehudební doprovodný program, který začíná už ve 12.30,
takže určitě přijďte včas! Připravena je výstava Brána recyklace, bubenický workshop
nebo ekologicky zaměřené hry pod taktov-

kou vzdělávacího programu Tonda Obal,
hrací koutek pro děti, skákací hrad a jiná
překvapení. Občerstvení bude také zajištěno.
Jako upoutávka na tuto akci budou sloužit i čtyři wifi kontejnery, umístěné v prostoru před Kulturním centrem a obchodním
domem Albert. Nádoby na odpad byly přeměněny na malé posezení, v němž je k dispozici wifi router a nabíjecí stanice. Tyto wifi
kontejnery tak fungují jako odpočívárna, wifi
hotspot a místo pro dobíjení telefonů. Barevné kontejnery na vytříděný odpad, s nimiž
se běžně setkáváme na ulicích, budete moci

Pytel uloupených peněz dokáže
oživit i sebevraha, jenže i policii
26. září vás zveme do Kulturního centra
na divadelní představení Rukojmí bez rizika.
Komedie slavného francouzského dramatika
Alaina Fourtona ve hvězdném hereckém obsazení je skutečnou lahůdkou z jeho divácky
oblíbených inscenací. Marc Besson je ženami obdivovaný spisovatel z kategorie červené knihovny. Již delší dobu nemá o čem psát,
nic ho nebaví, a jak se domnívá, nachází se
v bezvýchodné životní situaci. Rozhodne se
spáchat sebevraždu. V okamžiku, kdy se
k tomu odhodlá, ho vyruší letitý přítel Luc,
který se kdysi málem zabil, když ho opustila žena, a teď chce učinit totéž, neboť se
k němu po letech vrátila. Společná sebevraž-

da se jeví jako ideální řešení, ale plán jim
překazí trojice prchajících amatérských lupičů
s plným pytlem peněz. Vtrhnou do bytu, sebevrahy si vezmou za rukojmí a vyhrožují, že
je zabijí. Přestože je to právě to, co si Marc
s Lucem nejvíce přejí, při pohledu na plný pytel bankovek dostávají znovu chuť do života.
Tvůrčí fantazie se Marcovi vrací právě včas.
Lupičské trio potřebuje plán a za dveřmi je
policie. V hlavních rolích se představí Václav
Vydra, Svatopluk Skopal/Jan Šťastný, Martin
Zahálka, Lenka Zárybnická, Naďa Konvalinková. Vstupenky jsou v prodeji v BIC nebo
na pokladně Kulturního centra.

Kateřina Kaiserová

využít od 2. do 9. září v podobě relaxační
zóny s připojením na internet zdarma. Projekt připravil portál Samosebou.cz propagující třídění a recyklaci odpadů jako symbolické poděkování za to, že třídění je pro Čechy
„samo sebou“. Podrobnější informace sledujte na FB a web stránkách EKOMPILACE.
cz a Kulturního centra www.kcfno.cz.
Vstup na akci je zdarma, moderuje Tereza Dobiášová, tvář televizní stanice Óčko.
Návštěvníky prosíme o toleranci vzhledem
k omezené možnosti parkování v areálu
koupaliště a využití okolních parkovišť, např.
u haly Sport. 
Kateřina Kaiserová
Maminky pro maminky
pořádají

1. Dětský bazárek
Dětských věci, podzimního a
zimního oblečení, hraček a potřeb
pro nejmenší…
19. – 22. září 2016
Restaurace U Toflů
Janovice-Bystré

bazarekbystre@gmail.com,
Tel.: 777 810 599

frýdlantské knižní okénko

I. Švihlíková: Jak jsme se stali kolonií?
Není snad čtenáře, který by občas nesáhl
na zaručený bestseler. Většinou jde o příběhy
dramatické nebo milostné, jen výjimečně je
takovou knížkou pro širší veřejnost ekonomická literatura. Kniha Jak jsme se stali kolonií
od renomované autorky Doc. Ing. Ilony Švihlíkové, Ph.D. (1977) je jistě takovým kouskem.
Autorka přednáší v ČR i na Slovensku.
Hojně publikuje, vystupuje v rozhlase i v TV,
takže ji řada čtenářů již zná. Její literární styl
je vzácně srozumitelný i laické veřejnost,
dovede vyhmátnout problémy a neutopit
významná fakta ve vědecké vatě. Autorka
v knížce vykresluje nepříliš radostný pohled na naši cestu od sametové revoluce až
po dnešek, analyzuje současnou situaci a načrtává možnosti budoucího vývoje. Na rozdíl

od řady ekonomů a většiny médií, kteří vývoj
po roce 1989 vidí jen pozitivně, snad s malými chybičkami na kráse, autorka věcně
a kriticky předkládá skutečný stav věcí. Již
od první kapitoly zaujme především věcností
a znalostí problematiky ekonomického vývoje bývalého Československa. Vyvarovala
se černobílého hodnocení, věcně konstatuje
kladné i negativní rysy ekonomické situace,
ve které jsme vstupovali s jinými zeměmi
východního bloku do globalizované světové
ekonomiky. Při své analýze je vtipná, např.
když poznamenává, že naše teoretické aktivity při transformaci ekonomiky směřovaly
spíše do učebnice liberální ekonomiky než
do reálného světa, který byl už poněkud jiný.
Rozebírá Washingtonský konsenzus, který

díky MMF výrazně nasměřoval naši ekonomiku a doposud ji ovlivňuje, i když se o něm
raději nemluví. Seznamuje s širšími vazbami
transformace s jinými zeměmi střední Evropy
(ale i příkladem Číny). Rozsáhle se věnuje
České ekonomické transformaci i aktuálnímu
stavu české ekonomiky a hledání východiska.
Soustavně upozorňuje, že ekonomika není
celým obrazem života společnosti, sleduje
omezenou roli státu a další okolnosti, které
v médiích a propagačních sloganech stran
neslyšíme. Pro milovníky šťastných konců
přidává závěrečnou kapitolu Program pro
ČR – nástin pro budoucnost. Knížku vydalo
nakladatelství Rybka Publisher na konci roku
2015. A je to skutečně vzrušující analýza světa, ve kterém žijeme. 
K. B.

Kultura
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Má to smysl, třiďte odpad!

Divadlo tety Chechtalíny
uvádí činoherní pohádku

O statečných kůzlátkách

Čtvrtý ročník hudebních festivalů a další edice stejnojmenného CD

Thom Artway
No Distance Paradise
Emoce
Ben Dover
Strong Coffee
Y?
David Stypka & Bandjeez
moderuje Tereza Tobiášová

VSTUP ZDARMA

každý návštěvník obdrží nové CD Ekompilace

V sále Kulturního centra
Frýdlant nad Ostravicí

26.8. Mělník, 27.8. Vysoké Mýto, 2.9. Sokolov,
9.9. Frýdlant n. O., 16.9. Prachatice, 17.9. Domažlice

doprovodný program už od 12:30,
Live jukebox, výstava Brána recyklace,
skákací hrad, edukativní eko program

V neděli 25.9.2016 v 16 hodin
Pohádka je vhodná pro celou rodinu, děti
od 3 let. Děti se stávají součástí děje a jsou
poučeny o bezpečném chování.
vstupné 50,-

www.ekompilace.cz

9.9.

sleduj

Ekompilace

Frýdlant n.O.
12:30

(u koupaliště) od

patron třídění odpadu:

partneři:
font: Ebrima
black
blue: C85 M50 Y0 K0

DopravaProKapely.cz

Vstupenky se budou prodávat na místě od 15:00 hodin
Plakát.indd 1
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inzerce
· KAVÁRNA
· KOSMETIKA
· PRIVÁTNÍ SPA
· SAUNA

· FYZIOTERAPIE
· REHABILITACE
· JÓGA
www.bodiz.cz

NOVINKA

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

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

Ordinační doba - Lékař
Čtvrtek

08.00 - 13.00
13.30 - 16.30

Tel.: 595 172 837

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.

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

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

Lumír Matula,
oprava elektroniky

Televizory plazmové, LCD, videa,
DVD, CD, videokamery, satelitní
přijímače, set-top-boxy, mikrovlnné trouby. Přijedu k Vám
732 16 46 36, 558 622 296
PŘIDEJ SE K NÁM
– KROUŽKY, TÁBORY,
AKCE PRO DĚTI

HLEDÁME LEKTORY

VĚDA NÁS BAVÍ
Více info na: www.omniveda.cz
lektori@vedanasbavi.cz
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