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Beskydské hry bez hranic

MIKROREGION – Když jsme s Petrem
Blokšou, starostou sousedního Pržna, přišli začátkem roku na zasedání Mikroregionu
Frýdlantsko-Beskydy s myšlenkou sportovně-společenského setkání, na kterém by zástupci
jednotlivých obcí poměřili své síly v netradičních
disciplínách po vzoru televizních Her bez hranic,
dostalo se nám přijetí spíše vlažného.
V každé obci byl kalendář již nabitý akcemi
tradičními i mimořádnými, ale my se nenechali
odradit. Žádná z nich nemohla myšlence té naší
konkurovat! No jen si to představte: Týmy vedené
čelními představiteli sousedních obcí na jednom
kolbišti bojující o prestižní putovní pohár, který
bude celý rok zdobit jednu z regionálních radnic.

Dospělí i děti hrdě se hlásící ke své obci a vydávající ze sebe nadlidské výkony, aby dosáhli
na mety nejvyšší. A hlavně společná legrace,
nová přátelství a snad začátek příjemné tradice.
A tak Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy pořádal dne 10. září v Janovicích 1. ročník Beskydských her bez hranic, do nichž vyslalo své týmy 7
obcí – Baška, Bílá, Frýdlant nad Ostravicí, Lhotka, Pržno, Staré Hamry a hostitelské Janovice.
Každá obec nominovala sedm členů do týmu
dospělých a sedm dětí. Některé disciplíny plnily
týmy samostatně, jiné společně. Nesměl chybět
žolík, kterého týmy mohly vsadit a zdvojnásobit
svůj bodový zisk ve vybrané disciplíně. A v čem
se vlastně soutěžilo? Hned na úvod prověřil fyzickou kondici soutěžících i jejich schopnost soustředit se letní biatlon. Následovalo odhalování
rozdílů a detailů v předvedených tanečních vystoupeních. Třetí disciplína spočívala ve skládání
obří skládačky, která zamotala hlavu nejednomu
týmu. Týmoví jedlíci se uplatnili v soutěži Hamburger, kde bylo úkolem soutěžících připravit
postupně na jednotlivých stanovištích tento pokrm a na posledním stanovišti jej co nejrychleji
sníst. Pátá disciplína soutěžící náležitě zchladila,
protože při přenášení vody v kyblících ne všem
v kyblíku něco zůstalo. Poslední disciplína pak
prověřila šikovnost a rychlost všech. Překážková agility dráha byla náležitým vyvrcholením
soutěžního programu. Fandilo se na víc než sto
procent a výkony všech byly naprosto úžasné.
Přesto, že to pro soutěžící i fanoušky byly
nervy, celé odpoledne mělo krásnou atmo-

sféru a večerní vyhlášení výsledků se neslo
v přátelské náladě pod taktovkou Radka Erbena, který celou akci moderoval.
A jak to dopadlo? Samostatně se vyhlašovalo pořadí týmů dospělých a týmů dětí. Každý účastník obdržel medaili a týmy umístěné
na bedně navíc pohár. Sčítaly se i výsledky
obou obecních týmů a tímto způsobem byl
určen celkový vítěz prvního ročníku. Jsem nesmírně pyšná, že tím vítězem jsou Janovice!
Věřím, že soutěžící, fanoušci i návštěvníci
si akci užili a těší se na další ročník, který bude
hostit dne 2. 9. 2017 Pržno! Tak ať se vydaří!

Gabriela Milotová,

místostarostka obce Janovice
Konečné výsledky:
Soutěž dětí:
1. Janovice
2. Pržno
3. Baška
4. Frýdlant nad Ostravicí
5. Lhotka
6. Staré Hamry
7. Bílá
Soutěž dospělých:
1. Lhotka
2. Janovice
3. Baška
4. Frýdlant nad Ostravicí
5. Bílá
6. Pržno
7. Staré Hamry

Jakub Zemaník na Běchovicích

OSTRAVICE – V neděli 25. září se konal
jubilejní 120. ročník Běchovic, které jsou rovněž MČR v silničním běhu na 10 km. Ostravický Jakub Zemaník patřil vzhledem k loňskému
titulu k favoritům spolu s Jirkou Homoláčem
a Vítem Pavlištou.
Prvních 5 km bylo celkem svižných a kluci
Kubovi utekli, avšak Kuba v seběhu před Hrdlo-

řezákem dotáhl manko na Pavlištu a stahoval
i Homoláče. Následoval pověstný Hrdlořezký kopec a táhlé stoupání do cíle. Kuba nakonec Jirku
nedohnal a se ztrátou 7 vteřin doběhl na 2. místě
v čase 30:33 min. Čas je o 17 vteřin rychlejší než
loni. Kuba se tak po dlouhé době úspěšně vrátil
na závodní scénu. Běchovicemi však nic nekončí
a Kubu čeká příprava na krosovou sezónu.

Czech Pol Silesia cup skončil

Policie ČR Frýdlant nad Ostravicí informuje

MIKROREGION – Služební obvod je s rozlohou 306 km2 největším a počtem obyvatel
22 195 třetím nejlidnatějším mezi osmi služebními obvody Územního odboru Frýdek-Místek.
V níže uvedené tabulce jsou oficiální statistické údaje k nápadu trestné činnosti (dále
NTČ) OOP Frýdlant nad Ostr. po jednotlivých
letech, počet jednotlivých objasněných skutků
a celková objasněnost v procentech. Z uvedených údajů je zřejmý eskalující nápad násilné
trestné činnosti a majetkové trestné činnosti
převážně v roce 2013 a 2014. Od roku 2015
pozorujeme snížení celkového NTČ, což je
trend v celé ČR (průměrně 20 %). Ve Frýdlantě
n. O. je NTČ nižší v r. 2015 o 35,5 %.
I přesto, že dochází k snižování NTČ,
apelujeme na všechny spoluobčany, aby
zvýšili ostražitost, zabezpečili přiměřeným
způsobem svůj majetek a neprodleně nás
kontaktovali v případě výskytu podezřelých
osob či motorových vozidel. Na situaci z hlediska prevence již zareagovalo vedení obce

Ostravice, která v minulém roce vybudovala
Městský dohledový kamerový systém „dále
MKDS“ napojený na zdejší oddělení PČR, což
jistě přispělo za pozorované období k snížení
nápadu trestné činnosti o téměř 50 %. V současné době je v jednání vyhotovení „MKDS“
v obci Čeladná, další „MKDS“ již od roku 2011
řeší zastupitelé Města Frýdlant nad Ostravicí. Městský kamerový dohledový systém je
v současné době již nezbytným pro zajištění

bezpečí osob a majetku. Zároveň upozorňuji,
že zřízením „MKDS“ nedojde k absolutnímu
zastavení nápadu trestné činnosti, spíše vede
k pocitu bezpečí občanů na inkriminovaných
místech a prevenci kriminality.
Ve služebním obvodu PČR Frýdlant nad
Ostravicí je celkem 12 obcí, kdy průřezem nápadu trestné činnosti zde dochází převážně
ke krádežím vloupání do vozidel, do rekreačních chat a jiných objektů. 
(Více na str. 2)

Frýdek-Místek a Beskydy objektivem
BESKYDY – Ideální příležitostí pro všechny,
kteří touží svým fotoaparátem co nejlépe zachytit
zákoutí Frýdku-Místku a nádhernou přírodu Beskyd a ještě přitom dostat užitečné rady od zkušeného fotografa, to jsou akce Frýdek-Místek a Beskydy objektivem aneb Foťte jinak, foťte lépe.
Začínající i zkušenější fotografové budou
pod vedením profesionálního fotografa zaznamenávat jak nejrůznější detaily města a okolní

přírody nebo panoramata Lysé hory a Ondřejníku, tak místní architekturu.
Ve Frýdku-Místku se mohou zájemci vydat
na fototoulku v sobotu 16. října, v Beskydech
pak o týden později 23. října. Na oba kurzy je
nutné se přihlásit na pobočkách Beskydského
informačního centra v Místku na náměstí Svobody nebo ve Frýdlantě nad Ostravicí na ulici
Hlavní. Cena kurzu je 200 Kč/osoba.

Dobročinný Cream Bike Čeladná pomáhal
ČELADNÁ – V sobotu 17. září odstartoval z Čeladné už třetí ročník cyklistického
závodu Cream Bike Čeladná. Atraktivní
závod přes beskydské vrcholy přilákal řadu
profesionálních i amatérských závodníků,
kteří změřili své síly na několika tratích různé obtížnosti.
Kromě sportovního zápolení účastníci závodu také podpořili místní děti tím,
že šlapali na dobročinných rotopedech
Nadace ČEZ v rámci akce Pomáhej pohybem. Celkem se jim podařilo vyšlapat
102 812 korun pro malé fotbalisty z SK
Beskyd Čeladná a pro děti z místní základní školy.
Pro zdatné a aktivní cyklisty byla v Čeladné připravena náročná 55kilometrová
trasa s převýšením 1350 metrů. Kdo si
na ni netroufl, mohl vyrazit na 20 kilometrů
dlouhou Trasu B Turist, určenou zájemcům
z řad veřejnosti. Organizátoři nezapomněli ani na děti, pro které postavili půlkilometrový okruh s několika dovednostní-

mi disciplínami. Vítězem závodu se stal
dvojnásobný olympijský medailista v MTB

Jaroslav Kulhavý.


(pokračování na str. 11)

Starosta Čeladné Pavol Lukša a ředitel pořadatelské agentury Martin Kráčalík.

Ve Staříči se konal poslední ze série závodů Czech Pol Silesia cup. Malí cyklisté během celého
léta dokazovali, že mají bojovného ducha. Akci pořádal oddíl cyklistiky Sportovního klubu Pržno.

slovo starostky
Vážení spoluobčané,
konec října přináší i jeden z posledních prodloužených
víkendů letošního roku. Kolik z nás si 28. října připomene,
že slavíme Den české státnosti? Je škoda, že v době světové globalizace a evropského spojování se klade menší
důraz na význam národních dějin. A o to více, když se jedná
o den, kterému vděčí Češi i Slováci za vznik svého prvního státu a přiznání národní patřičnosti. Má vůbec v dnešní
době význam, abychom připomínali 28. říjen?
V době, kdy mapu evropského kontinentu zatím stále pokrývá jednotná modrožlutá vlajka Evropské unie, kdy v čele
tohoto společenství stojí její prezident, její vlastní vláda a kdy se kompetence a pravomoci tak
či onak dělí a tříští mezi centrální a národní administrativy?
Tehdy, před 98 lety, byl na demokratických základech vybudován stát, který začal velmi
rychle hospodářsky prosperovat a v třicátých letech minulého století se stal jedním z nejvyspělejších států tehdejší Evropy.
Vznikem Československa získal český národ po několika staletích znovu samostatnost
a začalo jím také jedno z nejlepších období v moderních dějinách našeho národa, spojené
s tzv. První republikou.
Na její odkaz dnes ostatně navazuje Česká republika.
Vznik Československa nebyl snadnou záležitostí a kromě domácího odboje k němu výrazně přispěl i zahraniční odboj v čele s pozdějším prezidentem Tomášem Garriguem Masarykem a československými legiemi, které za samostatnost našeho státu bojovaly na mnoha
bojištích první světové války.
Masaryk, Beneš, Štefánik, Rašín a jiní, to jsou jména lidí, kteří k založení samostatného
Československého státu neodmyslitelně patří, a historikové tvrdí, že bez nich by dnes Česká
republika nebyla.
Můžeme tedy oslavu říjnového svátku chápat i jako oslavu těch, kteří šli pevně za svým cílem
a započali cestu, po které dnes kráčíme i my, a předali nám pomyslnou štafetu. Štafetu, o níž
víme, že nepřišla jen tak bůh ví odkud, ale je pokračováním naší novodobé historie. Jejich sny
a touha po jejich uskutečnění, ale zejména jejich mravenčí a neutuchající práce, se staly základním kamenem úspěchu a prosperity mladého státu, který je nutné veřejnosti i politikům připomínat.
Připomínat a současně klást otázku: Proč se tenkrát podařilo to, co se dnes nám a našim představitelům až tak nedaří? Určitě jsme v mnohých ohledech jiní a jiná je situace, v níž se nacházíme.
Nemohli by ale být tito lidé, jejich sny, jejich píle a morální hodnoty vzorem pro současnou generaci?
Osobně bych si přála, kdyby tomu tak bylo. 
Helena Pešatová, starostka města
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Informace pro místní podnikatele –
aktualizace Katalogu služeb a řemesel
Na stránkách města www.frydlantno.cz je
v sekci „O FRÝDLANTU NAD OSTRAVICÍ“
uveřejněn katalog služeb a řemesel.
Vzhledem k tomu, že bude prováděna aktualizace a doplnění údajů, zveřejněných v tomto
katalogu, žádáme podnikatele, kteří jsou v této
evidenci uvedeni, aby v termínu do 31. 10.
2016 kontaktovali pracovníky obecního živnostenského úřadu, kteří aktualizaci provádí, a potvrdili aktuálnost údajů zveřejněných u jeho
osoby, případně sdělili, že již nemají zájem být
v novém vydání katalogu uvedeni.
Poskytovatelé služeb, kteří nepotvrdí aktuálnost nebo změnu zveřejněných údajů o své
osobě, budou z aktualizovaného vydání katalogu vyřazeni.
Uvedené informace je možno sdělit jak telefonicky – 558 604 190-193, tak e-mailem: zivnost@frydlantno.cz, případně osobní návštěvou
v budově na ul. Hlavní čp. 139, I. patro, kanc.
210, 211 nebo 212 a rovněž písemně na adrese: Městský úřad, živnostenský úřad, Hlavní
139, 739 11 Frýdlant n. O.
Při písemném kontaktu prosíme uveďte své
jméno, příjmení, identifikační číslo a údaje,

které chcete v katalogu zveřejnit nebo změnit,
zejména kontaktní údaje pro zájemce o vámi
nabízenou službu a podpis.
Podnikatelé, kteří dosud v katalogu uveřejněni nejsou a mají o to zájem, mohou také kontaktovat uvedené pracovníky, avšak u těchto
nových zájemců o zveřejnění je nutno doložit
také „vyslovení souhlasu“, které je možno získat rovněž na stránkách města www.frydlantno.cz v sekci „O FRÝDLANTU NAD OSTRAVICÍ“ – odkaz „katalog služeb a řemesel“.
Tento formulář je nutno vyplnit, podepsat
a zaslat zpět e-mailem, poštou nebo osobním
podáním ve shora uvedených kancelářích, případně vhodit do schránky na budově na Náměstí čp. 3, na ul. Hlavní čp. 139 nebo zanechat na recepci nebo podatelně v budově čp.
139 na ul. Hlavní, a to také v termínu do 31.
10. 2016.
Zveřejnění údajů týkajících se jak osob poskytujících služby, tak údajů o službách samotných je zdarma.
Věříme, že aktualizovaný katalog bude opět
přínosem nejen pro občany města, ale také pro
jeho návštěvníky, turisty a rekreanty.

Frýdlant nad Ostravicí

Hasiči z Nové Vsi soutěží o titul
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Frýdlant n. O. – Nová Ves se na základě výběru
odborné poroty dostala do finále soutěže nazvané Anketa dobrovolní hasiči roku 2016.
Do finále se jednotka dostala hlavně díky
včasnému a výbornému zásahu u požáru zemědělského objektu z loňského září, ale také
díky své celoroční činnosti v oblasti požární
ochrany. Z pěti finalistů v oblasti severní Morava se díky veřejnému hlasování bude 16. 11.
2016 vybírat jednotka, která získá nejen titul
„Jednotka sboru dobrovolných hasičů 2016“,
ale také získá finanční odměnu na vybavení.
Více se můžete dočíst na stránkách: www.
adhr.cz, nebo www.sdhnovaves.cz. Podpořit
naši jednotku můžete internetovým hlasováním
na stránkách adhr, nebo zasláním sms na číslo 900 77 06 ve tvaru HASICI JSM1. Můžete
využít oba dva způsoby hlasování. Hlasovat
můžete do 15. 10. 2016.
Děkujeme za podporu.

Radek Kubala, velitel jednotky

JSDH Frýdlant n. O. – Nová Ves

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Frýdlant n. O. – Nová Ves.

Prvňáci, šesťáci a adapťák v ZŠ TGM

Místní akční plán rozvoje vzdělávání – výzva k zapojení
do pracovních skupin a pozvánka na jednání
Máte zájem zapojit se do tvorby strategického dokumentu z oblasti regionálního školství?
Přijďte na první společné setkání
o předškolním, základním i neformálním
vzdělávání v rámci projektu Místní akční
plán vzdělávání v ORP Frýdlant nad Ostravicí.
Společné jednání se uskuteční v úterý
18. října 2016 v 14.30 v Kulturním centru
Frýdlant nad Ostravicí.
Zveme všechny učitele, rodiče dětí, spolky
pracující s dětmi, odborníky, ředitele škol, dob-

rovolníky z neziskových organizací a všechny,
co jim není lhostejné vzdělávání dětí a žáků
do 15 let v území ORP Frýdlant nad Ostravicí.
Rádi se navzájem poradíme o tom, které
problémy máme řešit, o kterých se bavit a jaká
řešení hledat.
Budeme rádi, když nám sdělíte svůj zájem o účast na setkání na e-mail hmajko@
frydlantno.cz.
Na setkání s vámi se těší pracovnice Odboru školství a kultury Městského úřadu Frýdlant
nad Ostravicí.

Prvňáci s deváťáky táhnou v Tégeemce za jeden provaz – společné foto.

Pomník obětem 1. světové
války ozdobil nový kříž
V městské části Nová Ves, před základní
školou, je od roku 1933 umístěn pomník věnovaný vzpomínce na padlé a zemřelé občany
Nové Vsi během 1. světové války. Zastupitelstvo města na svém veřejném jednání bylo
informováno, že pomníku schází kříž. Důvod
jeho zmizení zřejmě již nezjistíme, nicméně
Město Frýdlant nad Ostravicí z vlastního rozpočtu investovalo do jeho pořízení a renovace
stávajících částí pomníku. Od 16. září 2016 pomník zdobí zcela nový pískovcový kříž z dílny
výtvarného umělce Ondřeje Gavlase. Těší nás,
že je pomník opět důstojným pietním místem.
 Petra Filipová, odbor školství a kultury

Nový školní rok v ZŠ Satinka zahájen úspěšně
Ani jsme se nestačili ohlédnout a měsíc z nového školního roku už je za námi. Pracujeme totiž
na plný výkon. V letošním roce jsme v naší škole přivítali 15 nových prvňáčků. Ti se za pomoci
svých starších spolužáků a paní učitelky brzy rozkoukali a pomalu se konečně učí číst, psát a počítat. Kromě toho se seznamují s prvními slovíčky
z angličtiny, malují, zpívají a sportují.
Jejich síly jsme otestovali na prvním velkém
turisticko-adaptačním výletu na Ostravici, kdy doslova ruku v ruce se staršími kamarády ušli přes
hory a doly více než 12 km po svých.
A že jsou v naší škole pod horami opravdu
zdatné děti, o tom nás přesvědčil Dominik Gola
z prvního ročníku, který vyhrál 1. místo v okrskovém kole v přespolním běhu a postupuje

Dominik Gola.

do okresního kola. V září jsme už stihli navštívit
dopravní hřiště i městkou knihovnu.
Ve školní družině období pozdního léta vonělo
jablíčky. V projektu „Jablkohrátky“ děti ochutnaly jablka na všechny možné způsoby, učily se
poznávat jejich druhy, krájely, malovaly, stříhaly
a soutěžily, až nakonec zvolili jablkovou královnu
a krále.

Zatímco příroda se pomalu připravuje oddechnout si po tom, co odevzdá plody své
práce, podzim ve školních lavicích je obdobím,
kdy nově nabytá energie žáků i jejich učitelů
teprve zasévá semena další „úrody“, kterou
není nic jiného než nově nabyté vědomosti
a příprava pro život a budoucí povolání. A jako
každý hospodář připraví půdu, aby plodila co
nejlépe, i ve škole se snažíme vytvořit dětem
podmínky k výuce tak, aby se zde cítily dobře.
Jedním z prvních kroků se stal adaptační
kurz pro ty, kteří přicházejí noví, prvňáčky
a šesťáky.
Ti menší jej prožili tři dny ve vybraných
společnostech. Nejprve si vyzkoušeli muzikoterapii, pak si vyjeli na výlet na Bílou prožít
si svoji Pirátskou plavbu, následovalo setkání
s členkami společnosti Podané ruce a jejich
čtyřnohými mazlíčky. No a jak se již stává
u nás ve škole tradicí, nechyběli ani starší kamarádi z devítky, kteří si pro své malé přátele
připravili množství her, sportovních stanovišť
a dokonce i společnou výtvarnou činnost. Velcí patroni tak ukázali těm nejmenším, že když
se táhne za jeden provaz, je to ve škole těch
devět let ve škole docela prima.

Trošku jinak, i když obdobně, na tom byli
jejich starší kamarádi, šesťáci. Ti totiž vstoupili
do nové etapy svého života. Do etapy, na níž
se nezapomíná. Jedná se o dobu plnou zážitků. O dobu, kdy vznikne celá řada nových přátelství a také se prohloubí řada těch „starých“.
Mnoho z nich vydrží po celý život.
I jejich adaptační kurz byl velmi různorodý.
První den se všichni vydali se svými novými
třídními učiteli na procházku po Frýdlantu
a jeho přilehlém okolí. Společně navštívili například frýdlantské letiště. Nebyla nouze o různé hry v přírodě, do kterých se děti s vervou
pouštěly. Druhý den na ně stejně jako mladší
prvňáčky čekala muzikoterapie a poslední den
i oni vyjeli směr Bílá, kde si směli vyzkoušet
řadu atrakcí, například lanové centrum, obrovskou trampolínu, mini motokáry nebo horolezeckou stěnu.
Adaptace je tedy za námi. To, zda se v nových třídních kolektivech podaří vytvořit kamarádské a poznání chtivé prostředí, záleží
v prvé řadě na žácích samotných. My učitelé
ve spolupráci s rodiči se jistě budeme snažit
o to, aby se to všem společnými silami podařilo. 
lg, tm

Adaptační kurz v 1. třídách ZŠ TGM.

Varhanní koncert

V měsíci říjnu připravil Kruh přátel hudby tradiční varhanní koncert. Představí se vynikající
koncertní varhaník Pavel Svoboda z Dobrušky,
který v letošním roce již koncertoval v Německu, Francii, Polsku, Číně, a to na prestižních
pódiích (Katedrála Marseille, Beijing Concert
Hall atd.). Nyní připravuje projekt, jehož cílem
je nastudovat a veřejně uvést kompletní varhanní dílo Johanna Sebastiana Bacha.
Koncert se koná v našem kostele sv. Bartoloměje v pátek 7. října v 18 hodin. Vstupné
100 Kč, senioři/studenti 60 Kč, členové KPH
40 Kč, s abonentní vstupenkou zdarma. V letošní sezóně mají volný vstup také žáci ZUŠ
ve Frýdlantu nad Ostravicí.

Policie ČR Frýdlant nad Ostravicí informuje

(Pokračování ze str. 1)
Dále dochází ke krádežím jízdních kol, poškozování cizích věcí a mimo jiné i zanedbávání povinné výživy. Dalším obecně ohrožujícím jednáním
pachatelů je jízda pod vlivem návykové látky (alkoholu či OPL), celkem evidujeme v letošním roce 20
těchto trestných činů, v dalších 11 případech jde
o maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání
a v neposlední řadě je evidováno 31 přestupků
jízdy pod vlivem návykové látky, které projednává
MěÚ Frýdlant nad Ostravicí ve správním řízení.
Celkem jde o 62 zjištěných protiprávních jednání
v souvislosti s řízením motorových vozidel.
Nápad trestné činnosti v jednotlivých obcích:
V únoru letošního roku jsme požádali zastupitele Mikroregionu o zakoupení měřícího zařízení
rychlosti v silniční dopravě. Tímto bych rád poTrestná činnost
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děkoval zastupitelům Mikroregionu za zakoupení
tohoto laserového měřícího radaru a rovněž vás
informoval o měření, respektive zjištění počtu překročení povolené rychlosti v jednotlivých obcích
za období od 24. 5. do 31. 8. 2016.
Na základě žádostí jednotlivých obcí, základních škol, mateřských škol či jiných subjektů provádíme preventivní osvětovou činnosti prostřednictvím prezentačních akcí, kdy témata jsou volená
podle situační potřeby pro děti, mládež a seniory.
V letošním roce proběhlo celkem 12 prezentací
z toho dvě akce pro seniory, čtyři bezpečnostní
akce přímo v provozu na úseku Besipu a zbývající
akce proběhly buď v prostoru budovy policie nebo
přímo v základních či mateřských obec
školách. Spolupráce je rovněž
úspěšná s jednotlivými odbory Bílá
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Frýdlant nad Ostravicí, Staré Hamry

Oslavy státního svátku
V rámci oslav státního svátku – vyhlášení
nezávislosti ČSR – uspořádalo Město Frýdlant
n. O., Kulturní centrum a Kruh přátel hudby
slavnostní koncert, který se bude konat v pondělí 24. října v 18 hodin v Janáčkově síni.
Představí se Duo B&D Strings, které tvoří hudebnice Janáčkovy filharmonie Ostrava
violoncellistka Judita Šprochová a houslistka
Alžběta Falcníková. Do Frýdlantu je zveme už
podruhé, protože předchozí koncert byl velmi
pěkný. Na programu jsou kromě krásné barokní hudby (Bach, Telemann) také perly hudby
novější, např. skladby Bély Bartóka, Jaroslava
Ježka a dalších skladatelů. Můžeme se těšit
na krásný koncert. Vstupné 100 Kč, senioři/studenti 60 Kč, členové KPH 40 Kč, s abonentní
vstupenkou KPH zdarma, též žáci ZUŠ ve Frýdlantu n. O. Připravil Kruh přátel hudby
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Úspěšné výjezdy na Lysou horu pro občany města Frýdlant n. O.

Město Frýdlant nad Ostravicí ve dnech 8.
a 15. 9. zorganizovalo výjezd na Lysou horu
pro občany města – jubilanty, kteří v letošním
roce oslavili 70 a více let. Odjezd byl organizován z autobusového stanoviště ve Frýdlantě
nad Ostravicí, kdy autobus společnosti ČSAD
Frýdek-Místek a.s. byl vypraven přímo na Lysou
horu.
Účastníci tohoto výjezdu mohli shlédnout
za krásného počasí panoramata Beskyd, kdy
viditelnost byla dostupná až na slovenské vr-

cholky hor, údolí města Frýdlantu nad Ostravicí
s jeho dominantami, obce Ostravice a rovněž
i samotný vrcholek Lysé hory, který v posledních letech doznal velkých změn.
V Bezručově chatě nás také očekával Jiří
Stejskalík, nestor beskydských hor a hlavně
člověk, který se zasloužil o to, aby Klub českých
turistů mohl za přispění mnoha občanů, firem
a obcí Bezručovu chatu opětovně postavit. Celý
proces od schválení záměru, přes vyhotovení
projektové dokumentace, splnění mnoha poža-

davků dotčených subjektů podle jeho slov „trval
celých 18 let“.
I mnozí občané našeho města přispěli k tomu, že dnes na vrcholku nejvyšší hory
Moravskoslezských Beskyd stánek českých
turistů stojí. Aktivně se zapojili do výzvy „Kup
paletu cihel“, „Zaplať si své okno“ nebo přispěli
menším či větším finančním darem. I naši senioři bez ohledu, zda jsou zapojeni v některé
z našich organizací, se podíleli částkou svého
důchodu na znovuobnovení chaty. Protože

mnohým z nich již zdravotní stav neumožňuje
výlet na Lysou horu uskutečnit „po svých“, tento
výjezd byl pro ně chápán i jako dodatečný výraz poděkování paní starostkou Helenou Pešatovou za město Frýdlant nad Ostravicí za jejich
celoživotní práci pro město a jeho spoluobčany.
Po výborném občerstvení, které připravili
pracovníci Bezručovy chaty, se všichni spokojeně a také i trošku příjemně unaveně vraceli
domů. 
Odbor vnitřních věcí

a obecní živnostenský úřad

Staré Hamry

Staré Hamry

ČEZ Distribuce, a.s. upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní
elektrické vedení, na povinnost
odstranění a okleštění stromoví
ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s.

Rekonstrukce obecního vodovodu

V letošním roce proběhla z důvodů poruch
a nefunkčnosti některých hydrantů a sekčních ventilů postupná rekonstrukce.
Nejprve to byla výměna litinového potrubí u polesí Staré Hamry z důvodů havárie,
častých poruch a zarostlého potrubí. Pak
proběhla ve dvou etapách výměna hydrantů
a sekčních ventilů. A to z důvodu zajištění
nouzového odběru vody z hydrantů a dále
z důvodů odkalení a odvzdušnění jednotlivých úseků vodovodu. Sekční ventily zase
z důvodů případné odstávky jednotlivých
úseků v případě poruchy sítě, případně při
výměně přípojky.

Nové sekční ventily omezí odstavení celého řadu vodovodu, protože nám umožní
odstavit v případě poruchy pouze příslušné
úseky vodovodního řadu.
Práce provedla firma RV Styl s.r.o.

Gruň náš šumný jediný

První ročník setkání občanů, turistů a příznivců
Gruně pod názvem „Gruň náš šumný jediný“ se
uskutečnil poslední prázdninový víkend na Gruni
ve Starých Hamrech.
Podle nadšených reakcí účastníků celé akce
se letošní pilotní ročník skutečně vydařil. V krásném prostředí hřebene Gruně, v prostoru od hotelu Charbulák až po bačovskou Chyžu, byl připraven celodenní bohatý program plný zábavy
a her pro děti i dospělé.
U hotelu Charbulák si děti i dospělí si mohli vyzkoušet, jaké to je řezat kulatinu ruční pilou, tzv.
břichatkou, či sekat trávu kosou. Ti odvážnější
pak změřili svou zručnost a obratnost v připravených soutěžích.
U bačovské Chyže předváděl své umění
mladý kovář, který na přání vyrobil i nějakou maličkost na památku. Velkou pozornost vyvolala
také ukázka stříhání ovcí – předmětem obdivu
návštěvníků byla zručnost a rychlost, s jakou byly
dvě ovečky ostříhány, děti si navíc mohly odnést
na památku i kousky vlny.
V dřevěném kostelíku Panny Marie pomocné
návštěvníci vyslechli poutavé informace o historii
tohoto místa i kostela, zaposlouchali se do nádherných tónů varhan a houslí.
Nechybělo ani oblíbené malování na obličeje
a různé soutěže pro děti. Velký zájem byl o práci
a techniku horské služby a hasičů.

K pravé letní pohodě přispělo i krásné slunečné počasí, výhledy na blízké i vzdálenější horské
vrcholky a melodie různých hudebních žánrů, vybízející k poslechu i tanci.
Celodenní program zakončilo společné zapálení vatry.
Samozřejmě, že nechybělo ani tradiční občerstvení. Ochutnat jste mohli kotlíkový guláš, grilované maso či klobásy nebo „kobzolové“ placky.
A na zapití bylo připraveno hned několik druhů
piva.
Starostka obce Staré Hamry Eva Tořová nám
k tomu řekla: „Celá akce nebyla dílem žádné profesionální agentury, nevystupovali na ní umělci
slavných jmen, ale vše bylo dílem nadšenců
a přátel Gruně, tedy těch, pro které je Gruň srdeční záležitostí, těch, kteří tady žijí, chalupaří či
podnikají, zástupců obce Staré Hamry a starohamerských hasičů. Od začátku bylo jasné, že celý
program musí vycházet z tradic a ze života zdejších lidí. Záměrem pak bylo připomenout, jak se
dříve v horách žilo a hospodařilo, setkat se s přáteli, pobesedovat, projít se a společně se pobavit.
Také celý program byl zajištěn z místních zdrojů.
A tak, když jsme si to tak pěkně vymysleli, museli
jsme si to také pěkně zrealizovat. Rozdělili jsme
si úkoly a s chutí se pustili do práce. Podle nadšených ohlasů se nám to povedlo. Ráda bych uvedla alespoň jeden z nich, který hovoří za všechny
ostatní: ´Děkuji všem
za milou, až poetickou
a se srdcem organizovanou akci. Vážně
dokonalé!!!´ Vzhledem
k nadšeným reakcím
na letošní premiérový
ročník akce „Gruň náš
šumný jediný“ a vzhledem k dosud nevyčerpanému množství nápadů členů organizačního
štábu připravujeme druhý ročník této akce
na sobotu 26. 8. 2017.“

Beskydské hry bez hranic
V sobotu 10. září byl překrásný slunečný den,
a tak jsme se vypravili do Janovic. Proč do Janovic? Konal se tam první ročník akce Beskydské
hry bez hranic. Těchto her se zúčastnili zástupci
obcí Bílé, Starých Hamer, Lhotky, Pržna, Bašky,
města Frýdlantu nad Ostravicí a samozřejmě pořadatelské obce Janovice.
Každou obec reprezentovaly týmy sportovců
dospělých a dětí. V kategorii dospělých soutěžili
jak muži, tak i ženy všech věkových kategorií.
Byla radost pohledět, s jakým zápalem a odhodláním všichni borci nastupovali na start. Za vydatného povzbuzování nás, fanoušků, podávali
nejen skvělé sportovní výkony, ale plnili i úkoly,
kdy si museli hodně namáhat své hlavičky.
I když se naši borci neumístili zrovna na prvních místech, vůbec nikomu to nevadilo. Při přebírání medailí již plánovali, jak to všem na příštích
hrách natřou a odcházeli z těch prvních nadšení.
Celé tyto hry byly velice pečlivě zorganizovány. V teplém sobotním odpoledni bylo zajištěno
i bohaté občerstvení, a tak i my fanoušci jsme
odcházeli z tohoto adrenalinového odpoledne
spokojeni.
Nevěříte? Přijďte příště, uvidíte, zažijete a nebudete litovat. Již nyní se těšíme na další ročník
Her bez hranic, které se budou konat za rok
v Pržně. 
Fanoušci

Přehled bohoslužeb
na měsíc říjen
2. 10. 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry
9. 10. 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry
16. 10. 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry
23. 10. 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry
30. 10. 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry

z kalendáře obcí
7. října: Vymetání a kontrola komínů
14. října: Vymetání a kontrola komínů
15. října: Vymetání a kontrola komínů
8. listopadu: Zájezd do divadla
– Veselé paničky windsorské

jubilea
V měsíci říjnu oslaví
své životní jubileum:
Pan FRANTIŠEK MAREK 65 let
Našemu jubilantovi k jeho výročí
srdečně blahopřejeme
a do dalších let přejeme pevné zdraví!

Podzimní vymetání a kontrola komínů

Pravidelné podzimní vymetání a kontrola komínů proběhne ve Starých Hamrech v pátek 7.
10. a v pátek a sobotu 14. a 15. 10. Práce bude
provádět Kominictví Rostislav Velička. Zájemci
o tuto službu nechť své závazné objednávky
nahlásí nejpozději do středy 5. 10. na obecním úřadě, a to buď osobně, telefonicky (558
637 310, 602 204 969) anebo e-mailem na adrese obec@stare-hamry.cz.
Podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. se u spotřebiče na pevná paliva o výkonu do 50 kW musí

Povinné kontroly kotlů na tuhá paliva

Podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1,
písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje
na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až
300kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro
teplovodní soustavu, povinen provádět jednou
za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje.

rozloučili jsme se
Dne 16. 9. zemřela ve věku nedožitých 94
let paní Danuška Fialová.
Nezapomeneme.

Projekt „Modernizace zabezpečení budovy ZŠ
a rekonstrukce elektroinstalace ve ŠJ, Staré Hamry“
Projekt, o kterém jsme vás informovali v minulém vydání starohamreského zpravodaje,
realizovaný firmou Dřevo – AKORD s.r.o.
z Frýdlantu nad Ostravicí, byl spolufinancován
z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Celkové náklady: 509.831 Kč
Z rozpočtu MSK: 203.500 Kč
Z rozpočtu obce: 415.500 Kč
Na financování projektu byly využity finanční
prostředky z investičního fondu Základní školy
Staré Hamry, p.o., a to ve výši 160.000 Kč.

čištění provádět při celoročním provozu 3x ročně,
při sezónním provozu 2x za rok. U spotřebičů
na kapalná paliva do 50 kW výkonu se čištění musí
provádět 3x ročně, u spotřebičů na plynná paliva
do 50 kW výkonu 1x ročně.
Kontroly spalinové cesty se
u všech těchto spotřebičů
musí provádět jednou ročně.
Písemný zápis s výsledkem
kontroly by měl obdržet každý
žadatel o tuto službu.

Podle §41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31. 12. 2016.
Kontrolu je oprávněna provést jen osoba, která je proškolena výrobcem a je držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě. O provedené
kontrole bude vystaven protokol, který je majitel
povinen na případné vyžádání předložit obecnímu úřadu s rozšířenou působností.

noví občánci
Dne 12. 8. 2016 se rodičům
Jozefu a Lence Časnochovým
narodil syn Kryštof.
Rodičům srdečně blahopřejeme a malému
Kryštofovi přejeme v životě jen to nejlepší!

Divadelní představení
OÚ Staré Hamry pořádá zájezd do Divadla
Jiřího Myrona na komedii

Veselé paničky windsorské
Termín: úterý 8. 11. 2016,
představení začíná v 18.30 hodin
Odjezd autobusu: v 16.50 hodin
od obecního úřadu.
Lístky je možno zakoupit na OÚ Staré Hamry.
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Říjen 2016
slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v těchto dnech už mají školáci a studenti první školní týdny
za sebou. Listí na stromech, které se začíná vybarvovat, chladnější
a občas i mlhavá rána nám připomínají, že je tady podzim. Doufejme, že nám počasí přinese ještě řádku pěkných dnů, abychom
připravili okolí našich domů, zahrady a zahrádky na zimní období.
Jako každoročně na podzim budeme provádět ve spolupráci s Frýdeckou skládkou sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu, který se bude konat 15. 10. 2016. Chtěl bych
upozornit, že i za tento druh odpadů obec platí nemalé peníze podle odvezeného množství. Proto
vás žádám, vytřiďte a odevzdejte pouze to, co se svým objemem nevejde do jednotlivých nádob
na tříděný odpad v jednotlivých hnízdech umístěných v obci. Naopak neukládejte k nádobám to,
co se do nich svou velikostí nevejde. Pro tyto věci, pokud je není možné rozdělit na menší části,
se dvakrát ročně provádí sběr velkoobjemových odpadů. Máme zkušeností z minulých sběrů, že
někteří si pletou pojem velkoobjemový, nebezpečný a elektroodpad a na sběrném místě se hromadí
pytle, krabice a různé nádoby, ve kterých jsou směsi plastů, skla, kovů, papírů a ostatních blíže nespecifikovatelných produktů. Za všechno se musí zaplatit navíc, což se může promítnout v celkové
ceně poplatku za sběr a svoz odpadů v obci. V letošním roce bude pouze jedno sběrné místo, a to
v prostoru u bývalého kravína, kde budou označena zvlášť jednotlivá místa pro velkoobjemový,
nebezpečný a elektroodpad, proto budeme rádi, když jednotlivé druhy uložíte na určené místo.
V sobotu 10. září se uskutečnil v Janovicích 1. ročník Beskydských her bez hranic, kterého
se za naši obec zúčastnila dvě soutěžní družstva. Děkuji za vzornou reprezentaci Lhotky vítěznému družstvu dospělých a hlavně malým soutěžícím, kteří se ve velké konkurenci rozhodně
neztratili a obsadili pátou příčku. Poděkování patří i fanouškům, kteří se za soutěžními týmy
do Janovic vydali a nepřehlédnutelně i nepřeslechnutelně naše týmy povzbuzovali.
V pátek 7. a v sobotu 8. října vás zvu do sálu Obecního domu, kde se uskuteční volby do zastupitelstev krajů. Přijďte dát hlas a důvěru svým kandidátům, které si vyberete z volebních lístků, které
už určitě máte ve svých schránkách. Přeji vám hodně hezkých a vybarvených podzimních dnů.

Zdeněk Kubala, starosta

Nejlepší podmínky pro občany i Lhotku
Sedmičce zastupitelů, kterou si občané Lhotky
při posledních volbách vybrali, se již blíží bilancování poloviny ze čtyřletého volebního období. V obci
to je vidět zejména na příjezdových komunikacích,
opravách na sportovišti i místním hřbitově, zateplené a nově omítnuté školce, ale i jiných – větších,
či menších úpravách. O celé řadě uskutečněných
akcí, o jednáních, nových vyhláškách, ale i o uskutečněných i připravovaných akcích se mohou Lhoťané dočíst v pravidelném slovu starosty, které má
již své místo v levém horním rohu lhotecké stránky
každoměsíčního Mikroregionu.
To, že se Lhotka mění a žije aktivně, vědí nejenom její občané, ale i celá řada návštěvníků
okolních obcí i blízkých měst, kteří se rádi přijedou
i z větší dálky zejména na kulturní i sportovní akce
podívat.
Zastupitelstvo navíc řeší i celou řadu legislativních povinností, souvisejících s novými podmínkami, ale i aktualizovanými zákony. Jejich
konečnou podobu, stejně jako nová rozpočtová
opatření, smlouvy i jejich dodatky schvaluje nebo

bere na vědomí zastupitelstvo na veřejných zasedáních, která se konají co dva až tři měsíce
za účastí občanů. Všechno se předtím musí
zpracovat, upravit, předjednat a mnohdy i nechat
odborně posoudit. A jako v každé obci, i ve Lhotce se řeší připomínky, náměty i stížnosti občanů.
Je proto nutné – a po volbách se na tom lhotečtí
zastupitelé dohodli – mít pracovní jednání každý
měsíc, převážně první středu v měsíci. A v těch
dnech starostovo okno svítí poněkud déle do noci.
Podle svých časových možností se ke konzultaci
připravovaných akcí i předjednávaných materiálů
jednotliví zastupitelé na obecním úřadu zastavují
mnohdy i vícekrát do týdne. Někdy se vezme
na pomoc mapa, celá řada řešení se musí ale rozhodnout v terénu. V sedmičce zastupitelů přibyli
před dvěma lety ke čtyřem zkušenějším z minulého volebního období tři noví – s novými pohledy
a řešeními projednávaných bodů. Ale od začátku
se potvrzuje, že všem jde o to, aby se vytvořily
i do budoucna co nejlepší podmínky pro všechny
spoluobčany i Lhotku. 
Pavel Pasek

Lhotka

Zlatá trofej pro Lhotku

Začátkem prázdnin obdržely všechny obce
našeho mikroregionu nabídku zúčastnit se
sportovní akce nazvané BESKYDSKÉ HRY
BEZ HRANIC. Ze třinácti obcí mikroregionu
Frýdlantsko se přihlásilo sedm obcí. Samozřejmě naše obec nemohla mezi nimi chybět.
Přihlášené obce dostaly za úkol sestavit dva
sedmičlenné týmy – dětský a dospělý. Dospělé
družstvo měli tvořit čtyři muži a tři ženy, jeden
člen musel být ročník 1956 a starší. Dětské družstvo muselo mít taktéž čtyři chlapce a tři dívky
s podmínkou věkového rozpětí týmu od osmi
do čtrnácti let, zastoupen musel být každý ročník.
Koncem srpna jsme měli týmy téměř složené, jen dospělák nad šedesát let stále chyběl.
Podařilo se nemožné a v pátek (den před konáním her) v podvečerních hodinách jsme konečně jednoho dobrovolníka našli. Za Lhotku nastoupili v týmu dospělých Ivan Slípek – kapitán,
Honza Závodný, Pája Ryšková, Alča Krnáčová,
Marťa Kubalová, Milan Mičulka, Jirka Skulina
(nejstarší hráč) a Zdeněk Kubala, nehrající kapitán (starosta obce). V týmu dětí reprezentovali
Lhotku Míša Veličková, Radim Šrubař, Vojta Sobek – kapitán týmu, Dan Šrubař, Michal Lipový,
Vendulka Sobková, Aďa Maruničová.
Každá obec vyslala také jednoho svého zástupce, který se zhostil role rozhodčího. Nás
reprezentoval Aleš Stonavský. Pořadatelem
úvodního ročníku se stala v sobotu 10. září obec
Janovice. Vše se odehrávalo na janovickém fotbalovém hřišti. Ve 14 hodin proběhlo slavnostní
zahájení her. Všichni sportovci přibíhali na hřiště
tak, jak je postupně představoval známý televizní a rozhlasový moderátor Radek Erben, který
komentoval celé sportovní odpoledne. Našimi soupeři se stali pro tento den zástupci obcí

Opékání párků

V pátek 16. září jsme se členové i nečlenové
Klubu seniorů sešli na sportovišti Kuřín, abychom si při opékání párků, kterého se odborně ujal pan František Langer, povykládali, co
se kde nového během léta v našich rodinách
a blízkém okolí událo a změnilo. K tomu všemu Aničky vařily výbornou kávu a měly i něco
na trávení, aby někomu nebylo těžko.
Klobásky byly výborné – všem nám moc chutnaly a vůbec opékání proběhlo v dobré náladě i přesto, že se nás sešlo jen něco přes dvacet a předseda
klubu se doma potil v posteli a nemohl se zúčastnit.
Počasí nám přálo, v dobré náladě čas utíkal
a zvládli jsme i popřát a zazpívat panu Kmentovi k životnímu jubileu a on taky nezapomněl
nás všechny „počastovat“.
Tak kdy se zase sejdeme? Blíží se čas krmášů, tak na krmáši ve Lhotce 24. 10. v hospodě Pod Ořechem. 
RK

Baška, Bílá, Frýdlant nad Ostravicí, Pržno, Staré
Hamry a Janovice. Soutěžilo se v šesti disciplínách nazvaných letní biatlon, pozornost, puzzle,
hamburger, voda v kýblu a agility. Cílem bylo
samozřejmě co nejlepší a nejrychlejší splnění
netradičních disciplín, ale hlavně šlo o zábavu
a setkání všech soutěžících a diváků s obcí našeho mikroregionu. Všechny disciplíny bedlivě
sledoval a spravedlivě bodoval tým rozhodčích.
Týmy měly možnost vsadit žolíka na disciplínu,
u které si nejvíce věřily, a získat tak dvojnásobný počet bodů. Po sečtení bodů byly vyhlášeny
výsledky ve třech kategoriích. V kategorii dětský
tým se umístily naše děti na 5. místě, za které

obdržely krásné medaile. V kategorii dospěláků
získal náš tým nejvíce bodů a získal tedy zlatou
příčku. V poslední kategorii, kde se sčítaly body
obou týmů, zvítězila pořádající obec Janovice.
Velké poděkování za výbornou reprezentaci naší
obce patří v první řadě všem členům obou týmů,
včetně kapitánů a rozhodčího. Dále samozřejmě
fanouškům, kteří urputně fandili. DĚKUJEME!!!
V pořádání dalších ročníků by se měly prostřídat všechny obce z mikroregionu. II. Beskydské
hry bez hranic se uskuteční 2. 9. 2017 v obci Pržno (rok 2018 zřejmě v Bašce). Snad tato sportovní
akce osloví i ostatní obce v mikroregionu a na druhém ročníku se sejde ještě víc týmů. 
LS

Pochvala lhoteckým hasičům
Když použijeme slova známé písně „Co jste hasiči, co jste dělali“, odpoví lhotečtí hasiči s klidným
svědomím – makali jsme. A je to naprostá pravda,
protože vlastními silami přetvořili dosluhující stříkačku v plně funkční. Proč k tomuto kroku přistoupili, vysvětlil starosta SDH Lhotka Martin Kuneš:
„Po 40 letech provozu byla nádrž naší stříkačky totálně děravá a hledali jsme cesty, jak
situaci řešit. Že bychom dostali z kraje přidělenu
novější, to nám bylo řečeno, ať s tím nepočítáme. Na novou nádrž obec neměla, ale s pomocí
krajského hasičského vedení se nám podařilo
najít v Dolní Lhotě stříkačku se starším podvozkem než naše, ale s nádrží, která měla pouze
10 let. Tak jsme se rozhodli udělat ze dvou špatných stříkaček jednu dobrou. V lednu jsme Tatru
přivezli a v březnu jsme se pustili do práce. Sundat nástavbu z podvozku, odstrojit ji, pískovat,
brousit, lakovat. Při té příležitosti jsme se rozhodli udělat generálku motoru a všech agregátů
na našem podvozku. Do toho jsem se pustil já.“
Kolik členů sboru se na rekonstrukci
stříkačky podílelo a dá se nějak vyčíslit
hodnota vytvořeného díla?
„Kolik hodin členové na rekonstrukci odpraco-

vali, to si netroufám odhadnout. Celkem se jich
zúčastnilo asi deset. Někdo chodil častěji, jiný
přišel jen občas. Pokud mám jmenovat ty, kteří
se o rekonstrukci zasloužili nejvíc, tak – Ondřej
Pečinka, Zdeněk Žídek, Oldřich Pečinka, Jan Závodný a taky já. Když vezmeme do úvahy, kolik
stojí nová nástavba nebo repase, tak jsme vytvořili dílo v hodnotě asi 700–800 tisíc korun.“
Aby byla stříkačka „jako nová“, tak by potřebovala i nový nástřik. Pustíte se i do toho?
„Příští rok slaví náš SDH Lhotka 95. výročí založení. Dohodli jsme se s vedením obce, že by
slušelo dát stříkačce i „nový kabát“. Pokud to opět
zajistíme vlastními silami. Máme v obci velmi šikovného autokarosáře a lakýrníka a s jeho pomocí
by se to mohlo podařit a na oslavy výročí by mohla
být stříkačka opravdu v plné parádě.“
Hasiči ve Lhotce si opravdu zaslouží pochvalu
za svou aktivitu. Pořádají oblíbený ples, závody
v požárním útoku, letos založili kroužek mladých
hasičů, v němž se aktivně vyžívá 10–15 dětí,
a zrekonstruovali stříkačku. Hasiči jsou připraveni, ale přát jim zásahy by bylo krajně nerozumné.
To raději, ať jim elán a chuť pracovat vydrží ještě
dlouhá léta.

krátce z obce
Statistika

Poplatky jsou po splatnosti

Opět připomínáme, že splatnost poplatků již dávno vypršela a vystavujete se možnosti exekuce.
V r. 2016 nemá doposud zaplaceno poplatek
za odpady 12 občanů a poplatek za psa 1 občan.
Chválíme poplatníky hrobů, majitelé rekreačních objektů a objektů určených k podnikání, kde
neevidujeme žádné nedoplatky za svoz odpadu.
V roce 2015 nebyl uhrazen poplatek za odpady
16 občany a poplatek za psa neuhradil 1 občan.
V roce 2014 evidujeme dluh za svoz odpadu
u 3 občanů a opět není uhrazen 1 pes.

Jedná se o stále tytéž občany, kteří vývoz
popelnic plně využívají, ale své závazky neplní.
Poplatky je možno uhradit osobně na obecním úřadu, nebo bankovním převodem na č.
účtu 1690539349/0800
PES - V.S.1341, k tomuto čtyřčíslí připojit
číslo vašeho domu do sdělení pro příjemce napsat vaše jméno – 80 Kč. Za každého dalšího
psa přihlášeného na tutéž osobu – 140 Kč.
odpady T.P. - V.S. vaše číslo domu, za toto
číslo připojit číslici 7, do sdělení pro příjemce
napsat vaše jméno – 500 Kč za osobu.

Tradiční mše za úrodu

Průměrný věk obyvatel obce Lhotka je 40,5 let.
V současné době je zde přihlášeno k trvalému
pobytu 547 občanů z toho 279 mužů a 268 žen.
Nejstarší muž 96 let, nejstarší žena 90 let, nejmladší muž 1 měsíc, nejmladší žena 9 měsíců.

Volby

Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční
ve dnech:
7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
v sále Obecního domu

Termíny svozu

Termíny svozu komunálního odpadů: úterý 4.
10. a 18. 10.

Sběr odpadů

Frýdecká skládka a.s. bude v obci Lhotka provádět sběr nebezpečného a velkoobjemového
odpadu v sobotu 15. října od 8.00 do 9.30 hodin
v prostoru u bývalého kravína.
Zároveň bude prováděn zpětný odběr elektrozařízení a PNEU.

jubilea
V měsíci říjnu oslaví svá nádherná životní
jubilea a dali ke zveřejnění souhlas občané:
Valíček Karel 90 let
Ivánek Rudolf 81 let
Krpec Josef 70 let
Šugárková Ludmila 70 let
Vrůbel Zdeněk 65 let
Vrůblová Eva 65 let
Reková Soňa 65 let
Žídková Jarmila 60 let
Za obecní úřad přejeme všem oslavencům
do dalších let pevné zdraví, mnoho
spokojenosti a životního elánu.

noví občánci
V neděli 18. září se konala v místní kapli mše svatá s poděkováním za úrodu. Při této příležitosti
byla vytvořena před oltářem tato krásná výzdoba složená z darů našich polí, lesů a zahrad.

Rodičům Renátě a Jiřímu Juřicovým
se v září narodil syn Mikuláš.
Přejeme, ať chlapeček prospívá
a dělá Vám radost.

Zelenáči nehleděli na jméno

V chladnějším období míří lhotecké dívky
a ženy na cvičení do místní MŠ. Když se ale
oteplí, vymění tělocvičnu za volejbalové kurty,
kde se po celé prázdniny pravidelně scházejí.
A přibírají i muže a chlapce.
Někdy je hráčů na jeden kurt, jindy jsou v permanenci i dva, takže přijde i 24 hráčů. A tolik jich
bylo také v neděli 28. srpna na turnaji, kterým každoročně letní volejbal končí. Čtyři týmy hrály systémem každý s každým. Barevná trika určovala
název týmu: oranžová – Popeláři, žlutá – Pampelišky, modrá – Avataři a zelená – Zelenáči. A Zelenáči se rozhodli, že nebudou hrát v duchu svého

názvu a turnaj vyhráli. I když je třeba říci, že po velmi vyrovnaných soubojích. Mezi třemi týmy s počtem 4 bodů rozhodovalo skóre – Zelenáči 4:2,
Avataři a Popeláři 4:3, ale ve prospěch modrých
rozhodlo vzájemné utkání. Jen pampelišky se ziskem 0 bodů a skóre 2:6 tentokrát trochu zklamaly.
A i když se hráči a hráčky mezi sebou trochu hecovali, všichni cítili, že body a pořadí nejsou nejdůležitější. Tím důležitým bylo krásné počasí, dobrá nálada, pohoda a sport. V říjnu se ženy zase
chystají do tělocvičny, ale s teplem zase oživnou
volejbalové kurty na Kuřínu. Tak zase příští rok
na shledanou s volejbalovým míčem!
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Guláš tu, guláš tam, všude, kam se podívám!

Poslední prázdninový víkend – tradiční termín, ve kterém se na přehradě Baška koná
Gulášfest. V letošním roce už to byl jeho šestý
a zároveň doposud nejvíce obsazený ročník.
Soutěžních gulášů se sešlo 19, a to nepočítáme
nesoutěžní, které byly k dispozici po celý den.
Oč jde na Gulášfestu především? O guláš.
Základním pravidlem každého soutěžního týmu
je uvařit kotlíkový guláš na otevřeném ohni.
Vše (včetně veškeré přípravy) musí probíhat
na místě. Týmy od ranních hodin připravují ohniště, stavějí zázemí, krájí, vaří, kuchtí a nakonec i dochucují své výtvory.
Každý se snaží zaujmout nejen odbornou
porotu, ale především návštěvníky akce. Přesně v 16 hodin se začnou odebírat vzorky pro
odbornou porotu a spustí se divácké hlasování.
Na Gulášfestu má totiž prvních 100 zájemců
možnost zakoupit si speciální hlasovací lístky,

KNIHOVNA BAŠKA
srdečně zve na besedu
s Jaromírem Šlosarem

DIVOČINA BEZ HRANIC
čtvrtek 20. října od 15.30
velká zasedací místnost OÚ Baška (2. patro)

Nenechejte si ujít!

které jim umožní získat od poloviny soutěžních
týmů testovací porci o objemu cca 0,1 l obsahující minimálně jeden kousek masa. Každý guláš
pak ohodnotí a výsledky předají pořadatelům
ke zpracování a stanovení pořadí dle výsledků
diváckého hlasování. V této kategorii letos diváky nejvíce zaujal guláš týmu s názvem Selky.
Selky si do soutěže připravily luxusní gulášek
z hovězí masa.
Kromě toho všechny guláše hodnotí také odborná porota. V porotě usedají gurmáni, jejichž
odbornost je stanovena především jejich láskou
ke guláši obecně, což podle nás představuje dostatečnou téměř maximální kvalifikaci. Úkolem
této poroty je nejen od ranních hodin dohlížet
na regulérnost přípravy, tedy kontrolovat průběžně vaření guláše na místě, zda vše probíhá
podle předem daných regulí, hodnotit připravené
zázemí a podmínky, kterými se jednotlivé týmy
prezentují po celý den, ale hlavně ochutnávat.
Jakmile se odeberou vzorky všech soutěžních
gulášů, porotci hodnotí chuť a jejich kvalitu a samostatně pak také masa. Celková chuť je prioritou, proto je této kategorii v konečném bodování
také dána dvojnásobná váha získaných bodů.
V rámci všeobecné objektivity (a věřte nám, že
se o ni coby pořadatelé opravdu snažíme a je
pro nás prioritou) dostávají porotci veškeré vzor-

ky anonymně, označené pouze písmeny. Netuší,
který guláš je kterého týmu. Po ukončení jejich
degustace sami zvědavě zjišťují, který guláš byl
dle jejich názoru ten nej a kdo je jeho autorem.
Pro konečné hodnocení se pak sečtou body
získané od diváků (počet takto přidělených
bodů se rovná dvojnásobku obráceného pořadí
výsledku diváckého hlasování) s body poroty. V letošním, šestém ročníku Gulášfestu, se
na stupních vítězů umístili:
1. Piráti – tým z Ostravice s jejich kančím
gulášem
2. Hujerovi – tým z Kunčiček u Bašky, který
vařil segedínský guláš
3. Selky – tým z Kunčiček u Bašky a jejich
hovězí guláš
Abychom zabavili také ty naše nejmenší, měli
možnost se projet na koni, vytvořit si obrázek
pomocí barevného písku, zablbnout si v zorbingových koulích, případně se projet na šlapadlech
po přehradě, nebo se v ní v tomto opravdu horkém dni vykoupat. Naši hasiči během dne přímo
v areálu průběžně chladili vodou nejen ty malé,
ale prakticky všechny zájemce o netradiční
sprchu. A kdo měl štěstí, mohl zde potkat také
maskota našeho Bašťanského spolku – ovečku,
která patřičně vyzbrojena kuchařskými doplňky
nesměla chybět. Celou akcí nás pak po celý den

Hradec Králové
neděle: hospital Kuks – náměstí města Hradec Králové – muzeum Dr. Emila Holuba v Holicích – Loštice (město tvarůžků) – Baška
Jako první místo, které máme v rámci zájezdu pořádaném obcí Baška navštívit, je Benediktinský klášter v Broumově. Tento vrcholně
barokní komplex budov je zapsán v seznamu
národních kulturních památek České republiky. Odtud se vydáváme do národní přírodní
rezervace Adršpašsko-teplické skály. Vysoké
skalní věže (např. Milenci, Starosta a Starostová, Džbán...), hluboké soutěsky, romantické
jezírko – to vše je k vidění na tomto nádherném
kousku naší země ve Východních Čechách.
Večer míříme do Hradce Králové, kde máme
zajištěno ubytování na koleji university Karlovy.
Sobotní ráno po snídani vyrážíme na jeden
z nejvýznamnějších gotických hradů naší republiky – hrad Kost, kde se máme možnost seznámit
s historií nejen hradu, ale také rodiny Kinských.
Po prohlídce usedáme opět do autobusu, který
nás přemístí k dalšímu cíli. Během cesty si můžeme poslechnout úryvek Máchova Máje, což
je předzvěst naší další zastávky. Míříme totiž
k Máchovu jezeru, kde nás čeká projížďka lodí.
Po obědě v nedalekých Doksech navštívíme ještě Muzeum Čtyřlístku, které nám připomene čtyři
známé komiksové postavičky – psí slečnu Fifinku, vynalézavého kocoura Myšpulína, zvědavého zajíce Pinďu a věčně hladové prasátko Bo-

bíka, jejichž příběhy nás baví po více jak 40 let.
Ale už nás čeká chvilka napětí a tajemna.
Míříme na renesančně přestavěný raně gotický
hrad Houska, který leží v Kokořínských lesích.
Není to hrad ledajaký, pověsti praví, že se zde
nachází brána do pekla.
Po další noci se s příchodem nedělního rána
vydáváme do obce Kuks, kde se na březích
Labe rozprostírá rozsáhlý areál tvořený významnými barokními památkami. Uchvacuje
nás galerie magicky působících 24 alegorických monumentálních soch Ctností a Neřestí,
při pohledu na které se mnohým zatajil dech.
Odpoledne se pak seznamujeme s historickým centrem Hradce Králové, jehož dominantou je renesanční 72 m vysoká Bílá věž, která
během výstupu na vyhlídku nabízí ke zhlédnutí
expozici Bitvy u Hradce Králové r. 1866 (známe
též jako bitva u Sadové nebo Bitva na Chlumu).
Přesouváme se do několik desítek kilometrů
vzdálené obce, ve které se nachází interaktivní
Africké muzeum cestovatele Dr. Emila Holuba.
Ale to už míříme na naši poslední zastávku. Naším cílem jsou Loštice, město tvarůžků.
Do Bašky se vracíme po osmé hodině večerní. Unaveni, ale spokojeni.
Zdá se vám, že toho bylo na jeden víkend
opravdu hodně? Ano, bylo. A bylo to bezvadné!
Už teď se nejspíše všichni těšíme na další rok.
Kam to bude? Nechme se překvapit!

Hana Poledníková

Od kláštera po tvarůžky přes bránu do pekla

Je pátek 16. září, půl šesté ráno a z Bašky
vyjíždí do posledního místečka obsazený autobus plný polospících poznání chtivých lidiček.
Před námi jsou tři dny, během kterých navštívíme spoustu krásných míst po trase, kterou pro
nás opět navrhl znalec a cestovatel pan Vaníček
a kterou zajistil, domluvil a po celou dobu nás
po ní provázel, ostatně stejně jako i v posledních
několika minulých letech, David Blahut.
Plán cesty vypadá následovně:
pátek: Baška – Benediktinský klášter v Broumově – Adršpašské skály – Hradec Králové
sobota: hrad Kost – Máchovo jezero – muzeum Čtyřlístku v Doksech – hrad Houska –

Nenechte si ujít závěrečný koncert 4. ročníku MFPS Baška
Kulturní dům Baška, sobota 15. října v 17.30
hod.
Účinkuje: Symfonický orchestr Frýdek-Místek, PS Smetana F-M, LSPS Baška. Host: Martin Gurbáľ
1. Bedřich Smetana – symfonická báseň Vltava z cyklu symfonické sbírky Má vlast
2. Antonín Dvořák – 4. věta 9. symfonie
„Z nového světa“
3. G. Verdi – Nabucco, sbor Židů
4. Bedřich Smetana – árie Kmenta z opery
Braniboři v Čechách
5. Bedřich Smetana – sbor Proč bychom se
netěšili
Na závěrečném festivalovém koncertu se
představí nejenom členové LSPS z Bašky,
hlavní organizátoři festivalu, ale také Pěvecký
sbor Smetana z Frýdku-Místku.
Hlavním protagonistou koncertu určitě bude
Symfonický orchestr Frýdek-Místek se sólistou
Martinem Gurbaľem, vítězem Mezinárodní soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech. Martin
Gurbaľ je v současné době předním sólistou opery
Národního divadla moravskoslezského v Ostravě.
Symfonický orchestr Frýdek-Místek se zformo-

val na jaře 1962 díky nadšení frýdecko-místeckého
hudebníka Jana Vaška z několika desítek, většinou amatérských muzikantů jako hudební těleso
Válcoven plechu Frýdek-Místek. Spoluzakladatelem a dirigentem sboru byl pan Jaromír Václavík,
rodák ze Sedlišť. Jedním z dirigentů byl i pan Jaromír Javůrek. V průběhu let nastudoval orchestr
obsáhlý repertoár klasické symfonické literatury.
V roce 2015 Symfonický orchestr zahajoval
největší benefiční festival v Moravskoslezském
kraji Sweetsen fest. Interpretační umění tělesa
je zachyceno na řadě nahrávek. Současným
šéfdirigentem je Zdeněk Smolka.
Není bez zajímavosti, že to byl Lašský smíšený pěvecký sbor s dirigentem Adolfem Kolčářem, který 11. června 1962 spoluúčinkoval
při prvním zahajovacím koncertu Symfonického
orchestru, který se konal v nově otevřeném kulturním domě ve Frýdku-Místku. Sólového partu
se tehdy ujala sopranistka LSPS Marie Karlická.
Symfonický orchestr F-M rovněž vystoupil
také při jubilejních koncertech LSPS v sokolovně v Bašce (1962, 1968)
Určitě všechny členy LSPS těší skutečnost,
že v období let 2012–16, mohl jejich sbor spo-

luúčinkovat nejenom při několika významných
koncertech Symfonického orchestru ve Frýdku-Místku, ale také při nahrávce nového CD
v Českém rozhlase Ostrava.
Předpokládáme, že o tento koncert bude mimořádný zájem. Doporučujeme proto rezervaci
vstupenek, případně veškeré další informace můžete získat na internetových stránkách
www.lsps. webnode.cz, na tel. čísle starosty
sboru pana M. Válka 608 468 465.
Na vaši účast se těší členové LSPS Baška

slovem bravurně provázel sám předseda pořádajícího Bašťanského spolku David Blahut.
Večer pak byla už hlavně pro ty starší připravena taneční zábava v retro stylu, se kterou
k nám dorazil DJ Arnoštek a která nás bavila
do ranních hodin.
Za pořadatele musíme poděkovat všem partnerům, obci Baška, firmám i lidem, kteří nám

pomáhají s realizací. Poděkovat také všem, kteří
nás podporují a přijdou se podívat, ochutnat, pobavit. Velký dík také musíme poslat soutěžním
týmům, že s námi jdou do toho a dávají tak veřejně všanc své kuchařské umění.
Věříme, že si letošní ročník všichni opravdu
užili a budeme se společně těšit na další!
 Za Bašťanský spolek, Hanka Poledníková

Lašský smíšený pěvecký sbor v Lužici

Počátkem září se uskutečnilo v lužickosrbském městečku Radwor vzájemné mezinárodní
setkání našeho Lašského smíšeného pěveckého sboru Baška a sboru lužických Srbů „Meja“,
kterého se účastnila také starostka obce Baška
Irena Babicová.
Lužičané nás přivítali opravdu srdečně a v této
atmosféře proběhly celé tři dny. V den příjezdu
nás čekala za doprovodu místního starosty procházka městem, během které jsme navštívili
historicky důležitá místa a uskutečnili prohlídku
školy. Večer jsme zakončili u bohatě prostřeného stolu, o jehož pestrost se postaraly hostitelky a věřte, že vůně i chutě byly opravdu lákavé.
Však jsme také domů odjeli s novými recepty.
Druhý den pro nás byla připravena návštěva
historického centra města Budyšín, kde jsme se
ve sluncem zalitými uličkami jen tak kochali. Podobný klid jsme zažili i na hřbitově v centru města,
který Lužičané přirovnávají k našemu Vyšehradu,
protože jsou zde pochovány významné osobnosti tohoto slovanského národa. Po společném
obědě, kdy jsme ochutnali kromě jiných dobrot
i svatební polévku, jsme se pustili do přípravy
na večerní koncert. Po pěveckých zkouškách se
uskutečnilo společné focení na památku této akce
a pak už následovalo očekávané vystoupení. Sál
byl zaplněn do posledního místa, oběma sborům
se zpívání povedlo, a tak i přes poměrně velké
horko byli všichni spokojeni. Na závěr předali naši
zástupci dary Lužičanům, které nejen potěšily, ale
i pobavily. Asi dva metry vysoká švestka v kvě-

tináči s košíkem modrých švestek jako ukázka,
co na něm vyroste, a láhev domácí slivovice jako
koncový produkt, rozesmál opravdu každého.
Jeden z Lužičanů se smíchem prohlásil: „Musíte
jezdit častěji, budeme potřebovat celou alej.“
Po zpěvu se v sále rozezvučely nejprve příbory
a cinkot skleniček, pak i hlasy obou sborů, kdy jsme
si vzájemně zpívali lidové písně. Překvapením pro
nás byl člen lužického sboru, který byl původem
Němec, jenž vyučoval lužickou srbštinu na střední
škole a znal ji, jak podotkli Lužičané, lépe než někteří místní. Tento muž se na Moravě, kam jezdívá,
naučil mnoho českých písní a slova méně známých slok znal lépe než my. Nakonec předzpívával
on nám. V noci jsme se rozjeli do rodin, kde jsme
byli stejně jako předešlou noc ubytováni a většina
z nás ještě zakončila večer povídáním s hostiteli.
Ráno jsme se těšili do chladu kostela, kde jsme
na kůru zazpívali při mši svaté chrámové písně,
a pak jsme se po velikém loučení rozjeli domů.
Zájezd do Lužice byl pro většinu z nás prvním
setkáním s lužickými zpěváky. Atmosféra společného setkání a celého pobytu nás ujistila v tom,
že oba dva národy mají k sobě hodně blízko svou
kulturou, svými zvyky i svou řečí. Nezbývá než si
přát, aby spolupráce mezi oběma pěveckými sbory nadále pokračovala a vzájemné přátelství bylo
rozvíjeno i v dalších letech. Potěšila i slova paní
starostky, která na závěr prohlásila: „Jsem na náš
pěvecký sbor opravdu hrdá. Během pobytu v Lužici jsem našla další inspiraci, co se dá v naší obci
zlepšit.“ 
Jana Moravcová

na Visalaje a odsud domů autobusem. I tady měli
všichni dobrou, usměvavou náladu, takže společně prožitý letní den všechny moc potěšil.
Další turistický výšlap absolvovalo třináct našich seniorů na Bílou – Javořinku – Samčanku. Byl
krásný sluníčkový den a tato oblast – úplný houbový ráj. Všichni nasbírali hodně hříbků, na Samčance se zastavili na oběd, z lesa domů se nikomu
nechtělo, tak zde bylo krásně a příjemně.
Nyní už jsou prázdniny i léto neodmyslitelně
pryč, život seniorů se dostává do normálních

kolejí, mnozí už tolik nehlídají vnoučata, takže
mají možnosti dalších výletů, kulturních zážitků
v divadle, na připravovaném zájezdu. 13. září
se senioři sešli v zahradě seniorklubu, kterou
obecní služby krásně vykosily, připravily tak
příjemné venkovní posezení. Za ještě opravdu
letního počasí asi šedesátka seniorů opékala
buřty, dobře se bavila u harmoniky a kytary.
Takže co si více přát? Aby tak skvěle klaply i připravované podzimní a zimní akce a zase se sešli
pro zábavu i na kus řeči. 
Seniorklub Baška

Naši senioři nezaháleli ani o prázdninách

I o prázdninách, kdy spousta rodin odjížděla
na dovolenou, naši senioři rádi poznávali krásné
Beskydy na svých turistických výšlapech.
Už 28. června si devatenáct bašťanských seniorů zajelo vlakem na Hostýn – Skalné. I když ráno
trošku pršelo, ve větších výškách svítilo sluníčko,
a tak se mohli těšit z krásných pohledů na krajinu.
Prohlédli si i kostel a křížovou cestu, někteří vyšli
až na Skalné. Výlet to byl jistě krásný a klidný.
Cyklistický výlet proběhl 7. července po cyklotrase na Ostravici za účasti 16 „kolistů – seniorů“.
Tam se zrovna konala výstava zájmové umělecké činnosti v Beskydech, kterou si prohlédli
a opět se přesvědčili o kouzle „zlatých českých
ručiček“. Po dobrém obědě se pak ještě zastavili u Franty „Placka“ na zmrzlinu a zavzpomínali
na časy, kdy k němu chodili na přehradě Baška
na zelené pivo. Výlet to byl vydařený též proto, že
svítilo sluníčko a celkově panovala dobrá nálada.
Jedenáct bašťanských turistů – seniorů si 28.
července vyšláplo na Konečnou – Bílý Kříž – Visalaje. Proměnlivé počasí s trochou deště, mlhou
na horách, přesto se naskýtaly nádherné přírodní scenérie. Vzduch byl svěží, rostly houby, kdo
chtěl, mohl si nasbírat. Do pusy sbírali i maliny,
borůvky a na dobrý oběd se zastavili na Bílém kříži v hotelu Sulov. Zpátky se šlo lesními cestičkami

Obecní úřad Pržno již více
než rok sídlí v novém objektu

Občanské centrum v Pržně už více než rok
plní svou funkci. A to k naší plné spokojenosti.
Nyní je ale třeba se zamyslet, co s budovou bývalého obecního úřadu.
„V první polovině tohoto roku si obec nechala
vypracovat znalecký posudek, aby se zastupitelstvo při svém rozhodování mohlo o něco opřít.
Na základě tohoto posudku se zastupitelé rozhodli, že objekt nechají zdemolovat a následně bude

Náš kostel získal
nová dřevěná okna

vystaven nový,“ řekl starosta Pržna Petr Blokša.
A co tedy bude dál? „Záměr je zachovat byty
a přidat další. Proto se zastupitelé rozhodli nechat
zpracovat studii, která by nastínila možnosti i budoucí vzhled objektu s ohledem na stávající umístění. Předpoklad je, že pořizovatel studie bude vybrán v nejbližší době tak, abychom mohli v příštím
roce začít s přípravou projektové dokumentace
na výstavbu nového objektu,“ upřesnil starosta.

me nabídnout i vám možnosti využití úspor,
které zůstanou ve vašich rodinných rozpočtech.
Kontaktní místo najdete v Občanském
centru v Pržně, Pržno 201, společenská místnost ve 3. patře. Bude otevřeno
ve středy 5. a 12. října od 16 do 18 hodin.
Přineste si s sebou kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem (včetně všech dodatků) a kopii
ročního vyúčtování spotřeby elektrické energie
a zemního plynu za poslední zúčtovací období.
Tato nabídka je určena pro nové zájemce z řad
domácností i podnikatelů a je zcela zdarma! Bližší
informace najdete na stránkách obce www.przno.
cz a www.ecentre.cz případně kontaktujte: Ludmila Pořická, obchodní partner eCENTRE, a.s. ludmila.poricka@partnerecentre.cz , tel. 734 330 803.

Nová právní úprava nočního klidu
Ministerstvo vnitra informovalo obce, že od 1.
října dochází ke změnám v oblasti právní úpravy
nočního klidu, tj. době od 22. do 6. hodiny.
Zákon o přestupcích umožňuje vydat obecně závaznou vyhlášku, v níž budou stanoveny
výjimečné případy, při nichž je doba nočního
klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.
Tyto výjimečné případy musí být v obecně závazné vyhlášce uvedeny taxativně.

Proto žádáme občany i spolky, aby během
měsíce října 2016 nahlásili na obecní úřad termíny a názvy akcí, které budou probíhat v roce
2017, aby pak mohlo dojít k vytvoření obecně
závazné vyhlášky a pak nejpozději v prosinci
2016 k jejímu schválení.
V případě, že obecně závazná vyhláška
nebude přijata a dojde k rušení nočního klidu,
bude to řešeno podle zákona o přestupcích.

Soustředění prženských Přátel volejbalu
Prženští Přátelé volejbalu se o víkendu
23.–25. září zúčastnili náročného soustředění
v Mutěnicích na jižní Moravě.
Teoretická část proběhla od pátečního večera
do sobotního rána ve vinném sklepě, kde jsme
absolvovali odbornou přednášku o víně, spojenou s degustací mnoha vzorků vín. Improvizovaná šestičlenná hudební skupina se pak starala
o dobrou zábavu až do časných ranních hodin.
Po krátkém odpočinku následoval dopolední

a odpolední trénink v nádherném sportovním areálu místní školy. Všichni jsme se shodli na tom, že
podobný areál bychom si přáli mít i u nás na Pržně. Trénink pokračoval i v neděli dopoledne. Celý
víkend nám přálo počasí, burčáku bylo dostatek
a tak všech 25 účastníků zájezdu bylo s akcí maximálně spokojeno. Závěrem chceme poděkovat
majiteli vinařství p. Trávníkovi za skvělý servis
a Aleši a Lucii Foldynovým za dobrou organizaci
celé akce. 
Miroslav Šálek

Svoz odpadů a velkoobjemové kontejnery
Svoz komunálních odpadů proběhne
ve středu 5. a 19. října. Odpady z chatovišť jsou
v říjnu sváženy každý týden v pondělí. V období listopad až březen bude svoz v chatovištích
prováděn jednou za 14 dní.
Svoz tříděných odpadů (papír, sklo, plast, případně kovy) probíhá v pravidelných týdenních intervalech dle vytíženosti. Máte-li připomínky nebo
podněty k odpadovému hospodářství, obracejte
se v úředních dnech na referentku OÚ Pržno.
Ve druhé polovině října budou v obci opět

rozmístěny velkoobjemové kontejnery na listí
a jiný biologicky rozložitelný odpad ze zahrad.
Využijte možnosti zbavit se zeleného odpadu
ekologicky bez toho, aby byla obec zamořována pálením těchto odpadů, které je navíc v rozporu s obecní vyhláškou. Občané mohou využít
svoz pytlovaného listí, který budou provádět
zaměstnanci obce vždy v pondělí a ve čtvrtek
od 7.30 do 8.30. Pytle nebudou vráceny!
Zájemci si mohou na OÚ vyzvednout kompostovatelné sáčky do košů na bio odpady.

Začneme stavět zastávku a nové parkoviště

Hned dvě výběrová řízení se uskutečnila 22.
září, a to na další investiční akce v obci. Jedná se
o drobnější stavby, ale významem jsou značně
důležité. Jednalo se o výběr zhotovitele chodníku a zastávky na dolním konci obce a také o zhotovitele parkoviště u restaurace U Lípy.
Byť se o podklady k zakázkám zajímalo hned
devět firem, do výběrového řízení se přihlásily
pouze dvě! Obě zakázky získala společnost
MONSTAVBY MORAVA s.r.o. z Prostřední Suché. Druhou, neúspěšnou firmou byla společ-

nost BEZAN s.r.o. z Frýdku-Místku. Obě stavby
budou zahájeny v tomto měsíci. Termín pro dokončení stavby chodníku a zastávky je stanoven
na konec tohoto roku. Odkdy budou autobusy
zastavovat na této zastávce, bude jasné následující měsíc. Optimistická varianta je konec
tohoto roku, reálná duben roku příštího. Stavba
parkoviště má být dokončena na jaře 2017 a její
význam spočívá v posílení parkovacích kapacit
v centru obce a v úpravě veřejného prostranství
ve vlastnictví obce. 
Petr Blokša

Poznejte Indonésii na přednášce
cestovatele Františka Mamuly

Chcete poznat tajemství a krásy Indonésie?
Tak to si nenechte ujít přednášku Františka
Mamuly pod názvem Indonésie – Svět sám pro
sebe. Na cestovatelskou přednášku vás zve
obec Pržno.
V průběhu akce se dozvíte o zemi, která je
vzdálena od naší republiky dvanáct tisíc kilometrů
a leží osm stupňů pod rovníkem. Dozvíte se, proč
je tak kouzelná a divuplná. Poslechnete si i řadu
bájí, pověstí, legend, doplněné řadou fotografií.
„Navštívíme rajský ostrov Bali, kde je sto tisíc
chrámů, Jávu, pohádkové Sulawesi, květinový
Flores, Komodo, Rincu, kde stále žijí největší va-

rani na světě, i maličký ostrůvek Moyo. Řeč bude
i o Torajských pohřbech na Sulawesi, jaké barvy
mají floreská jezera Kelimutu, případně jak často
mění svoji barvu. Prozradím vám, jak složitá a namáhavá je práce horníků při těžbě síry na Kawah
Ijen na Jávě. Chcete znát půvabnou legendu, jak
vznikla sopka Bromo, která je vysoká 2 392 metrů? Pokud vás z toho něco zajímá a ještě mnoho
věcí navíc, tak si přednášku o největším souostroví světa nenechte ujít,“ zve František Mamula.
Přednáška se koná ve společenském sále
Občanského centra Pržno ve středu 26. října
v 17 hodin.

Volby do krajských zastupitelstev
Ve dnech 7. a 8. října 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.

Obec oslavila vinobraním první
narozeniny Občanského centra
Vinobraní na Pržně aneb vítej, podzime. Tak
se jmenovala akce, kterou lidé v sobotu 17. září
oslavili první narozeniny Občanského centra.
Na začátku sice trochu pršelo, to ale nikomu z přítomných nevadilo. V kulturním sále centra se totiž
představil folklorní soubor Grunik z Ostravice. Děti
měly připraveno představení na téma posledního
vlaku na Bílou. Lidé se pak přesunuli ven, kde
na pódiu hrála mladá cimbálovka Portáš.
Pořadatelé ten den mysleli úplně na všechny. Děti si užily malování na obličej i výtvarné
dílničky. Dospělé zase potěšilo kvalitní víno,
burčák i dobré občerstvení. Vpodvečer pak
vystoupila kapela Stanley’s Dixie Street Band,

Občané i firmy mohou ušetřit za energie

Obec Pržno ve spolupráci se společností
eCENTRE pro vás opět připravila možnost využít
cen z aukce na elektřinu a zemní plyn. Můžete
využít tzv. Expres aukci a zajistit si tak mimořádně nízké ceny energií, které již byly vysoutěženy
v aukci v září. Nechejte si nezávazně porovnat
vaše současné ceny s cenami, které byly dosaženy v aukci. Budou-li se vám tyto ceny a dosažená
úspora líbit, můžete podepsat smlouvu s vítězným
dodavatelem. V srpnové aukci byly vysoutěženy nejlepší ceny energií za poslední čtyři měsíce
a klienti průměrně ušetřili ze silových částí energií:
42,39 % u zemního plynu a 36,25 % u elektřiny.
Od roku 2013 se e-aukcí zúčastnilo již více
než 25 tisíc domácností z celé ČR a realizovali
tak úspory za více než 300 milionů korun. Chce-

Pržno
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která opět představila své rytmy klasického
dixíku. Večer byl vyhrazen kapelám Zpocený
voko a Friends. Ty se postaraly o zábavu přítomných až do večerních hodin.

Dominanta Pržna, kostel Panny Marie, má
nová dřevěná okna. Obec dala za rekonstrukci 502 tisíc korun. 70 % procent částky ale získala formou dotace z Ministerstva zemědělství
ČR. Stará okna již byla v havarijním stavu,
vypadávaly tabulky, okna rovněž postrádala
termoregulační vlastnosti. Vedle kostela byly
rovněž vysazeny okrasné rostliny.

V tomto měsíci se před
pětadvaceti lety narodila naše
dceruška Darinka Blokšová,
naše navždy malá blonďatá
holčička v modrých
puntíkovaných kraťáskách.

Přejeme vše nej,
rodiče a bratr

Budeme mít nové
internetové stránky

Stávající webové stránky naší obce už pamatují dlouhé období a je pravdou, že se za 10
let staly ne zcela přehlednými. Proto jsem se
rozhodl nechat vytvořit stránky nové, které, jak
doufám, budou posunem k lepšímu.
Nové stránky budou responzivní, což znamená, že zobrazení stránky bude optimalizováno pro všechny druhy nejrůznějších zařízení
(mobily, notebooky, netbooky, tablety). Nové
stránky by měly být spuštěny během měsíce
října. 
Petr Blokša

Klub seniorů

Výlet členů klubu na Ostravici s návštěvou bazénu na hotelu Odra se uskuteční
ve čtvrtek 13. října.
Odjezd z Pržna vakem v 9.39 hodin, nebo
autobusem v 9.40 z autobusové zastávky
od nádraží.

jubilea
Říjen je měsícem oslav jubileí
paní Daniely Švastové – 50 let
Vážená jubilantko, přejeme vám spoustu
dalších krásných let plných štěstí, zdraví
a samozřejmě i životní pohody
a životního elánu. OÚ Pržno

Pržno bojovalo na Hrách bez hranic ze všech sil

Historicky první Hry bez hranic se konaly
v sobotu 10. září na hřišti v Janovicích. Společná akce obcí Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy
byla ve znamení horkého počasí, ale i velkého
nadšení všech zúčastněných družstev.
Před zraky diváků předstoupily týmy z Janovic, Pržna, Frýdlantu nad Ostravicí, Bílé, Starých
Hamer, Lhotky a Bašky. Skládaly se ze dvou
skupin – dětí a dospělých. Za Pržno a jeho slávu bojovaly děti Ondřej Šťastný, Kateřina Lucie
Vlachová, Tobiáš Fleisner, Lukáš Muroň, Jakub
Adamec, Adéla Slováčková a Barbora Prachařová. Dospělý tým tvořili starosta Petr Blokša,
Vlastislav Matýsek ml. a st., Michael Václavík,
Lenka Sasýnová, Katka Fišerová a Monika
Adamcová. Odbornou i psychickou pomoc dodali trenér Zdeněk Matysek a, vodonoš Libor
Sasýn a zdravotnice Eva Jurkovská s dcerkou.
Všechno začalo slavnostním nástupem,
na kterém se představili všichni soutěžící. A pak
už se začalo bojovat. Připraveny byly netradiční
disciplíny. Odstartovalo se letním biatlonem. Naši
borci museli zvládnout nejen běh na dřevěných
„lyžích“, ale i následnou střelbu. V další disciplíně
se prověřoval postřeh a koncentrace. Soutěžící
měli za úkol napsat rozdíly v tanečních ukázkách.
Jako nejnáročnější se ukázala třetí disciplína,
a totiž skládání puzzle. O to příjemnější pak bylo
pojídání hamburgerů. Členové týmů je chystali
a ten s největším apetitem jej nakonec co možná nejrychleji snědl. Náročná byla i disciplína,

ve které se přesunovala voda z jedné strany hřiště na druhou. Jako poslední disciplína, nazvaná
Agility, bylo překonávání různých překážek.
Bojovalo se o poháry a medaile a také o pohár
putovní. Tvůrcem tohoto poháru je Martin Sopčák

z Pržna. Součástí odpoledne bylo hudební vystoupení kapel Úspěch a Standa Banda. A jak to nakonec dopadlo? „Náš dětský tým získal nádherné
druhé místo. Všichni zasluhují absolutní pochvalu
za skvělý a příkladný výkon i za výbornou repre-

zentaci obce. Dospěláci obsadili šestou příčku.
Všichni se snažili, ale prostě to letos nevyšlo. Co
k tomu říct závěrem? Příští rok budeme Hry bez
hranic pořádat my v Pržně. Tak to určitě dopadne
lépe,“ řekl optimisticky starosta Petr Blokša.
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Extrémního
závodu se zúčastnili i starostové – ve štafetě
Přes Ostravici stejně jako každý rok i letos jsme úsek z Třince do Řeky, takže přes Javo- myslný štafetový kolík tam předali zástupci spovedl závod Beskydská sedmička. Stovky vytrvalců proudily obcí, mnozí se zastavili v občerstvovací stanici, která byla opět v budově naší školy.
Tentokrát ale mezi nimi byla i skupina poněkud
netradiční – štafeta starostů a sponzorů.
„Už v loňském roce se zrodila myšlenka uspořádat v rámci závodu Beskydská sedmička takovouto štafetu. Loňský ročník nám ale zamíchalo
s kartami otevření Bezručovy chaty na Lysé
hoře, a tak to nevyšlo. Letos už se nám podařilo
v týmu SS2016 sestavit sedm dvojic, tedy 14 odvážlivců,“ řekl starosta Ostravice Miroslav Mališ.
A právě on spolu se senátorem Petrem Gavlasem vyrazili ze startu jako první část štafety. „Šli

rový. První část jsme se vyhecovali a stádo nás
potáhlo téměř klusem kupředu. Pak ale přišla
sjezdovka na Velký Javorový, kde se lokomotiva zastavila. Ale poslední jsme nebyli. Předali
jsme tam štafetu Tomáši Tomeczkovi, starostovi
Řeky, a zastupiteli obce Řeka Rostislavu Kavulokovi, kteří přes sedlo Lipový došli do Morávky,“
pokračoval starosta. Tam už na ně čekali Daniel
Havlík, náměstek hejtmana se synem. Ti překonali úsek Sviňorky – Přeláč a dorazili do Krásné.
Byla tam připravena starostka obce Vřesiny Michaela Roubíčková s manželem. Měli před sebou náročný úkol zdolat královnu Beskyd Lysou
horu. „Sešli pak do naší malebné vesničky. Po-

lečnosti Dacia – Renault Martinu Kavanovi, který
trasu absolvoval se svým obchodním partnerem.
Zdolali horu Smrk a sestoupili na Čeladnou. To
už byly připraveny dámy, Karolína Friedlová,
ředitelka společnosti IBS, a Irena Lintnerová,
ředitelka společnosti Kaňka. Přes Pustevny
a Radhošť kráčely na Pindulu. Na ní měl čekat
Herbert Pavera, starosta obce Bolatice. Ten ale
onemocněl, ze závodu se omluvil, a tak jsem ho
nahradil já. Spolu s místostarostou Jiřím Pavlánem z Ostravice jsme společně s dámami došli
přes Velký Javorník do cíle. Štafeta měla čas 22
hodin a 11 minut. Šli jsme krátkou trasu,“ upřesnil Miroslav Mališ.

Jeho autora obec nezná.

záruky byla složitá, protože insolventní správce
podnikal veškeré kroky k tomu, aby nám bankovní záruka nebyla vydána. Ve hře byly posudky
na opravu nebo posudky, které vyvracely škodu
na komunikaci apod. Vše se nám ale podařilo
řádně obhájit, takže finanční prostředky měly být
vydány a převedeny na účet svazku. V tomto
okamžiku však ale zase do hry vstoupila banka,
která jako jeden z největších věřitelů společnosti
VOKD odmítla tyto finanční prostředky bankovní
záruky uvolnit. Ale i v této věci vedení svazku
udělalo veškeré kroky, které byly možné, například oslovilo každého, kdo mohl být k vydání
peněz nápomocen. Za vynaložené obrovské
energie a času se vše podařilo, finanční prostředky byly uvolněny a jsou dnes na zvláštním
účtu svazku ve výši 7 milionů korun. Pro opravu
komunikací dále svazek vyjednal a obdržel také

dotaci z rozpočtu našeho kraje. Tedy financování celé opravy je zajištěno v celém rozsahu,
dokonce pro celou lokalitu Frýdlant – Nová Ves.
Obec Ostravice a město Frýdlant jako vlastníci povrchu komunikace si nechaly vypracovat
technické provedení oprav a vypsaly soutěže
na dodavatele staveb. Celá záležitost se tedy
měla dořešit jako finanční náhrada škody svazku
vůči městu a obci tak, aby silnice byla opravena
ke spokojenosti všech, kteří v dané oblasti bydlí.
Tady ale to dobré bohužel končí. Když vedení
obce a svazku takto složitě zajistilo a obhájilo financování pro realizaci stavby, aniž by to muselo
platit město a obec samy, tedy zajistilo peníze
odjinud, někdo podal trestní oznámení – kdo,
o čem, nevíme. Obec je tak nucena přistoupit
k záměru rekonstrukce s ohledem na tento fakt,
do vyřešení trestního oznámení nebude s největší pravděpodobností podepsána smlouva o dílo
s vítězem řádného výběrového řízení a celá
oprava se tímto zdrží. A může to být i několik let.
Co k tomu říct? Vážení občané, je bohužel smutnou skutečností, že jsou mezi námi lidé, kteří
bezdůvodně brání realizaci investičních akcí,
na které se podařilo zajistit finanční prostředky
odjinud, kde tedy šetříme peníze nás všech.
A neustálé vyšetřování trestních orgánů nevede
k ničemu – ani k odhodlání vedení obce o dotace vůbec žádat ani poskytovatelů finančních
prostředků obci peníze přidělovat. Připadá mi to
jako trest za to, že se tyto velké akce daří realizovat. Nevím, proč to někdo dělá, ale rozhodně to
není obci ku prospěchu a v konečném důsledku
to poškozuje nás všechny. Velmi mne mrzí, že
k opravě, na kterou čekáme a na kterou jsme
těžce sehnali peníze, hned tak brzy nedojde. Poděkovat můžeme autorovi trestního oznámení.
Kdo to je, zatím nevíme. Ale víme, že díky němu
budeme s opravou stát. Dlouhodobá snaha nás
všech tak přichází vniveč.

Starosta Ostravice a místopředseda
 svazku obcí Čistá Odra Miroslav Mališ

Rekonstrukci silnice asi zbrzdí trestní oznámení

Úsek silnice v lokalitě Kamenec, tj. od Bezručova mostu po hranici s Frýdlantem - Nová Ves,
je ve velmi špatném technickém stavu. Cesta
byla poškozena stavbami vodovodu a plynofikace v roce 1997 a v roce 2009 a 2010 stavbou
kanalizace. Silnice je sice vyasfaltována, avšak
poklesy způsobené patrně nekvalitním hutněním
způsobily a nadále působí výrazné nerovnosti,
které negativně působí na jízdu vozidel. Investor
kanalizace svazek obcí Čistá Odra řádně uplatnil veškeré reklamace na společnost VOKD, ta
však z důvodu insolvenčního řízení na opravu
nenastoupila, a proto vedení svazku přistoupilo
k dalšímu opatření, a to k čerpání bankovní záruky – aby bylo z čeho opravy uhradit. Může se to
zdát jednoduché, ale cesta k uvolnění bankovní

Zapojte se do sbírky použitého ošacení
Občanské sdružení Diakonie Broumov
ve spolupráci s Obecním úřadem v Ostravici
vyhlašuje Sbírku použitého ošacení. Bude se
konat v sobotu 15. října od 8 do 11 hodin za budovou základní školy.
Můžete nosit:
Letní a zimní oblečení dámské, pánské i dětské.
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony.
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám
odřezky a zbytky látek). Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky, vše nepoškozené.
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky.

Obuv – nepoškozenou. Hračky – nepoškozené
a kompletní. Peří, péřové přikrývky a polštáře.
Menší funkční elektrospotřebiče.
Věci, které vzít nemůžeme:
Ledničky, televize, počítače, matrace, koberce
– z ekologických důvodů. Nábytek, jízdní kola
a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí. Znečištěný a vlhký textil.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů
či krabic, aby se nepoškodily transportem. Bližší informace vám rádi sdělí pořadatelé sbírky
na telefonu 224 316 800, 224 317 203.

kos informuje

Senioři jeli za poznáním do Polska
Za krásného slunečného počasí se naší členové vydali na autobusový výlet za nákupem
i za poznáním. Prvním cílem bylo zastavení
na tržnici v polském Cieszyně, kde si mohli
účastníci prohlédnout a nakoupit potraviny, lahůdky, zeleninu a další bohatý sortiment zboží.
Poté jsme navštívili archeologickou lokalitu
Chotěbuz-Podobora, která je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých
památek Těšínského Slezska. Fundovaným výkladem průvodce jsme byli seznámeni se vznikem a celým průběhem zdejšího archeologické-

ho průzkumu. Závěrem jsme si
mohli vyzkoušet střelbu z luku.
Obohaceni novými dojmy jsme
se spokojeni vraceli domů.
Příští akce měsíce října:
Beseda o včelách a včelařství
se koná dne 12. října od 15 hodin v restauraci
U Řeky. Druhou akcí je tradiční turnaj v bowlingu Memoriál Miloše Matušínského, který se
koná 26. října ve Starých Hamrech. Podrobnosti
budou zveřejněny na obvyklých místech a internetu. 
(JN)
OBNOVA ŘEMESEL V BESKYDECH
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

přednášku

Kdy: 6. října 2016 v 17:00
Kde: Základní škola Ostravice, místnost - cvičná kuchyňka.

Cena: 100 Kč/osoba. Poplatek zaplaťte buď převodem na účet č. 1074766990237/0100 nebo v hotovosti 10 minut před konáním akce.
Přihlaste se na obreb@seznam.cz nejpozději do 3. 10. 2016
Pro další informace pište na
obreb@seznam.cz nebo volejte na
tel: 608 721 653, paní Kšiňanová.
www.facebook.com/obreb
www.obreb.cz

krátce z obce
Knihovna vyhlašuje amnestii
Místní knihovna v Ostravici připravila v týdnu 3.
až 9. října amnestii, při které bude dlužníkům
po vrácení knih prominuta pokuta za upomínku. Tento týden také proběhne registrace zdarma pro nové čtenáře na jeden rok.

Máte zaplacené poplatky?
Upozorňujeme občany na nedoplatky poplatku
za komunální odpad II. pololetí 2016, vodného
za 1–6/2016 a poplatek za psa. Děkujeme.

(OÚ)

Obnova řemesel v Beskydech
vás zve na podzimní akce
Apiterapie II – neboli léčba včelími produkty.
Tak se jmenuje přednáška, která se bude konat
6. října. Tentokrát se dozvíme, jak využít propolis, mateří kašičku nebo včelí jed pro zlepšení
našeho zdraví.
Další akce nese název Poklady ze skříní.
Najděte ve skříních oděvy z kvalitních materiálů, přineste je a my vám poradíme a ukážeme,
jak je dále využít. Hedvábí, len, mušelín, popelín, madeira a další tradiční materiály jsou opět
v módě a byla by škoda je nenosit. Workshop je
naplánován na 20. říjen.
Hodiny a hodinky, to j název poradny, která
se uskuteční 27. října. Máte doma nefunkční hodiny? Přijďte se poradit, zda se dají opravit, vylepšit či jinak využít. Na vlastní oči uvidíte krásně
zrenovované pendlovky a neobvyklé hodinky.
Pokud vás zajímá fotografování, nenechte
si ujít debatu pod názvem Analogová fotografie
není mrtvá! A historické techniky fotografování
už vůbec ne. Zajímá vás to? Je to pro vás novinka nebo už jste něco zaslechli, ale nevěříte?
Pak přijďte debatovat o klasickém fotografování

a fotografiích vyrobených klasickou technikou.
Součástí budou i ukázky fotoaparátů velkého
formátu. Akce se koná 10. listopadu.
Všechny přednášky začínají v 17 hodin
v prostorách základní školy. Vstupné činí
100 Kč. Přihlášky na akce posílejte co nejdříve
na adresu: obreb@seznam.cz nebo telefonujte:
608 721 653.

K VÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY
OBECNÍ ÚŘAD V OSTRAVICI
ZVE VŠECHNY OBČANY OBCE
K ÚČASTI NA LAMPIONOVÉM PRŮVODU
K VÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY.
LAMPIONOVÝ PRŮVOD SE USKUTEČNÍ
VE ČTRVTEK 27. ŘÍJNA 2016
SRAZ ÚČASTNÍKŮ JE NA PARKOVIŠTI
U OBECNÍHO ÚŘADU.
ODTUD VYJDE PRŮVOD V 18.00 HODIN
SMĚREM K POMNÍKU PADLÝCH,
TRASOU KOLEM RESTAURACE „U ŘEKY“
Ing. Miroslav Mališ, starosta obce

Husitská kaple získala novou zvonici
Na území obce Ostravice máme tři sakrální
stavby, římskokatolický kostel, evangelický kostel a už možná málokdo ví, že i husitskou kapli
s Winklerovou zvonicí. Ta se nachází v dolní
části obce za mostem Petra Bezruče zhruba
kilometr nad srubem Petra Bezruče.
Kaple byla postavena v roce 1937. Technický stav dřevěné konstrukce zvonice byl ve vysokém stupni hniloby. Bylo tak nutné celou zvonici
zbourat a nahradit novou. „Jelikož došlo k odstranění zvonice, byly vyměněny i základy pro
uložení věže včetně kotevních želez. Tyto práce
byly nejsložitější, musely být prováděny s opatrností tak, aby nedošlo ke zhroucení stávajícího
kamenného zdiva. Jednalo se vesměs o ruční
práci,“ popsal starosta Ostravice Miroslav Mališ.
Dřevěná konstrukce je nově postavena dle
moderní technologie a lepených modřínových
trámů, které vynikají vysokou odolností proti povětrnostním vlivům. Součástí opravy byla také
rekonstrukce zvonu a srdce, kotevního uchycení
a podobně. Vše zakončila nová střecha. Z estetického hlediska byla provedena vysprávka
vypadlé omítky mezi kameny, která byla vyspárována. Rekonstrukce vyšla na 480 tisíc korun.

Dotace z Ministerstva zemědělství ČR z Programu obnovy a rozvoje činila 320 tisíc korun. Obec
tak uhradila ze svého rozpočtu 160 tisíc korun.
Celou zakázku v termínu realizovala firma Střechy Čagan s. r. o. z Ostravice. „Jelikož se příští
rok dočká kaple výročí 80 let od svého postavení, předpokládáme, že zvonici slavnostně
posvětíme v rámci husitských slavností. Už nyní
vás na slavnost srdečně zvu,“ doplnil starosta.
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Malenovice

Radek Fuciman zazářil v závodě
vytrvalců – Beskydské sedmičce
Malenovice provoněla nová mýdlárna
Jdete kolem hájenky a možná automaticky
očekáváte
štěkot psů. Určitě ale
nečekáte tu vůni, která vás praští do nosu,
když se přiblížíte
k domu. Aby ne,
Dana Sajdlová tam
totiž vyrábí mýdla.
Mýdla plná bylinek
a čisté přírody. Nevěříte? Zazvoňte a přesvědčte se sami…
Když se říká, že
všechno zlé je k něčemu dobré, Danuše
Sajdlová z Malenovic moc dobře chápe,
o čem je řeč. Sama po autonehodě tápala, co udělá dále se svým životem. Věděla,
že s profesí sociální pracovnice je konec. Ale
nevěděla, co dále. „Musela jsem se do něčeho nového pustit. Naštěstí jsem před autonehodou pracovala v domově pro seniory,
kde jsem měla na starost jejich volnočasové
vyžití. Vzpomněla jsem si na kurzy, na které
jsem byla zaměstnavatelem vysílána, a náhle
jsem měla jasno. Co tak zkusit výrobu mýdel?“
vzpomíná dnes s úsměvem. Pustila se do práce. Zpočátku vyráběla mýdla pro svou rodinu
a přátele. Pak si udělala mydlářský kurz, a to
už věděla, že zná svou další cestu. V jejím
snažení ji podpořila rodina. Muž postavil výrobnu, ostatní ji pomáhali, kde se dalo. „Využila jsem svých zkušeností z kožní ambulance,
kde jsem dlouhá léta pracovala. Chtěla jsem
totiž vyrábět mýdla nejen pro jejich vůni, ale
aby lidem i pomáhala. Aby hydratovala pleť
nebo třeba i léčila drobné ranky,“ pokračovala Danuše Sajdlová. To ale ještě netušila,
s jakým úskalím bude muset bojovat. „Nebylo
nějak zvláště těžké udělat si kurz ani pochopit

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.

výrobu. Nejvíce mi dala zabrat administrativa,“ povzdechla si. Každý výrobek totiž musí
schválit Státní zdravotní ústav v Praze. Proces
trvá poměrně dlouho a na základě něj získá
výrobce potvrzení o zdravotní nezávadnosti
výrobku. To ale není vše. „Nejnáročnější proces je notifikace v Bruselu. Musela jsem elektronicky poslat popis výrobku, včetně přesného složení i fotografií. Musím přiznat, že to bylo
opravdu náročné,“ řekla.
Ve chvíli, kdy Danuše Sajdlová měla už
všechnu administrativu vyřízenou, pustila se
konečně s chutí do práce. Základem mýdel
je olivový olej. Do něj se pak přidávají další,
například bio jojobový nebo bio konopný olej.
Dále používá přírodní jíly, med, smetanu, jogurt
i mléko. Mnoho surovin používá od místních
výrobců. Do mýdel přidává spoustu bylinek,
jako například mateřídoušku, mátu, heřmánek
či kopřivu. Vše je kvalitní, certifikované. Jednou z nejzvláštnějších přísad je třeba divizna.
Ne náhodou, krom toho, že krásně voní, má
i léčebné účinky. Krom mýdel, kterých vzniká
v Malenovicích na devět druhů, vyrábí mýdlařka i tuhá mýdla na vlasy. Jedno pro blond, druhé pro tmavé vlasy.
Dnes již Mýdlárna kouzelná hájovna pod
Lysou horou dodává své produkty do několika
obchůdků. Najít je můžete ve Vanille ve Frýdlantu, v Rozmarýnce na Čeladné, v prodejní
galerii lázní (BRC) na Čeladné, v prodejnách
Slunce a Harmonie v Místku či v Kouzlu zdravého spaní v Ostravě. „A samozřejmě u mě.
Kdo by chtěl naše mýdlo, klidně může zazvonit. Moc ráda všem poradím,“ dodává s úsměvem Danuše Sajdlová. Zářný příklad toho, že
i nepříznivý osud může člověku přinést nečekané možnosti a úspěch. Vždyť za své výrobky
získala certifikát BESKYDY originální produkt.

Viděl jsem, přišel jsem, zvítězil jsem. Tak to si
mohl říct Radek Fuciman z Malenovic, který se
svým parťákem Matějem Otakarem zvítězil v závodě Beskydská sedmička. Záda ukázali všem
v kategorii Short mužů mezi 35 a 50 lety. Závod
zvládli v čase 14 hodin, 45 minut a 10 sekund.
Pokud byste se s odstupem času Radka zeptali, jak to dokázal, asi by odvětil: „Určitě kvalitní přípravou. Letos to bylo už potřetí, co jsem se závodu zúčastnil, poprvé, co jsem se tak dobře umístil
a můžu přiznat, že i příprava byla nejdůkladnější.“
Radek Fuciman bydlí se svou přítelkyní Barborou Lysákovou pod Borovou. Není bez zajímavosti, že i ona se letos zúčastnila legendárního
závodu Beskydská sedmička. Byť ne s tak dobrým
výsledkem, závod si podle svých slov užila. To
ale říká i přítel Radek. „To, že jsme první, jsme se
na trase dozvěděli už na Čeladné. Je ale fakt, že
nás stíhala jedna dvojice borců. Neustále jsme se
ve vedení střídali. Na Travném na nás měli dokonce 25 minut a vypadalo to, že už je nedoženeme.
Ale dokázali jsme to. Když jsme šlapali z Ráztoky na Radhošť, řekli jsme si – a dost! Mákli jsme
a nakonec jsme získali náskok 22 minut. Vydržel
nám až do konce,“ pokračoval Radek Fuciman.
Ani jemu se přitom nevyhnula krize. Nejprve ho
trochu zaskočil velice rychlý start závodu, ten ale
bravurně zvládl. O to nepříjemnější byla bolest
kolena, která ho během trasy přepadla. Pomohla
kamarádka na telefonu, která mu poradila, jak se
má ošetřit. Asi dobře, protože to zvládl až do cíle.
Beskydská sedmička dokáže z lidí dostat to
nejlepší. Budí emoce. Pozitivní, ale i negativní.
Kritici například vyčítají, že po závodnících zůstává velký nepořádek. „Tak toto musím rozhodně
vyloučit. Na Sedmičku chodí lidé, kteří mají hory
rádi. Nepořádek jsem nezaregistroval,“ říká rezolutně Radek. Naopak kvituje perfektní organizaci

závodu a neopakovatelnou atmosféru. „Díky tomu
je závod tak dobrý. Pořadatelé jsou profesionálové
a odvádí výborně svoji práci a my se pak snažíme
zase podat co nejlepší výkon. Co je k němu zapotřebí? Co se týče vybavení, stačí kvalitní boty, turistické oblečení a vynikající jsou hůlky. Ty mi letos
hodně pomohly při běhu a šetřily mi nohy,“ poukázal Radek Fuciman. K tomu doporučuje mít parťáka, se kterým si člověk rozumí a může se na něj
spolehnout. A jaká je jeho rada všem, kteří chtějí
nejen závod absolvovat, ale i uspět? „Nepodcenit
přípravu. Zaměřit se na strmé kopce. B7 se tě totiž neptá, cos dělal poslední měsíc, ale cos dělal
poslední rok. Ostatně, tak to říká horolezec Marek
Novotný a já s ním plně souhlasím.“ Na otázku,
zda půjde závodit i příští rok, ale odpověděl trochu
nejistě: „Uvidím, jestli mi to práce dovolí. Pokud ale
půjdu, asi bych zkusil delší variantu závodu.“

Rosnička pořádá oblíbenou burzu oblečení, hraček, vybavení
Je čím dál oblíbenější. Rok od roku se jí
účastní více a více lidí. O čem je řeč? Přece
o Podzimní burze oblečení, hraček a sportovních potřeb. Pořádá ji Centrum volného
času U Rosničky v Obecním domě Malenovice ve dnech 10. až 14. října. Takže pokud chcete něco koupit nebo naopak prodat,
máte jedinečnou příležitost. Loňské burzy se
zúčastnilo rekordních 69 prodejců a tržba
byla okolo 53 000 korun. Z této částky zůstalo centru 10 % na zakoupení vybavení.
Harmonogram Podzimní burzy:
pondělí 10. 10. výkup: 8.00 – 12.00

pondělí 10. 10. výkup a prodej:
14.00 – 18.00
úterý 11. 10. výkup a prodej:
8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00
středa 12. 10. prodej:
8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00
čtvrtek 13. 10. prodej:
8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00
pátek 14. 10. prodej: 8.00 – 11.00.
Výdej neprodaného zboží a výplata peněz
v pondělí 17. 10. a v úterý 18. 10. od 8.00
do 12.00 a od 16.00 do 18.00 hodin.
„Prosíme prodávající, aby viditelně označi-

li věci cedulkou s cenou a značkou tak, aby
pevně držela, a předali nám kompletní seznam prodávaných věcí, akceptujeme pouze
náš seznam, který bude k dispozici na webu
a v centru! Maximální počet nabízených věcí
limitujeme u jednoho prodejce na 50 ks. Centrum volného času U Rosničky si z prodaného zboží odečte manipulační poplatek 10 %,
ze kterého pořídíme nové vybavení do našeho centra. Po vyúčtování burzy zveřejníme
na našich webových stránkách, co konkrétního bylo z výtěžku pořízeno,“ říkají pořadatelé
burzy.

Rosnička se představila na Dnech sociálních služeb
Ve foyer a před Kulturním centrem Frýdlant
nad Ostravicí se 15. září konal Den sociálních
služeb. Svou prezentaci zde mělo i naše Centrum volného času U Rosničky. „Jde o velice užitečnou a zároveň i pěknou akci. Chtěla bych tak
poděkovat pořadatelům, že jsme se jí s Rosničkou mohli zúčastnit a představit lidem své služby,“ řekla Miluše Plevová.

Divadélko O veliké řepě
Zveme Vás na divadélko O veliké řepě, které bude
doplněno písničkami.
Další program: výroba vlastních loutek a zábavné
kvízy.
Těšíme se na Vás!



KDY: neděle 16. 10. 2016 v 15.30
KDE: CVČ U Rosničky, Malenovice
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Metylovice

Děti si užily pohádkovou cestu do království

Asterix a Obelix, princ Bajaja, drak, princezna, Nastěnka a Ivan, čert i vodník. Ty všechny
potkaly děti na pohádkové cestě do Půlnočního království. Zábavné putování plné netradičních úkolů se konalo ve středu 28. září. Děti dostávaly za dobrou práci dobroty a trasa plná
pohádkových bytostí je evidentně bavila. Šlo se z fotbalového hřiště na mysliveckou chatu.
Akci uspořádal Kulturní výbor obce Metylovice, Myslivecký spolek a sdružení rodičů.

Sdružení rodičů a Den obce

Náš spolek se v sobotu 3. září poprvé v historii účastnil stánkovým prodejem Dne obce.
A nebyl to ledajaký stánek, prodávali jsme
domácí zákusky a buchtičky. Plán A přitom byl
prodávat langoše, ale zvítězil plán B, že zapojíme i rodiče a prarodiče, kteří nám tímhle mohou
pomoct, a společně jsme napekli ovocné bublaniny, rolády, řezy, muffiny, šneky, věnečky,
linecké kolečka a další dobroty.
Vyrobili jsme si pěkné transparenty na stánek s otisky dětských ručiček a šli jsme
„do boje“. Zpočátku jsme se zalekli množství,
které máme prodat, ale už po 18. hodině jsme
neměli co prodávat. Ještě jsme neměli pořádně připravený stánek, ani na sobě zástěry a už
jsme měli fronty zleva i zprava na všechny ty
laskominy, které se prodávaly samy tím, jak
krásně vypadaly. A k tomu všemu se podáva-

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.

Den obce se nesl v duchu samoty u lesa

Pokud znáte film Na samotě u lesa, určitě jste poznali, že se jím pořadatelé Dne
obce Metylovice letos nechali inspirovat.
A jak bylo vidět, podařilo se. Návštěvníci se
na akci nepopiratelně dobře bavili.
Den obce Metylovice se konal na hřišti v sobotu 3. září. Lidé nejprve sledovali vystoupení
dětí naší základní a mateřské školy, které doprovodilo hudební těleso Ad-Re-Na-LLin. Děti
pobavili nejen klauni na volné noze, ale i kolotoče, které se točily za více než příjemné vstupné. Malé i velké zaujala edukativní show Smokeman zasahuje. A stejně tak dobře se všichni
bavili při sledování soutěžního klání, kterého se
tentokrát zúčastnily čtyři týmy. A protože se Den
obce konal v duchu slavné komedie Na samotě
u lesa, nechali se pořadatelé inspirovat a soutěžící tak museli třeba zvládnout dojení nebo zábavnou štafetu či pití pálenky. Netradiční soutěž
nakonec vyhrálo družstvo TJ Sokol Metylovice.
Součástí dne byla i soutěž ve vaření guláše.
Účastníci byli letos kreativní a neomezili se jen
na klasický hovězí z kližky. Například metylovické seniorky uvařily Kovbojský guláš. „Základem
je hovězí maso naložené ve víně. K tomu jsme

lo dobré kafíčko, čaj a kakao. Děkujeme všem
zákazníkům, kteří u nás neváhali utrácet své
peníze (někteří si nechávali zabalit dobroty
i domů), že nás, teda hlavně děti z Metylovic,
podpořili svým nákupem. Kdo není na sladké,
tak si k nám chodil aspoň na kafíčko.
Děkujeme jmenovitě maminkám a babičkám,
které nám pomohly a napekly a některé daly
i kontakt na sebe s tím, že kdykoliv nás podpoří
a pomohou. Veliké díky patří Monice Solawové,
Martině Šigutové, Vladimíře Volné, Marii Swiderové, Petře Černochové, Martině Dybalové, Nadi
Kopřivové, Martině Halatové a Zuzaně Čečotkové. O ostatní napečení jsme se postarali my, členové Sdružení rodičů. Také děkujeme všem, kteří
se starali, abychom měli vše, co potřebujeme. Už
teď plánujeme výlet pro děti ze školy a školky
v Metylovicích. 
Sdružení rodičů

Volby do krajských zastupitelstev
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.

Školáci budou i tento rok
včelařit i zahradničit

Základní a mateřská škola v Metylovicích
ukončila projekt implementace principu EVVO
do ŠVP (školního vzdělávacího programu).
„V rámci projektu jsme si pořídili včelstva. Dokonce o nás přijel Český rozhlas udělat reportáž.
Za pomoci Pavla Vraníka se podařilo stočit 35 kg
medu. Na začátku školního roku tak dostaly děti
skleničku medu. To abychom je namotivovali pro
práci ve včelařském kroužku a aby viděly, co se
podařilo,“ říká potěšeně ředitelka školy Renata
Spustová. Je přesvědčena, že projekt je pro děti
velkým přínosem. „Jednak se seznámí s životem

včel, ale naučí se také pracovat na školním pozemku, starat se o zahradu i o rostliny ve skleníku. Vždyť už samy sklidily saláty, rajčata nebo
papriky. Chystáme navíc i podzimní výsadbu.
I když projekt oficiálně skončil, bude samozřejmě
pokračovat dál,“ ujistila ředitelka s tím, že se stal
součástí metylovického školního programu. „Využíváme ho v předmětech prvouka, přírodověda
a pracovní výuka. Chtěli bychom dál pokračovat
v aktivitách, které jsou zaměřené na environmentální výchovu a využívání přírodních zdrojů
i v dalších letech. Chceme se zase zapojit do nového projektu v příštím
školním roce,“ doplnila
Renata Spustová.

v
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Škola chce
chůvu a asistentku

Naše škole má v plánu se od ledna 2017 zapojit do projektu OPVVV šablony. V mateřské škole
se zaměří především na péči o nejmenší děti v mateřince zřízením pracovního místa chůvy.
„Ve škole bychom chtěli podpořit děti, které mají speciální poruchy učení a chování zřízením funkce asistenta pedagoga nad rámec
toho, co nám přiděluje krajský úřad,“ vysvětlila
ředitelka Renata Spustová a dodala: „Těmito
kroky se snažíme zohlednit specifické potřeby
dětí jednak podle věkových skupin, ale také podle jejich aktuálních vzdělávacích potřeb.“

Odvoz odpadů
a sběr bioodpadu

Odvoz odpadů v měsíci říjnu 2016 je ve středu 5. a 19. 10.
Sběr bioodpadu probíhá každou sobotu
od 10 do 12 hodin až do poloviny listopadu,
a to v areálu bývalého horního kravína.
Sběr velkoobjemového a nebezpečného
odpadu proběhne v pátek 7. a v sobotu 8. října
v areálu bývalého horního kravína. Odpad můžete odložit v pátek od 14.00 do 18.00 hodin
a v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin. Je to letošní
poslední sběr. Další bude až na jaře příštího roku.

přidaly fazole. Jde o rodinný recept,“ usmívaly
se Anna Pečinková a Věra Kartečková. Návštěvníky zaujal i „Vidlacky gulaš s fajne kravy“.
Jeho základ tvořil mix masa a tajná přísada,
z níž se nakonec vyklubala povidla. Soutěž
nakonec vyhrálo družstvo pirátů. Ti připravili zvěřinový guláš. „Je v něm pět druhů masa,

například z divočáka, daňka nebo jelena. A dvě
ingredience, které neprozradím,“ řekl pirátský
šéfkuchař Láďa Pajurek. Pod nátlakem ale nakonec přiznal, že jde o jalovec a rozmarýn.
Lidé se na akci dobře bavili, ochutnávali guláše i další občerstvení. Večer pak všem zahrála
kapela Jiří Schelinger revival a později Krakatit.

Z klubu seniorů

Metylovičtí senioři se ve čtvrtek 15. září sešli u hospůdky Na Hřišti, kde se opět po roce
smažily bramborové placky. Byly výborné a všem chutnaly.
Další setkání klubu seniorů bude ve čtvrtek 6. října od 15 hodin na obecním úřadě.

Stará garda Metylovic pořádala
noční turnaj v malé kopané

Staří páni Sportovního klubu Metylovice
uspořádali v sobotu 17. září 1. ročník nočního
turnaje starých gard. Večerního fotbalového
klání, jehož začátek byl stanoven na 18. hodinu, se zúčastnily týmy ze Lhotky, Starého Města, Havířova a domácích Metylovic.
K prvnímu utkání nastoupily Metylovice proti
hráčům nad 35 let ze sousední Lhotky. Lhoťané
domácí družstvo notně potrápili, když nakonec
prohráli jen o gól 1:2. V následném druhém zápase, již pod umělým osvětlením, na sebe narazil Havířov a Staré Město. Havířov byl na hrací
ploše 45 x 25 m fotbalovější a po zásluze zvítězil
7:1. Střelecká produktivita vydržela Havířovu
i v následném souboji s Metylovicemi, který Havířov ovládl v poměru 4:1. Poté se na hřišti střetla mužstva Old boys Lhotky a Starého Města,
jež se po skončené hrací době (2 x 15 minut)
rozešla smírně 1:1. Po nich šestka hráčů Metylovic a šestka hráčů Starého Města (5 hráčů
+ 1 brankář) obstarala další brankové žně. Výhru 6:1 si do tabulky připsaly Metylovice. K po-

slednímu duelu ve skupině proti sobě nastoupil
Havířov a Lhotka. Havířov potvrdil vítězstvím 6:2
první místo ve skupině a Lhotka, díky většímu
počtu vstřelených branek, obsadila 3. příčku.
Ve finále mezi prvním a druhým celkem tabulky
si to tedy rozdal Havířov s Metylovicemi. Havířov
se mohl ve všech utkáních opřít o střeleckou potenci Karla Voháňky, který nakonec zatížil konto
soupeřů 11 přesnými zásahy, a také pevnou obranu v čele s metylovským brankářem Michalem
Svobodou, který jim byl z důvodu absence vlastního gólmana na noční turnaj zapůjčen. Finále tedy
zvládnul lépe Havířov, když porazil Metylovice 6:2.
V cca 22.30 došlo na vyhodnocení. Staré Město,
které obsadilo 4. místo, si domů odvezlo pytlík
brambor. Ostatní mužstva obdržela pohár a šampaňské – velikost pohárů a objem šampaňského
odpovídal umístění. Poděkování patří všem sponzorům a pořadatelům, kteří se zasloužili vůbec
o konání, celkový průběh a závěrný program nočního turnaje. Stejně tak patří dík hráčům za účast
a sportovní nadšení, které panovalo na hřišti
i mimo něj. 
Lukáš Halata, starosta
Tabulka po utkáních ve skupině
1. Havířov
3 0 0 17:4 9 bodů
2. Metylovice 2 0 1 9:6 6 bodů
3. Lhotka
0 1 2 4:9 1 bod
4. Staré Město 0 1 2 3:14 1 bod
Finále
Metylovice – Havířov 2:6

Odočívadlo slouží turistům,
cyklistům i místním

774 878 852
karin@vegin.cz
facebook : vegincz
instagram : vegincz
www.vegin.cz

Jóga Frýdlant nad Ostravicí
Kde: Kulturní centrum, 1 patro

Jóga Pstruží

Kde: Obecní úřad, 1 patro

Jóga Metylovice

Kde: Sokolovna, kinosál,
Vhodné pro začátečníky i pokročilé každého věku
Více informací na www.vegin.cz

Obec dokončila stavbu odpočívadla
na vrcholu Čupku. Dřevěný objekt mohou
využít všichni turisté i místní lidé. Vedení
Metylovic plánuje podobné odpočívadlo
vybudovat i na trase k pískovnám.
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Pstruží

Exkurze na letiště

Město Frýdlant nad Ostravicí nepatří sice
mezi velká města, ale může být pyšné na své
letiště. My jsme se tam společně vydali 13. září.
Velmi ochotně se nás ujal pan Radek Foldyna. Seznámil nás s historií letiště a ukázal
nám spoustu krásných letadel. Děti si dokonce
mohly sednout do kabiny a cítit se jako piloti.
Pro mnohé to bylo vůbec první setkání s letadly a myslím, že pro všechny báječný zážitek.
Děkujeme!
Mnozí ještě pak absolvovali zpáteční cestu
do školy pěšky a musíme je pochválit – vydrželi
všichni!

Plánované přerušení
elektrické energie
V souladu s ustanovením §25, odst. 4, písmeno d, bod 6 a §25, odst. 4, písmeno e, bod
6 Energetického zákona dovolujeme si vás
informovat o plánovaném přerušení dodávky
elektřiny ve vámi spravované oblasti, a to dle
následujícího harmonogramu:
Termín - dne:
11. říjen 2016. Čas: od 7.00 do 19.00 h.
19. říjen 2016. Čas: od 7.00 do 19.00 h.
Vyznačeno červená čára.
v obci: Frýdlant n. O., Pstruží, Čeladná, Ostravice
část obce: Frýdlant n. O., Pstruží, viz mapka
část obce okrajově: Ostravice, Čeladná, viz
mapka

Draví ptáci mezi dětmi
Ve čtvrtek 22. září k nám přijeli sokolníci
ze skupiny Vancoš se svou show. Vystoupení bylo zábavné a zároveň poučné.
Děti viděly orla stepního, káně lesní,
sovu pálenou, poštolku obecnou a další.

KRMÁŠ VE PSTRUŽÍ: Mše proběhne 16. 10. 2016 v místní kapli se začátkem v 11 hodin.
Občerstvení zajištěno v prostorách infocentra a cukrárny.

Nejvíce je zaujal orel skalní se svým úžasným rozpětím křídel a byly svědky, jak ptáci
nalétají na svou kořist, jak obratně létají
mezi překážkami a jakou dokážou vyvinout
rychlost.

Hasičská soutěž ve Pstruží

BESKYDSKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM
KNIHOVNA PSTRUŽÍ
NOVÁ ZIMNÍ PROVOZNÍ DOBA
OD 1. 10. 2016

Okrskový přespolní běh
V úterý 20. 9. se za chladného podzimního
počasí konalo na fotbalovém hřišti na Ostravici okrskové kolo v přespolním běhu žáků 1. st.
základních škol.
Za každou třídu byli vybráni nejrychlejší dívka
a kluk. Z naší školy se dařilo nejvíce Emmě Jaskulové z první třídy, která doběhla těsně na druhém

místě a postupuje do okresního kola, které se bude
konat v Jablunkově. Na stupně vítězů se dokázala
probojovat ještě další čtveřice závodníků. Na 3.
místech doběhli Vítek Menšík, Natálie Drnovská,
Jan Dudek a Eve Benzie. Naši školu dále reprezentovali Vojtěch Raška, Ema Menšíková, Jakub
Jurok, Hana Díková a Adam Platoš.

Pondělí zavřeno
Úterý 12.30 – 16.30
Středa 15.00 – 17.00
Čtvrtek 9.00 – 16.00
Pátek 9.00 – 16.00
KONTAKTY:
Email: infopstruzi@seznam.cz
www.pstruzi.knihovna.cz
www.facebook.com/knihovna.pstruzi
Tel.: 552 321 091, 734 373 393
Navštivte semínkovnu v knihovně!
www.seminkovny.wordpress.com
Knihobudka ve Pstruží!

PŘIJMÁME OBJEDNÁVKY NA

VÁNOČNÍ CUKROVÍ
PSTRUŽÍ - CUKRÁRNA POD ŠKOLOU

SKVĚLÁ KÁVA, PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ S DĚTSKÝM
KOUTKEM
ZÁKUSKY, KOLÁČKY,
FRANCOUZSKÉ PALAČINKY, WAFLE
CHLEBÍČKY, SALÁTY, VŠE VLASTNÍ VÝROBY
SUDOVÁ VÍNA Z JIŽNÍ MORAVY…
Jóga v Beskydech
Frýdlant nad Ostravicí
Metylovice, Pstruží
Víc infa www.vegin.cz

Jóga v Beskydech
Frýdlant nad Ostravicí
Metylovice, Pstruží
Víc infa www.vegin.cz

Jóga v Beskydech
Frýdlant nad Ostravicí
Metylovice, Pstruží
Víc infa www.vegin.cz

Jóga v Beskydech
Frýdlant nad Ostravicí
Metylovice, Pstruží
Víc infa www.vegin.cz

Jóga v Beskydech
Frýdlant nad Ostravicí
Metylovice, Pstruží
Víc infa www.vegin.cz

Jóga v Beskydech
Frýdlant nad Ostravicí
Metylovice, Pstruží
Víc infa www.vegin.cz

Jóga v Beskydech

Jóga v Beskydech
Frýdlant nad Ostravicí
Metylovice, Pstruží
Víc infa www.vegin.cz

OTEVÍRACÍ DOBA

PONDĚLÍ - ZAVŘENO, ÚTERÝ - PÁTEK 11:00 – 16:00,
SOBOTA 12:00 – 16:00, NEDĚLE 9:00 – 16:00

OBJEDNÁVKY TEL.: 603 550 759
Najdete nás: Pstruží 350, naproti ZŠ
email: jarmila.bialonova@seznam.cz

v
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Karin Branc
Lektorka

774 878 852
karin@vegin.cz
facebook : vegincz
instagram : vegincz
www.vegin.cz

Jóga Frýdlant nad Ostravicí
Kde: Kulturní centrum, 1 patro

Jóga Pstruží

Kde: Obecní úřad, 1 patro

Jóga Metylovice

Kde: Sokolovna, kinosál,
Vhodné pro začátečníky i pokročilé každého věku
Více informací na www.vegin.cz

V sobotu 10. září byla na Pstruží uspořádána tradiční hasičská soutěž. Byl to již 38. ročník
soutěže dříve narozených hasičů nad 40 let –
o putovní pohár starosty obce.
Soutěž byla mimořádně vyrovnaná a dramatická. Nejrychlejší útok předvedli hasiči z SDH
Metylovice! Za vítěznými Metylovicemi, druhou
Novou Vsí bylo dále medailové třetí Pstruží,
čtvrtá se umístila Ostravice a páté byly Malenovice. Pomyslné šesté místo náleželo družebnímu sboru hasičů ze Slovenska – Imeľu. Ten
však neměl dostatek členů pro sestavení družstva, a tak jen pomyslně doplnil startovní listinu.
Hasiči ze Pstruží opět nezklamali a uspořádali
pěknou soutěž. Poděkování patří zejména part-

nerkám hasičů, které zajistily zázemí soutěže,
včetně občerstvení. Největší poděkování však
zaslouží startující týmy, za to, že si udělají čas
a spolehlivě přijíždějí, aby si nejen zasoutěžili,
ale také se setkali a popovídali si. Medailovou
sbírku rozšířili na odpolední hasičské soutěži
v Hodoňovicích mladé ženy ze Pstruží o stříbro
za druhé místo a mladí muži, kteří dovezli zlato
za vítězství! 
kronikář obce
1. Metylovice
16,274 s
2. Nová Ves
20,704 s
21,143 s
3. Pstruží
4. Ostravice
21,914 s
5. Malenovice
31,445 s
6. Imel´
00,000 s
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Senioři si užili vlídného září

Jako každoročně je ještě i měsíc září nasměrován do terénu a to letošní září bylo opravdu
vlídné, takže jsme prožili krásné vycházky či výlety v téměř ideálním počasí. Navíc se po prázdninové dovolené rozjelo čtvrteční dopolední
zdravotní cvičení skupiny II a také angličtináři
se zase položili do svého nekonečného příběhu.
Chata Dukla, Stodola, U Zbuja
Toto jsou místa, dosažená v první polovině
měsíce. Již mnohokrát prošlapanou cestou podél
Čeladenky jsme první zářijový čtvrtek došli premiérově k Chatě Dukla, kde bylo velmi příjemné
posezení, stejně jako v oblíbené Stodole o týden
později. Mezi tím byl první „bonusový“ turistický
pátek, kdy se z Ostravice vystoupalo ke známé
horské hospodě U Zbuja. Bohužel zřejmě vyšší
náročnost akce některé turisty odradila, takže jej
absolvovala pouze mužská „veselá dvojka“. Škoda, výlet byl skvělý.

Neplánované bylinky
Ušitá horkou jehlou, ale zajímavá i slušně navštívená byla přednáška pana Karla Štenbaura
o bylinkách a mastičkách, uspořádaná v součinnosti s obcí. Dotazů bylo mnoho, snad nám alespoň něco utkvělo v šedé kůře mozkové.
V gobelínce a v zámku
Třetí zářijový čtvrtek jsme se malým busem
pana Kopeckého (za volantem opět s panem
Jelínkem) vypravili na odpolední zájezd, nejprve do Valašského Meziříčí a tam do Živého
muzea gobelínů. Komentovaná prohlídka manufaktury byla stejně působivá jako následný
pobyt v galerii a kavárně. Posléze jsme se
přesunuli do nedalekého zámku Lešná, který
není až tak všeobecně známý, ale je krásný.
Na zpáteční cestě jsme se zastavili v motorestu
U Pelikána, kde jsme kvitovali rychlost obsluhy
a dobré jídlo a pití. Výlet se vskutku vydařil.
Konečně na Čupku
Předloni v listopadu jsme měli v plánu cestu
přes metylovickou hůrku, zvanou též Čupek, nicméně počasí tento úmysl zhatilo. Letos to byla

Čupek – zastavení na vyhlídce.

jiná káva, busem do Metylovic a poté přes Čupek dolů do Pržna. Sestup byl kvůli vymletému
chodníčku poněkud náročnější, ale všichni přežili
a pěkný výlet byl zakončen pivkem U Pařezu.
A máme tu Den seniorů
Letošní Den seniorů oslavíme v klubu decentně třemi akcemi. Poslední zářijový čtvrtek,
již po uzávěrce tohoto čísla, bude klubové posezení, dáme párek a něco k tomu a zazpíváme si
s kytarou. Den poté bude oslava turistická, tedy
druhý „bonusový“ pátek. Původně plánovaný
výšlap na Lysou (přece jen mimo realitu) nahrazujeme méně náročným výletem do Starých
Hamer a odtud přes Javořinku do Bílé. A konečně třetí akcí je s trochou zpoždění busový výlet
do Chotěbuzi. K tomu navíc se mnozí zúčastníme ve středu 5. 10. seniorského posezení U Holubů, pořádaného obcí. Shrnuto, svátek seniorů
náležitě důstojný, snad to všechno klapne.
Program klubu v říjnu
V říjnu se už budeme pomalu přesunovat
do klubovny, nicméně snad nám počasí dovolí
ještě nějaké výlety. Plánujeme vycházku podél

Z komentované prohlídky v gobelínce.

Dobročinný Cream Bike Čeladná

Dětská kategorie.
(Pokračování ze str. 1) V rámci akce Pomáhej
pohybem, mohli návštěvníci usednout do sedel
dobročinných rotopedů a proměnit své úsilí na finanční pomoc. Pro čeladenské děti tak šlapal
např. i trojnásobný mistr světa a pětinásobný mistr republiky v bike trialu Petr Kraus nebo juniorská
olympijská medailistka MTB Barbora Průdková.
„Jako obvykle měl každý zájemce možnost na vybraném kole strávit jednu minutu
a podpořit tak jednu z místních organizací. Už
od rána bylo jasné, že se v Čeladné pohybují velcí milovníci cyklistiky. Společnými silami
nakonec získali sto tisíc korun pro děti z místní
školy a fotbalového oddílu,“ sdělila ředitelka
Nadace ČEZ Michaela Žemličková.
Fotbalový oddíl SK Beskyd Čeladná sdružuje malé i velké fotbalisty od roku 1957. V současné době má zhruba 120 členů – benjamínků
ve fotbalové přípravce, starších žáků, dorostenců
i dospělých mužů, hrajících soutěž krajského přeboru. „Uvědomujeme si, jak je důležité, aby byly
zejména děti a mládež podporovány a vedeny
k aktivnímu přístupu ke svému volnému času,
smyslu pro povinnost i snaze se v něčem neustále zlepšovat. Tuto příležitost pak chceme nabízet
každému bez rozdílu, proto výtěžek z charitativní
akce Pomáhej pohybem v hodnotě 51 652 korun
věnujeme právě na rozvoj a zajištění části sezóny mládežnického fotbalu v naší obci. Nakoupíme sportovní pomůcky pro děti z oddílu přípravky
i z žákovských a dorosteneckých kategorií,“ uvedl
Leon Dostalík z SK Beskyd Čeladná.
Základní škola Čeladná nabízí svým žákům i řadu volnočasových aktivit. Do sportovních i kulturních programů se může zapojit každý, kdo chce rozvíjet svůj talent. „V rámci naší
nabídky volnočasových akcí nás na sklonku
školního roku čeká jedna velká událost v podobě oslav 40. výročí založení školy. Máme v plánu uspořádat koncert i taneční a sportovní akademii. Organizační náklady bychom rádi pokryli
z výtěžku akce Pomáhej pohybem v hodnotě
51 160 korun. Pomůže nám to uspořádat plnohodnotné oslavy kulatého výročí i zapojit
veškerý talent, který v žácích naší školy dříme,“
řekla Jana Satinská, ředitelka ZŠ Čeladná.

Před zámkem Lešná u Val. Meziříčí.
Čeladenky do Frýdlantu, půldenní busový zájezd
do Chotěbuzi (Archeopark, Rybí dům), hudební
odpoledne s Pepinem a další pokračování hovorů
s lékařkou. Pak ještě páteční „bonusová“ turistika
pro zdatnější: z Malenovic na Ivančenu a z Frýdlantu na Ondřejník a po vrstevnici do Čeladné.
Kompletní program na měsíc říjen najdete jako obvykle v čeladenském Zpravodaji,

v klubu, v infocentrech Čeladná a Pstruží nebo
na www.senioriceladna.cz.
Klubovnu naleznete v přízemí Domu s pečovatelskou službou, kontaktovat mě můžete
osobně, telefonicky (737 532 227) nebo přes
e-mail petr.bernady@seznam.cz.
Přijměte tímto pozvání na další klubové akce.

Petr Bernady

ZŠ Čeladná zahájila nový školní rok 2016/17
Vše začalo slavnostním
zahájením ve Sportovní
hale obce Čeladná. Žáci,
pedagogové i pozvaní
hosté strávili první chvíle
nového školního roku společně ve sportovním stánku. Hlavním bodem
setkání bylo přivítání všech žáků a hlavně nových prvňáčků.
Hned od druhého dne se jako s větrem
o závod rozjel pomyslný vlak vědomostí a dovedností, které budou žáci průběžně ve škole
vstřebávat. Čerství šesťáci již stačili absolvovat
adaptační pobyt v krásném prostředí roubenek
konferenčního centra KAMu v Malenovicích,
kde si ověřili, jak na tom jsou jejich vzájemné vztahy. Prostřednictvím nejrůznějších her
a aktivit si upevnili své kolektivní cítění.
Druháci a třeťáci začali rozvíjet plaveckou
gramotnost v Plavecké škole ve Frenštátu p. R.
Vybraní žáci prvního stupně se zúčastnili
okrskového kola v přespolním běhu na Ostravici. Obsadili jsme dvě první, jedno druhé
a jedno třetí místo. Úspěch naší školy završily
i čtvrté až šesté pozice našich sportovců. Dva

nejrychlejší postoupili do okresního kola.
Absolvovali jsme celoškolní projekt „Zvládnu to“, který se týká záchrany života člověka.
Čtvrté třídy se rozjely do základní školy
v Havířově na družební setkání s tamními žáky.
Ani naše družina nezahálela a postarala
se o oživení odpoledních činností dětí. Paní
vychovatelka dětem praktickou ukázkou dokázala, že strach z hadů je jen předsudek.
Povinnou výuku bude doprovázet bohatá
mimoškolní činnost. Děti si mohou vybrat ze
široké nabídky – od keramiky přes hudbu, tance až po sportovní zápolení.
Další dny teprve ukážou, co zajímavého
na nás ve škole ještě čeká…

Vítězná trojice v cíli.

Kunčice p. O.

O BUDULÍNKOVI
ZIMNÍ POHÁDKA
O SMOLÍČKOVI
sobota 22.10.
od 10:00
Předprodej
u paní Daniely
Kociánové na
obecním úřadě
od 3.10.
Cena vstupenek:
děti zdarma,
dospělí: 50,-Kč.
Sál otevřen
od 09:30

Cena lístků 100 Kč. Předprodej u paní Daniely Kociánové
na Obecním úřadě v Kunčicích pod Ondřejníkem od 3. 10.
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Říjen 2016
poděkování
Na posledním zasedání Obecního zastupitelstva obce Janovice dne 2. 9. 2016 požádal
bývalý starosta obce Alois Poloch o uvolnění
z pozice člena zastupitelstva obce Janovice.
Tímto mu děkujeme za dlouholetou spolupráci.

Zastupitelé obce Janovice zvolení

za pol. hnutí Starostové a nezávislí.

jubilea
Srdečné blahopřání zdraví a štěstí zářijovým
janovickým a bystřanským jubilantkám
– Liduši Kováčikové, Ireně Hrnčířové,
Anně Židkové, Cecílii Satinské
a Heleně Vojkovské.
Obec Janovice

Proběhlo 10. veřejné zasedání zastupitelstva

Tentokráte se zasedání konalo v prostorách
hasičské zbrojnice v Janovicích – Bystrém.
Hned v úvodu přítomní uctili minutou ticha
úmrtí dlouholetého člena zastupitelstva obce
pana Karla Kavky. Uvolněný mandát získal pan
Miroslav Fabó, který také složil slib zastupitele.
Z běžného programu pak lze vyjmout tyto
body:
Navržená obecně závazná vyhláška
č. 5/2016, kterou se měla měnit vyhláška
č.1/2014 o ochraně nočního klidu a regulaci
hlučných činností byla po diskuzi a podaném
protinávrhu nakonec odmítnuta a původní tak
zůstala v platnosti. Zajímavým bodem bylo

projednání důvodové zprávy o projektu Pošta
Partner. Jedná se o aktivitu ze strany České
pošty, která navrhuje v rámci projektu předání
poštovní činnosti (pobočky v Janovicích) do působnosti obce. Jednání byl přítomen zástupce
České pošty, aby mohl prezentovat projekt
a reagovat na případné dotazy ze strany zastupitelů i přítomných občanů. Po delší diskuzi zastupitelstvo rozhodlo o tom, že obec se tohoto
projektu nezúčastní.
V rámci diskuze oznámil Alois Poloch rezignaci na mandát zastupitele. S účinností od 8.
9. 2016 se novým zastupitelem obce Janovice
stal Lubomír Sukač.
Vladimír Kutlvašr

Návštěva Lysé hory pro seniory

Obec Janovice – sociální komise – zorganizovala pro naše seniory speciální „zájezd“
na Lysou horu. Byl určen pro všechny občany,
kteří si na vrchol hory již netroufají nebo nemohou vystoupat sami. Zájem byl veliký a připravený autobus byl zaplněn.
Počasí v sobotním dopoledni (22. září) slibovalo dobrou viditelnost, a tak se účastníci
na výhled těšili. Jenže, jak autobus ukusoval
velké stoupání, zahaloval se vrcholek do mraku. Nakonec byla viditelnost jen několik stovek
metrů. A tak se někteří pomalu prošli kolem vrcholku, navštívili nově postavenou chatu Emila
Zátopka – Maratón, zavzpomínali na původní
Bezručovu chatu (která shořela v roce 1978),
aby nakonec zavítali do tepla obnovené nové
Bezručovy chaty. Zde si výletníci dopřáli teplé
polévky či dobrého piva, nebo čaje s rumem.
Chvílemi sice problesklo sluníčko, ale to bylo
ihned zakryto dalšími valícími se mraky.
Takže z výhledů do okolí mnoho nebylo,
a tak si senioři alespoň prohlédli okolí a někteří
se dotkli hladícího bodu na vrcholovém jehlanu

Rio Janovice, když nemůžeš, přidej ještě více!

Takový pokřik se nesl tělocvičnou ZŠ Janovice ve čtvrtek 15. září. I když olympiáda
v Brazílii už dávno skončila, v Janovicích se
sportovalo ještě v polovině minulého měsíce.
Po slavnostním zahájení s olympijskou hymnou se děti vydaly ven, kde je na blízkém travnatém hřišti čekalo pět soutěžních disciplín.
Byly to disciplíny vskutku olympijské. Soutěžilo
se v běhu přes překážky, vrhu koulí, terénním
běhu či střelbě na kelímky. Součástí her byl
také koloběžkový cross. Počasí bylo nádherné,
a tak dopoledne uteklo velice rychle. Nikomu
nevadily ani ranní rosou promočené tenisky.
Po sečtení bodů ve všech disciplínách byli
vyhodnoceni tři nejúspěšnější sportovci z každé třídy. Těm byl předán diplom a sladká
odměna. 1. místo: Jiřinka Uherková (1. třída),
Pepík Horálek (2. třída), Jindra Uherek (3. tří-

da), Eliška Prokopová (4. třída), Vojta Zrzavý
(5. třída); 2. místo: Dominik Mohelník (1. třída), Kubík Svrčina (2. třída), Ondra Karkoška
(3. třída), René Bayer (4. třída), Vašek Hrnčíř
(5. třída); 3. místo: Patrik Rekšák (1. třída),

Adam Jurtík (2. třída), Karolína Gurecká (3. třída), Lucka Korbášová (4. třída), Jakub Milota
(5. třída).
Vedení školy děkuje za přípravu a organizaci této akce učitelkám I. Stupně.

Každý rok se v letních měsících koná velká série soutěží v požárním útoku s názvem
Beskydská liga. V této soutěži si pravidelně
poměřují své síly a dovednosti družstva z patnácti obcí a z Frýdku Místku. Jedná se o velkou
a prestižní soutěž a té se také účastní tým dobrovolných hasičů SDH Bystré.
Naši hasiči z Bystrého dlouhodobě vykazují
výborné výsledky v soutěži a poslední dva roky
si přivezli první místo. Tento rok šlo o to obhájit
opět první místo a získat tak nejen prvenství,

ale vybojovat zároveň putovní pohár Beskydské ligy s tím, že natrvalo zůstane na Bystrém.
Byla to velká výzva a chlapi ji brali hned od začátku naprosto vážně. To nakonec jasně ukazují i průběžné výsledky, z kterých vyplývá, že
si bystřanské družstvo odneslo pět prvních míst
a jen pětkrát se stalo, že nestáli „na bedně“.
Prostě – kdo umí, ten umí.
Nakonec i poslední soutěž proběhla na úrovni, která sluší jen vítězům – jednoduše vystartovali, úspěšně zaútočili na terče a pak jen

sledovali, jak se ostatní družstva marně snaží
jejich výbornému cílovému času alespoň trochu
přiblížit. Gratulací bylo samozřejmě hodně jak
od organizátorů, tak i od ostatních soutěžících
a myslím, že byly upřímné a přející. Závěrečné
rozdělování cen poslední soutěže proběhlo pozdě v noci, ale veselí a hluku bylo dost a dost.
Náš tým i místní fandové odjížděli naprosto
spokojeni a já se ani nedivil – třikrát za sebou dokončit celou ligu s takovým úspěchem – klobouk
dolů.
Text a foto: Vladimír Kutlvašr

Dobrovolní hasiči z Bystrého opět zabodovali a přivezli zlato

Bublinková kampaň

„Naši planetu jsme nezdědili po svých předcích, ale
půjčili jsme si ji od svých dětí.“
Tímto mottem zahájil Ekotým
ZŠ Janovice kampaň školního
roku 2016-2017. Naše škola
je svým zaměřením orientována na přátelské a ohleduplné
chování ke svému prostředí
a k naší krásné obci.
Máme za sebou úspěšné
projekty Biodiverzita Janovic a Mlha. Když jsme přemýšleli nad tématem
tohoto školního roku, napadlo nás zaměřit se
na ekologičtější provoz uvnitř školy a na to, jakými prostředky se na naší škole uklízí. Naším cílem
je seznámit děti a celou veřejnost s možnostmi
ohleduplného úklidu a s výrobky, které jsou přátelské k lidem i k životnímu prostředí, sloužící
k udržení čistoty zdraví lidského těla i obydlí.
Strategiemi, které jsme zvolili pro dosažení
tohoto cíle, je vytvořit soupis látek, které se nachází v běžných prostředcích na uklízení a které
mohou mít vliv na přírodu i zdraví jedince, dále
bychom chtěli nabídnout alternativy ke kvalitnímu
úklidu domácnosti. Žáci ve všech třídách budou
zpracovávat projekty, plakáty a prezentace, připravíme výstavu šetrných výrobků. Vytvoříme

přehled značek, které mají ekologické certifikáty.
Podpoříme výměnu dosavadních úklidových produktů na naší škole za šetrnější značky a budeme propočítávat návratnost takovéto investice.
Vlajkovou lodí celé kampaně bude Bublinková
kampaň vedená žáky Ekotýmu, kde budeme
vybírat finanční prostředky na podporu lepšího
úklidu na naší škole. Na každé akci, kde budeme
prezentovat tuto kampaň, budou žáci Ekotýmu
nabízet veřejnosti bublifuky různých tvarů a velikostí k vytvoření vlastní bubliny. Dobrovolný příspěvek za vámi vytvořenou bublinu bude věnován k výše zmíněnému účelu. Děkujeme všem,
kteří se rozhodnou přispět. Na našich internetových stránkách budeme průběžně informovat, jak
jsme s penězi naložili. 
Monika Olšáková

Janovice

(a jistě si i něco přáli, aby se jim přání splnilo).
Autobusem se pak všichni bezpečně dopravili

domů a slibovali si, že příště to již jistě vyjde.
 Vladimír Kutlvašr, foto: Jana Kutlvašrová

Péče o zahrady a správné kompostování

Zářijové setkání seniorů proběhlo ve čtvrtek 8.
9. I přes opravdu letní teploty se přišlo na přednášku Péče o zahrady a správné kompostování
podívat 15 členů. František Šulgar a Jana Pnioková ze Správy CHKO Beskydy poutavě vyprávěli o přírodních zahradách a šetrném pěstování

plodin. Promítali záběry ze zahrady, ve které žijí
původní živočichové v souladu s člověkem. Dostalo se i na správné tvoření kompostu. Senioři
se dobře vyznali v této problematice a doplňovali výklad svými zkušenostmi.

Dáša Žitníková

V sobotu 10. září byla většina janovických
občanů v očekávání, co se bude dít na travnatém hřišti. Ti dříve narození věděli, co to bude,
neboť tato soutěž byla kdysi v televizi velmi populární. Těm mladším tento název nic neříkal.
Hlavním strůjcem a organizátorem této
akce byla naše místostarostka paní Milotová.
Ta ve spolupráci se starostou Pržna a naším
občanem p. Fiedorem vymyslela všechny disciplíny a připravila celý program. Již v červnu
obdržely všechny obce našeho regionu nabídku k účasti v této akci.
A kdo nás nakonec reprezentoval?
Dětský tým – Tobias Janák, Eliška Prokopová, Jakub Milota, Tereza Chovancová, Kateřina Máchová, Michal Chovanec a kapitán
týmu Marek Špok ml.
Dospělácký tým – Dušan Bigas, Zuzana
Gurecká, Patrik Randa, Markéta Uherková,
Lukáš Plánička, Petra Vrublová a kapitán týmu
Ladislav Gurecký.
V neděli 4. září proběhl seznamovací a přípravný kemp, kde se rozdělovaly úkoly, role
a seznamovalo se s jednotlivými disciplínami.
Všichni soutěžící se dozvěděli, že budou bojovat s dalšími týmy z šesti okolních obcí – Baška, Bílá, Frýdlant nad Ostravicí, Lhotka pod
Ondřejníkem, Pržno a Staré Hamry.
Přišel den „D“ a bylo tady 10. září. Již v devět

hodin ráno nastoupila skupina dobrovolníků z řad
občanů, kteří se podíleli na přípravě a organizaci – stavění stanů, chystání laviček a stolů. Žáci
ze školy pak přichystali další potřebné pomůcky
k soutěžím. Ve dvanáct hodin se sešla skupina osob, která dohlížela na správnost výsledků
a dodržování pravidel. Byli to rozhodčí soutěže.
Každá obec vyslala jednoho svého zástupce.
Rozhodčí z pořádající obce byl určen jako hlavní.
Ve 14 hodin proběhlo slavnostní zahájení
her. Každá obec nastoupila se svou vlajkou
a byli představeni jednotliví členové týmu. Celé
odpoledne moderoval p. Radek Erben. Po krátkém projevu starosty obce a starostky Frýdlantu
nad Ostravicí p. Pešatové byly hry zahájeny.
Po sečtení bodů byly vyhlášeny výsledky
v několika kategoriích – dětský tým, dospělácký tým a součet bodů obou týmů dohromady.
A jak dopadly Hry bez hranic pro naši obec?
Dětský tým získal suverénní 1. místo a dospělácký tým pak skončil na krásném 2. místě. Úžasný a hrdý pocit nás ale teprve čekal. Následovalo
vyhlášení, ve kterém byla vyhlášena nejlepší sportovní obec. PUTOVNÍ POHÁR vyrobený uměleckým řezbářem z Pržna pak převzaly naše týmy –
dětský i dospělácký. Velký dík patří všem členům
našich týmů, že se nebáli a výborně reprezentovali
naši obec. Děkujeme vám a snad i příští rok za nás
budete soutěžit.
(Pokračování na str. 14)

Beskydské hry bez hranic

Janovičtí hasiči slavili 110 let

Po několika měsících příprav se v sobotu 27.
srpna v Sadu Petra Bezruče v Janovicích konal nejen pro všechny hasiče, ale i pro širokou
veřejnost, program u příležitosti výročí 110. let
od založení Sboru dobrovolných hasičů Janovice. Počasí bylo velmi příznivé, skoro bychom
mohli říci, že mělo letní atmosféru a řada lidí proto hledala místo pro odpočinek ve stínu.
Ještě v průběhu dopoledne proběhla slavnostní schůze, jíž se kromě členů zúčastnila i řada významných hostů, jako byli starosta obce p. Špok
a místostarostové obce (p. Běrský, p. Milotová),
zástupci Krajského sdružení hasičů (p. Kuběna),
Okresního sdružení (p. Král), HZS Frýdku-Místku (p. Němeček), zástupci ostatních janovických
spolků i okolních hasičských sborů a také hosté
z partnerského polského města Źory. Na schůzi byl připomenut význam hasičského sdružení
v naší obci, stručná historie a hlavně změny za posledních deset let a předána ocenění a vyznamenání členům. Zde musíme zmínit, že jsou ve sboru
i takoví, kteří pomáhají v Janovicích jako členové
udržovat hasičskou myšlenku více jak 50 let, i více
jak 60 let. Jejich práce si velmi vážíme. Schůze se
zúčastnilo celkem 79 osob (46 členů a 33 hostů).
Po ukončení schůze byly dokončovány přípravné práce pro odpolední program v sadu.
Jeho zaměření bylo jak pro děti, tak i pro dospělé. Ten, kdo nepřišel, tak ochudil sebe a svou
rodinu o dobrou zábavu i praktické poučení,
které se koná „jednou za deset let“, tj. od minulé
oslavy 100 let, konané v roce 2006. I tak jsme
měli radost, že na akci postupně zavítalo odhadem kolem 200 osob. Co všechno bylo možno
v odpoledním programu vidět?
Celé odpoledne zajišťoval zábavu klaun pro
děti (který do svých aktivit vtáhl i řadu dospělých), děti mohly zaskotačit na nafukovacím hradu a bystrost svého zraku a postřeh bylo možno
vyzkoušet na laserové střelnici. Velmi oblíbenou
aktivitou bylo malování na obličej, kde bylo stále
plno. A protože hasičská činnost je také o technice, mohli občané vidět opět po letech naši
historickou stříkačku, ale i novodobou techniku
SDH Janovic a několik vozidel z Hasičského
záchranného sboru Frýdek-Místek. Velkým

zpestřením pak byla ukázka vystřižení poraněné
osoby z autovraku, kterou prováděli profesionální hasiči. Děti pak mohly zaskotačit v koupelové
pěně, která pomocí hasičského agregátu zaplnila skoro celou půlku sadu. Český červený kříž
Janovice připravil ukázky první pomoci. Nezapomněli jsme ani na bohaté občerstvení a zajištění
pitného režimu. Po 19. hodině pak začal hudební program s kapelou Standa Banda, který skončil těsně před půlnocí. Nutno uznat, že kapela
měla velký úspěch a hrála velmi kvalitně. V průběhu odpoledne pak byla ještě otevřena hasičská zbrojnice, kde naši členové paní Pláničková
a pan Slavík připravili tematickou výstavu.
Abychom mohli celou akci pořádat, neobešli
jsme se bez pomoci, podpory i financí. Rádi by-

chom poděkovali Obci Janovice, ČČK Janovice,
Viking agency za zábavný program, p. Mohylovi za ozvučení sálu, p. Hajduškovi za ozvučení
a moderování odpoledního programu; HZS Frýdek-Místek za odborný program a ukázku techniky a všem dalším subjektům či firmám, kteří se
materiálně, organizačně nebo finančně podíleli
(FERRIT, SKQS, MAVA, BOCHEMIE, ATISK,
DQS Slovakia, Pekařství Boček, Restaurace
Sokolovna F-M, Hasičská vzájemná pojišťovna,
Tiskárna Printo, KSČM- ZO Janovice, fa Bedřich Beneš a závěrem patří poděkování všem
obětavým členům, kteří věnovali mnoho energie
a času, aby tato akce mohla proběhnout.

Martin Zdralek, starosta SDH
 Foto: Jana Kutlvašrová, Martin Zdralek

Nejbližší akce v naší obci
Poznamenejte si do svých deníčků… a přijďte.
6. říjen Setkání janovických a bystřanských seniorů v restauraci Ondráš – pořádá
obec Janovice
7. říjen Zatrpklý pyroman – Divadlo propadlo v restauraci U Toflů
8. říjen Dračí stezka – již šesté pokračování

společného pouštění draků v Janovicích – pořádá PRVOČAS
15. říjen Posezení u cimbálu v restauraci
U Toflů – pořádá PRVOČAS
Detaily k jednotlivým akcím a další aktuální
pozvánky je možné získat na stránkách obce
www.obecjanovice.cz
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Janovické kopečky byly opět zdolány
Opět po roce se nám v sobotu 3. září podařilo
uskutečnit již 10. ročník Janovických kopečků,
cyklistického závodu, který vede všemi částmi
naší obce (Janovice, Bystré, Baščica, Říčka).
Pro letošní rok jsme se na poslední chvíli (ještě
v sobotu dopoledne) rozhodli mírně trasu upravit a zařadit výjezd až na nejvyšší místo Janovic
(kóta 510 m n.m., nacházející se na Bystrém),
což pro cyklisty znamenalo prodloužení trasy
na celkových 20.6 km a mimořádné jednorázové
převýšení cca 132 metrů. Kategorie dospělých
tedy měla před sebou (kromě mírných stoupání) celkem tři velké kopečky s převýšením 62 m,
80 m a uvedených 132 metrů. Po dojezdu do cíle
účastníci tento kopec považovali za „lahůdku celého závodu“. Ale vraťme se na začátek závodu.
Počasí nám velmi přálo, vše jsme připravili
a tak mohlo 52 účastníků, což byl nejvyšší počet
za celou dobu konání tohoto závodu, změřit své
síly, a to v kategoriích 0– 6 let, 7– 9 let, 10– 12 let,
13– 16 let a od 16 let výše. Od 7 let pak bylo ještě rozděleno hodnocení na muže a ženy. Pokud
bychom provedli sumarizaci, tak letošní cyklisté
celkově projeli trasu o délce cca 460 km. Nejdříve
startovala kategorie mini (9 soutěžících), které
měla jen krátký, cca 800metrový okruh od místního hostince Ondráš k mostu pod mateřskou
školou. Tento okruh děti zvládly za cca 2 až 4
minuty. Někteří neměli ani kolo, jen odrážedlo,
ale dojeli řádně do cíle, takže věřme, že jim jejich
zápal do hry vydrží do dalších ročníků. Zhodnocení: 1. Tomáš Prokop; 2. Jiřina Uherková; 3. Nela
Svrčinová.
Poté s malým časovým odstupem startovaly
kategorie od 7 až do 15 let, kde se nám celkově
sešlo 27 soutěžících. Kategorie mladších jela trasu od Hostince Ondráš nahoru do kolonie (stou-

pání cca 45 metrů),
přes pastviny a zpět
k hasičské zbrojnici a Hostinci (2 x 2
km), starší skupina
pak 4 x 2 km. Sportovní zápolení bylo
urputné, ale všem
se podařilo trasu dokončit. Vyhodnocení:
kat. 7– 9 let (1. Adéla
Kokešová; 2. Eliška
Prokopová; 3. Andrea Pospíšilová/1. Filip Kudela; 2. Jindra Uherek; 3. Jakub Svrčina); kat. 10– 12 let (1. Dagmar
Máchová; 2. Adéla Gombárová; 3. Kateřina Máchová/1. Jan Kokeš; 2. Jakub Milota; 3. Vojtěch
Zdralek). Nejlepšího času za dva okruhy dosáhl
Jan Kokeš (10:52 min). Kategorie 13– 15 let: 1.
Jan Ivánek; 2. Václav Žižka/1.Veronika Matějná;
2. Veronika Malíková. Nejlepší čas za 4 okruhy
(21:05 min. – Jan Ivánek).
Na řadu pak přišla hlavní kategorie, tj. dospělí, kterých se na startu sešlo 16, včetně tří žen.
Očekávali jsme, že vítěz dosáhne času kolem
1. hodiny, ale i přes delší a náročnější trasu byl
nejlepší dosažený čas 46:44 min, nejlepší z žen
pak 1:00,57 h. Během závodu se ukázala i solidarita janovických občanů, kdy po defektu kola
jedné z účastnic ochotně zapůjčili kolo náhradní.
Kategorie mužů suverénně ovládla rodina Vrzgulových: 1. Václav Vrzgula; 2. Jan Vrzgula (47:55
min); 3. Lukáš Vrzgula (49:15 min). Kategorie
žen: 1. Markéta Uherková; 2. Anežka Stařičná
(1:30,04 hod); 3. Markéta Prokopová (nedokončeno, defekt). K zajímavostem patří, že Václav
Vrzgula soutěžil již na našem závodě v roce

Září v ZŠ Janovice

2003, tj. před 13 lety, kdy také obsadil 1. místo,
tehdy v kategorii mladších žáků.
Co říci závěrem? Po 4 letech pauzy (2011–
2014) se myšlenka pokračovat v této sportovní
aktivitě ukázala jako správná a rok 2015– 2016
potvrdil, že o tento netradiční závod je zájem jak
mezi cyklisty, tak diváky. Za finanční podporu děkujeme hlavnímu sponzorovi, firmě OVOD spol.
s r.o., dále pak Obci Janovice, členům obecní
Komise volnočasových aktivit; Sboru dobrovolných hasičů Janovice; Českému červenému
kříži Janovice; členům TJ Janovice a ostatní
občanům, kteří nám pomáhali. Jsme rádi, že
účastnici ocenili velmi dobrou organizaci závodu,
výběr a označení trasy, za což patří dík i členům
hlavního organizačního týmu ve složení: Taťána
Němcová, Dušan Laisner, Hana Kimlová, Pavla
Pospíšilová, Eduard Vašek, Martin Zdralek.
No a úplně na konec naše tradiční věta: Věříme, že i vy se v příštím roce zúčastníte a budete si pak moci říci: „Pokořil jsem Janovické
kopečky.“

Martin Zdralek

Foto: Vladimír Kutlvašr

Bílá

Beskydské hry bez hranic

Na prvním ročníku Beskydských her bez
hranic v Janovicích reprezentovaly Bílou dva
týmy pod vedením starosty obce Bílá Karlem
Matulou jako hrajícího kapitána.
Rozhodčí za obec Bílou byl Petr Kaděrka st.
Družstvo dospělých ve složení Karel Matula,
Tomáš Kubačák, Anna Góralíková, Magdaléna
Kubačáková, Lenka Kubačáková, Pavel Blažek a Lukáš Blažek se umístili ve své kategorii
na 5. místě a dětský tým ve složení Adéla Červenková, Patricie Červenková, Monika Botková, Daniel Káňa, Vojtěch Kaděrka, Petr Kaděrka ml., Adrian Šamánek obsadil po statečném
výkonu 7. místo. Děkujeme za reprezentaci
Bílé soutěžícím i všem, kteří je přišli do Janovic
podpořit. Pořadatelem druhého ročníku Beskydských her bez hranic je Obec Pržno.

Oznámení
K 30. 9. 2016 končí p. Ladislav Liďák u obecního úřadu, kde pracoval od roku 2006. Chtěli
bychom mu tímto poděkovat za práci, kterou
s láskou vykonával. Přejeme mu tímto hodně
zdraví a spokojenosti do dalších let. Na jeho
místo nastoupil p. Igor Fucyman, kterému přejeme, aby se mu v této práci dařilo.

Přehled bohoslužeb
na měsíc říjen
2. 10. 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry
9. 10. 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry
16. 10. 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry
23. 10. 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry
30. 10. 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry

SVATOHUBERTSKÁ MŠE
se bude konat v sobotu 22. října 2016
u loveckého zámečku v Bílé,
podrobnější informace budou upřesněny
na vyvěšených plakátech.

Prázdniny utekly jako voda a první školní den
zaklepal na dveře. A jako každým rokem, tak i letos do školy mířily děti, pro které to bylo „poprvé“.
Jednotlivá místa v lavicích v 1. třídě naší školy
byla označena cedulkami se jmény dětí, a tak každý prvňáček věděl, kde si má sednout. Jejich rodiče je pak s rozechvěním sledovali ze zadní části
třídy. Některé děti způsobně seděly, jiné byly živější – všechny však byly zvědavé, co se bude dít.
Do třídy pak přišla jejich třídní učitelka – Lenka Hodurová, která všechny pěkně přivítala. Vzápětí se
dostavili ředitel školy Ivo Tošenovjan a vychovatelka ze školní družiny Alena Žilková. Po krátkém
vyřízení organizačních záležitostí se ujal slova pan
ředitel, který všechny pozdravil a nastínil dětem, co
vše je ve škole čeká. A aby na tento slavnostní den
nezapomněly, předal každému z nich Pamětní list
a popřál jim, ať se jim ve škole líbí a hlavně daří.
Každý prvňáček obdržel dále dárkový balíček,
který měl nachystán na svém místě na lavici. Poněvadž paní učitelka musela ještě diskutovat s rodiči, dostaly děti svůj první úkol – vybarvit značku
u svého jména na cedulce. A to byla příležitost
využít pastelky z dárkového balíčku. Děti se vrhly do práce, dospělí měli prostor vše vyřešit, a tak

první školní hodina utekla velice rychle.
Nástupem do školních lavic začíná nová významná etapa v životě každého dítěte. Jistě tento
den rodiče s dětmi pěkně oslavili nebo jim ho nějak
jinak hezky zpříjemnili. A já všem prvňáčkům přeji,
aby do školy chodili rádi, aby v ní měli hodně kamarádů a aby v ní samozřejmě získali co nejvíce
vědomostí. 
Text a foto: Jana Kutlvašrová

Bílá

Co s tím budeme dělat?

Proč piju, proč kouřím, proč užívám drogu?
Klademe si spousty otázek a snažíme se na ně
odpovědět. Bojujeme za čistotu životního prostředí
a sami si zamořujeme své vlastní, vnitřní prostředí,
svůj organismus nadměrným a neúčelným užíváním léků a jinými, zdraví poškozujícími látkami.
Odpověď na tyto otázky není vůbec lehká. Zaobírají se jimi lékaři, psychologové, psychiatři, píše se
o nich v odborných časopisech či vědeckých pojednáních. Přesto se denně přesvědčujeme o tom,
že uspokojivé řešení se doposud nenašlo. Dál se
zvyšuje konzumace cigaret, alkoholu a drog, dále
předčasně umírají lidé, kteří mohli něco na tomto
světě dokázat. Vlna toxikomanie zasáhla i náš
stát, se všemi s tímto spojenými problémy. Nejhorší je, že zasáhla na nejcitlivějším místě, zasáhla
mládež, která ve své nedokonalé vybavenosti pro
praktický život není schopna tomuto útoku účinně
čelit. Začátky bývají nenápadné. Jedna cigareta
v odlehlém koutě, sklenice piva na žízeň, tableta
proti bolení hlavy. První cigareta zpravidla nechutná, pivo zatěžuje močový měchýř, tableta tlačí
v žaludku, nutí ke zvracení. Přesto mnoho lidí opět
sáhne po cigaretě, sklenici a tabletě. Nastupují
cestu, ze které není pro mnohé návratu. Rozhodl
jsem se proto zjistit formou anonymní dotazníkové akce alespoň přibližný stav „zamoření“ našich
studentů výše uvedenými látkami. Měl jsem k dispozici srovnatelné výsledky, které jsem získal před
10 lety při dotazníkové akci mezi studenty škol
ve Frýdku-Místku. Výsledky nás nepřekvapily, neboť jsme na ně byli připraveni, některé rodiče by
patrně musel vzít do opatrování odborník.
Jaké jsou výsledky:
1. ročník
Kouřím: 56,5 % (26,7 %) Piju alkohol: 86,9 %
(56,3) Užil jsem, užívám drogu: 26 % (19 %)
2. ročník
70 % (64,3) 90 % (75 %) 30 % (34,3 %)

3. ročník:
64,8 % (80,7 %) 100 % (92,3) 43,7 % (35.1 %)
Studenti:
39 % (42%) 86,6 % (88,8) 20 % (21,2%)
Údaje v závorce představují údaje získané před
10 lety Pro srovnání uvedu údaje v ČR získané
v r. 2013 pro mladistvé a umístění naší země v Evropě.
Kouření 44 %, 3. místo, alkohol 77 %, 2. místo, drogy 35 %, 4. místo v Evropě.
Při pohledu na výsledky si musíme položit
otázku „Co s tím budeme dělat?“ Odpovědí se
nabízí velké množství, osvětou počínaje a konče
sankcemi. Při následných neformálních rozhovorech vyplynuly na povrch i motivy proč. Nejčastější odpovědi: počáteční zvědavost, vyrovnat se
ostatním, vypadat dospěle, provokovat dospělé,
odpoutat se od denní reality, nebo že rodiče
na naše problémy kašlou. Je kolem nás mnoho
utrpení, které mají na svědomí drogy. Nemůžeme být jen pasívními pozorovateli a čekat, že se
problém nějak vyřeší sám od sebe. Musíme začít
sami u sebe, zkusme nekouřit před dětmi, dejme
si o pivo méně, nelibujme si, jak nám zabral prášek proti nějaké bolesti.
Hovořme se svými dětmi o problematice drog,
najdeme spoustu dychtivých posluchačů, ocení,
že slyší názor z druhé strany. Při inteligenci našich
dětí máme naději, že některé v počátcích zabrzdíme v přirozené snaze poznat nepoznané. Kdyby
jen jedno, lze to považovat za úspěch. Mnoho
rodičů se pozastavuje nad tím, když se setkávají
s aktivitami boje proti návykovým látkám a jako
rodiče se brání byť jen teoreticky, že by mohlo
uvíznout v síti drog jejich dítě. V dnešní hektické
době, kdy mnozí rodiče řeší existenční problémy
a na své dítě si nenajdou čas, je cesta „do pekel“
velmi jednoduchá. Cesta zpět, velmi těžká.

Miroslav Gromnica
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Kultura

Zajímavá schůzka literátů
Změna v rezervaci
vstupenek

Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí,
p. o. upozorňuje všechny návštěvníky, že
od 1. 10. 2016 dochází ke změnám v rezervaci vstupenek! Nově platí, že zarezervované
vstupenky na divadelní a jiné akce je nutné vyzvednout do 14 dnů od zarezervování on-line
na webových stránkách, v BIC, popř. na pokladně Kulturního centra. Poté rezervace automaticky propadá. Vstupenky, které budou
rezervovány v kratší době než 14 dnů před
představením, je nutné vyzvednout nejpozději
tři dny před daným představením, jinak je pokladní systém automaticky uvolňuje do prodeje. Tři dny před danou akcí bude možný již jen
prodej vstupenek (a žádná rezervace).
Rezervace vstupenek do kina propadá 15

minut před začátkem filmu, proto vás žádáme
o včasný příchod tak, abyste měli dostatek
času si vstupenku vyzvednout.
Děkujeme za pochopení.

Chcete prodávat
na trzích?

Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí
připravuje 25. 11. 2016 akci Rozsvěcování vánočního stromu a Adventní trhy s doprovodným programem. Rádi bychom vás
oslovili s nabídkou prodeje vašeho zboží či
občerstvení. Celá akce bude probíhat v pátek
25. 11. od 14.00 do cca 20.00 a v sobotu 26.
11. od 8.00 do 15.00 na náměstí ve Frýdlantě n. O. Prodejní stánek poskytujeme zdarma, v případě vašeho zájmu, prosím, pište
na petra.krpcova@kcfno.cz.

Kateřina Kaiserová

Beskydské hry bez hranic

(Pokračování ze str. 12)
Po rozdání medailí a pohárů pak následovala již volná zábava, kterou zajišťovaly kapely
Úspěch a Standa Banda.
Poděkování samozřejmě patří i pohostinství
Ondráš a Tofel, kteří se postarali o dostatek jídla
a tekutin, kterých bylo v takto teplém dni potřeba. Dále všem organizátorům, kteří pomáhali
při jednotlivých disciplínách. Součástí odpoledne byl i doprovodný program školy nebo jste si
mohli zakoupit vyřazené knihy z naší knihovny.
Pro malé děti byly připravené skákací atrakce.
Ještě jednou děkuji všem, kteří přišli ve svém
osobním volnu pomoci nejen nachystat, ale
i uklidit prostory pro diváky. Nemohu zapome-

nout ani na vás, diváky, kteří jste mohutně podporovali oba naše týmy. Děkujeme.
A co říci závěrem? Děkujeme, paní místostarostko, připravila jste nám krásné a zábavné
odpoledne, které určitě napomohlo i k lepší spolupráci mezi obcemi. Již teď se můžeme těšit
na 2. ročník, který proběhne tentokrát v Pržně.
Dětský tým se již těší, neboť si již rezervoval místa na příští rok.
Přejme si, aby tato akce oslovila i ostatní
a druhý ročník měl ještě větší konkurenci. Nakonec chceme poděkovat D. Fiedorovi za výrobu
pomůcek do jednotlivých disciplín.

Taťána Němcová

Foto: Jana a Vladimír Kutlvašrovi

KINO
so 1.10. od 15:00, ne 2.10. od 15:00, st 5.10. od 17:00
a ne 30.10. od 15:00

LOVECKÁ SEZÓNA:
STRAŠPYTEL
USA, animovaný, přístupný bez omezení, délka 84 min, cena 110,-, Bontonfilm, dabing
Bláznivá animovaná dobrodružství upovídaného jelena Elliota a rozmazleného medvěda Booga pokračují už čtvrtým příběhem. Grizzly Boog se sice
úspěšně zabydlel v divočině, ale jeho instinkty domácího mazlíčka v něm
pořád přetrvávají. Jedním z nich je strach. A když jednou Elliot u táboráku
přidá k dobru historku o nebezpečném vlkodlakovi z místních lesů, Boog se
začne v lese bát…Rež. D. Feiss.

so 1.10. od 17:00, ne 2.10. od 19:30 a út 4.10. od 19:00

SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI
USA, fantasy, přístupný bez omezení, délka 128 min, cena 120,-, Cinemart, dabing
Díky tajemným stopám, které Jakeovi zanechá jeho milovaný dědeček,
a které poodhalují tajemství jiných světů a doby, Jake objeví kouzelné místo,
známé jako sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti. Jeho tajemnost
i nebezpečí se začnou prohlubovat, jakmile Jake pozná jeho obyvatele a jejich schopnosti, ale i jejich strašlivé nepřátele. Jake zjistí, že jen jeho vlastní
a výjimečná „podivnost“ může zachránit jeho nové přátele. Rež. T. Burton.

so 1.10. od 19:30, ne 2.10. od 17:00 a st 5.10. od 19:00

ANTHROPOID
USA, historický, nevhodný do 12 let, délka 121 min, cena 120,-, Falcon,
titulky
Snímek vychází ze skutečného příběhu vojenské operace za druhé světové
války, jejímž cílem byl atentát na obergruppenführera SS Reinharda Heydricha. Sleduje osudy dvou vojáků českého zahraničního odboje, Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše, kteří provedou v prosinci 1941 výsadek do své okupované
vlasti. Vybaveni jen omezeným množstvím informací a minimální výstrojí
musejí v nacisty okupovaném a uzavřeném městě přijít na způsob, jak spáchat atentát na Heydricha, muže, kterého řada lidí vnímala jako Hitlerova
přirozeného pokračovatele a nástupce. Rež. S. Ellis.

pá 7.10. od 18:00

Frýdlant n.O.
Říjen 2016

ne 9.10. od 19:00 a so 15.10. od 17:00

so 22.10. od 17:00 a ne 23.10. od 19:00

DEEPWATER HORIZON:
MOŘE V PLAMENECH

DEVÁTÝ ŽIVOT LOUISE DRAXE

USA, akční, nevhodný do 15 let, délka 107 min, cena 110,-, Freeman
Ent., titulky
Příběh popisuje události na plovoucí vrtné plošině Deepwater Horizon, která
se v dubnu 2010 potopila následkem exploze a způsobila největší ropné
zamoření v americké historii. Rež. P. Berg.

pá 14.10. od 18:00
USA/Írán, komedie, přístupný bez omezení, délka 91 min, cena 100,-,
Artcam, titulky
Jeden den v životě malé rádiové stanice, Pars Radio, vysílající v Perštině ze
San Francisca. Není to ale jen tak obyčejný den, protože dnes večer má v rádiu zahrát živě Metallica s kapelou Kábul Dreams, první rockovou skupinou
z Afghánistánu. Ale do večera je daleko a Hamid, spisovatel v exilu a programový ředitel, má před sebou dlouhý den. Rež. B. Jalali.

pá 14.10. od 20:00, ne 16.10. od 19:00 a st 19.10. od 19:00

INFERNO

JÁ, KOCOUR
USA, rodinný, přístupný bez omezení, délka 87 min, cena 110,-, Bioscop,
dabing
Tom Brand je milionář a velmi úspěšný podnikatel na vrcholu své kariéry.
Rodina si ho tak doma příliš neužije. Když si jeho dcerka přeje k 11. narozeninám kočku, Tom netuší, že ho čeká doslova životní změna. Po autonehodě
se totiž ocitá v kočičím těle…Rež. B. Sonnenfeld.

so 8.10. od 19:30, ne 9.10. od 17:00 a st 12.10. od
19:00

INSTALATÉR Z TUCHLOVIC
ČR, komedie, nevhodný do 12 let, délka 85 min, cena 120,-, Falcon
Luboš má vždy na všechno nečekanou a vtipnou odpověď, ale praktický
a společenský život mu uniká mezi prsty. Za práci si nedokáže říct pořádné
peníze, kamarádům opravuje zadarmo a to, co vydělá, hned utratí za jídlo pro
toulavé kočky, nebo prosází. Luboš všechno nepříjemné odsouvá na „později“, nebo na „uvidíme“. Všechny jeho pokusy o kontakt se ženami končí
fiaskem, mamka se marně snaží, aby syn konečně získal partnerku... Rež.
T. Vorel.

út 25.10. od 19:00

KONCERT KISS

so 15.10. od 15:00, ne 16.10. od 15:00 a st 19.10. od 17:00

pá 28.10. od 18:00

KUBO A KOUZELNÝ MEČ

TŘI GENERACE

USA, animovaný, přístupný bez omezení, délka 101 min, dospělí 125,-/
děti 100,-, Cinemart, dabing
Kubo je úplně normální teenager, který žije obyčejný život v rodné vesnici.
Jenže pak mu zaklepou na dveře temní démoni ze záhrobí a zaplašit je
může jen Kubova mimořádná odvaha a kompletní magická zbroj jeho otce,
což, jak Kubo s překvapením zjistí, býval legendární samuraj. Rež. T. Knight.

USA, drama/komedie, nevhodný do 12 let, délka 92 min, cena 110,-, Fénix
Distribution, titulky
V každé etapě našeho života bojujeme s tím, abychom byli sami sebou. Své o
tom ví Ray, teenager z New Yorku, který prochází změnou pohlaví. Jeho matka Maggie je svobodná a sama se hledá. Třígenerační rodinu doplňuje Rayova
babička Dolly, která neví, jestli být víc zoufalá z rozhodnutí svého vnuka nebo
z životní nerozhodnosti vlastní dcery. Všichni tři se tak musí poprat se svými
zažitými způsoby, přijmout změny a začít fungovat jako rodina. Rež. G. Dellal.

ČR, komedie, přístupný bez omezení, délka 97 min, cena 120,-, Cinemart
Sympatická Eliška je na plný úvazek milující manželkou charismatického
a bohatého Pavla. Ovšem jen do té doby, než ji na prahu čtyřicítky milým
a korektním způsobem požádá o rozvod. Když nový život, tak od základů!
Rež. T. Hoffman.

so 8.10. od 15:00, ne 9.10. od 15:00 a st 12.10. od 17:00

ČR, komedie, nevhodný do 12 let, délka 90 min, cena 120,-, Bohemia MP
Jarek Ostravski je horník jako každý jiný. Když ale v dole bouchne jedna ze
štol a on zachrání spoustu svých kamarádů ze závalu, stane se hrdinou a rázem se mu jeho život obrátí naruby. Vedením je povýšen z dolu do kanceláře,
aby se staral o horníky, dostane se do zorného úhlu médií, rodiny, přátel, ale
především se znásobí jeho kredit u žen. Kdo by ale mohl tušit, jak to celé je
vlastně doopravdy… Rež. D. Kočár.

USA, koncert, přístupný bez omezení, délka 115 min, cena 110,-, Atlantis
Enter., titulky
Jedné bláznivé noci v Las Vegas, na střeše Hard Rock Hotelu, přistála helikoptéra s kapelou KISS, která město zabrala pro své legendární show. Nyní, pouze v jeden večer máte možnost i VY tuhle show zažít v kině. Zažijete pověstné
výbuchy ohňů, potoky krve a uši drásající zvuk KISS. To vše s detaily, které
můžete vidět jenom v kině. Nenechte si ujít tohle unikátní představení! Přidejte se ke svým přátelům z KISS ARMY v celé ČR, zazpívejte si hity jako „Rock &
Roll All Nite“ a klidně si v kině zatancujte! Zažijte KISS ROCKS VEGAS.

so 15.10. od 19:30, ne 16.10. od 17:00 a út 18.10. od 19:00

USA, thriller, nevhodný do 15 let, délka 112 min, cena 110,-, Freeman
Ent., titulky
Každý den na cestě do práce jezdí Rachel Watson vlakem kolem města Witney. Vlak projíždí kolem svého starého domu, kde bydlí její exmanžel se svou
novou manželkou. O pár domů dál každý den vidí jiný manželský pár. Zdá
se, že mají dokonalý život, a Rachel jim zároveň závidí i přeje jejich štěstí.
Jednoho dne, když projíždí kolem jejich domu, stane se svědkem něčeho, co
od základu změní vše, co si dosud o tomto páru myslela.. T. Taylor.

so 22.10. od 19:30, ne 23.10. od 17:00 a pá 28.10. od 20:00

USA, mysteriózní, nevhodný do 12 let, délka 122 min, cena 120,-, Falcon,
titulky
Známý symbololog se pouští do pátrání po stopách, které souvisí se samotným Dantem. Když se probouzí se ztrátou paměti v italské nemocnici, spojí
své síly s doktorkou, do které vkládá naděje, že mu pomůže ztracené vzpomínky znovu získat. Společně se pouští do závodu s časem, který je provede
napříč celou Evropou ve snaze zabránit smrtícímu globálnímu spiknutí. Rež.
R. Howard.

Maďarsko, drama, nevhodný do 12 let, délka 90 min, cena 80,-, Aerofilms, titulky
Když vás okolnosti donutí ubytovat příbuzné u sebe doma, nebývá to žádný med. Stačí chvilka a jeden je podrážděný, druhý ukřivděný a třetí vám
závidí auto. S přibývajícím počtem dní strávených v jednom bytě graduje
tahle výbušná situace do sledu vtipných, dramatických i absurdně banálních
historek, až se nakonec ukáže, že toho, kdo vám nejvíc leze na nervy, máte
vlastně hrozně rádi. Rež. S. Hajdu.

DÍVKA VE VLAKU

Kanada/VB/USA, thriller, nevhodný do 12 let, délka 108 min, cena 110,-,
Bioscop, titulky
Devítiletý Louis Drax jako zázrakem přežije téměř smrtelný pád. Psycholog
Allan Pascal se snaží odkrýt podivné okolnosti chlapcovy nehody. Zároveň čelí
zvláštním, temným náhodám, které sužují jeho život. Čím dál víc je vtahován
do spleti záhad na hranici reality a fantazie... Rež. A. Aja.

OSTRAVAK OSTRAVSKI

RADIO DREAMS

RODINNÉ ŠTĚSTÍ

pá 7.10. od 20:00, so 8.10. od 17:00 a út 11.10. od 19:00

Zářijová schůzka literátů, kteří se scházejí jednou měsíčně v restauraci Park ve Frýdlantě n.
O. byla opravdu pestrá – křtila se kniha, pozvání
přijal i spisovatel a dramaturg Jaromír Šlosar.
Nejdříve předsedkyně literátů Dajana Zápalková probrala se členy interní záležitosti klubu –
příprava almanachů, Dne poezie, Beskydského
kalendáře, účast několika literátů na Martinské
poetické jeseni atd. Byl rovněž rozdán časopis Zrcadlení, který si členové literárního klubu
P. Bezruče vydávají dvakrát ročně a jehož obsah předsedkyně hodnotila velice kladně a děkovala členům za příspěvky do něj.
Na schůzku donesl člen klubu Milan Pastrňák
právě vydanou svoji knihu Bratři Škapovi – legionář a fotograf. Byla zde slavnostně pokřtěna
s několika slovy a přáním předsedkyně klubu.
„Věřím, že kniha přináší dosud neznámé informace o dalších zajímavých lidech našeho regionu, kterými jistě bratři Škapové ze Sedlišť byli.
Je bezpochyby užitečné připomínat si osudy lidí,
kteří žili mezi námi, jež svou prací a vlastně celým svým životem „zanechali stopu“,“ podotkla
při křtu knihy Dajana Zápalková.
Autor knihy pak svým kolegům řekl, jak kniha
vznikala, proč se rozhodl sesbírat materiály rodiny
Škapových a knihu vydat. Čtenáři se tak dostávají do rukou zajímavé archivní materiály jednoho
rodu od počátku 19. století až do roku 1973, kdy
fotograf František Škapa umírá. Na svých fotografiích tak zanechal významný odkaz dalším generacím. Jeho práci jistě ocení všichni lidé vlastnící
historické fotografie svých rodičů či příbuzných.
Přílohou publikace je neméně zajímavý Deník z Ruska Antonína Škapy, který byl ve svých
19 letech mezi odvedenými, jež v roce 1915 povolal císař do zbraně. V roce 1916 byl vojín Antonín Škapa odvelen na frontu, 2. července se
zúčastnil bitvy u Zborova, kde byl těžce zraněn
a dostal se do ruského zajetí. A právě do této
doby je zasazen jeho deník.
Po zajímavém vyprávění o právě vydané knize
dostal slovo host, který literátům představil úplně

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU

so 29.10. od 17:00 a ne 30.10. od 19:30

pá 21.10. od 18:00

HEDI
Tunisko/Belgie, drama, nevhodný do 15 let, délka 88 min, cena 90,-, Film
Europe, titulky
Příběh introvertního mladíka Hediho, který se má brzy oženit s půvabnou nevěstou, jež mu byla na základě rodinné domluvy přidělena. Rež. M. B. Attia.

pá 21.10. od 20:00 a st 26.10. od 19:00

ZILIONÁŘI
USA, komedie, nevhodný do 12 let, délka 94 min, cena 110,-, Forum
Film, titulky
David je nekomplikovaný muž, který uvízl v monotónním životě. Vše se změní, když se se svou kolegyní a skupinou nepříliš inteligentních loserů rozhodnou vyloupit banku… Rež. J. Hess.

so 22.10. od 15:00, st 26.10. od 17:00 a so 29.10. od 15:00

LICHOŽROUTI
ČR, animovaný, přístupný bez omezení, délka 83 min, cena dospělí
130,-/děti 110,-, Falcon
Osudy hlavních protagonistů - LICHOŽROUTŮ a jejich největšího protihráče,
podivínského a opuštěného člověka - PROFESORA, spojuje příběh hlavního
hrdiny, malého lichožrouta HIHLÍKA. Ten je postaven do role sirotka a outsidera. Malý hrdina čerpá sílu z pevného vztahu, který měl se svým dědečkem, který jej vychoval a v novém drsnějším lupičském domově svého
mafiánského strýce, kam po smrti dědečka odchází, své ideály a zásady
neopouští. A to i přesto, že jej zavedou často do prekérních situací. Rež. G.
Hůlová - Miklínová.

DOCTOR STRANGE
USA, akční, nevhodný do 12 let, délka 130 min, cena 120,-, Falcon, dabing
Film o světoznámém neurochirurgovi Dr. Stephenu Strangovi, jehož život se
změní po dopravní nehodě, která mu znemožnila používat ruce. Když ho tradiční medicína zklame, je Strange nucen hledat uzdravení a naději jinde. A tak
se vypraví na mystické, odloučené místo známé jako Kamar-Taj. Brzy zjistí,
že Kamar-Taj není jen chrámem uzdravení, ale i základnou pro boj s temnými
silami, jež chtějí zničit naši realitu. Rež. S. Derrickson.

so 29.10. od 19:30 a ne 30.10. od 17:00

JACK REACHER:
NEVRACEJ SE
USA, akční, nevhodný do 12 let, délka 116 min, cena 120,-, Cinemart,
titulky
Jack Reacher má pod kůží vojenský dril, tvář Toma Cruise, pronikavý intelekt
a schopnost z kohokoliv cokoliv vymlátit. Jako bývalý major vojenské policie
má rád zločiny s armádní příchutí a vůbec nejraději ty, které na první pohled
nedávají smysl. Jako třeba obvinění velitelky Turnerové ze špionáže. Krásku
s dosud neposkvrněnou pověstí, kolem které začali náhle umírat lidé, chtěl
původně pozvat na večeři. Teď ji musí vytáhnout z basy, aby pomohl dokázat
její nevinu. Někomu se to samozřejmě nelíbí a ten Někdo bude chtít Reachera
pořádně klepnout přes prsty. Rež. E. Zwick.

BIO SENIOR
čt 13.10. od 10:00

DVOJNÍCI
ČR, komedie, délka 103 min, cena 50,-

REZERVACE ON-LINE
NA WWW.KCFNO.CZ

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

jiný žánr, a to literátům svoji novou knihu pohádek
Strážkyně pokladu, s podtitulem magické rozprávky ze Zadních hor, což představuje dvanáct
pohádkových příběhů. Jaromír Šlosar prochodil
své milované Zadní hory v Beskydech a posbíral tucet rozprávek s nádechem tajemna, které
nechal v knížce vyprávět babičku malé vnučce
Maryšce. Tak se tady objevují magické příhody
s vodníky, světlonoši, vílami, ukrytými poklady,
i Smrtí zasazené do jednoho roku v čarokrásné
beskydské přírodě. Pohádku „Na Zbojnické straší“
si s napětím vyslechli literáti v podání svého hosta.
A pak už došlo na dotazy směřované třeba
na způsob zápisu poznámek ke knize, jejich
zpracování a následné hledání vydavatele, což
je pro členy literárního klubu důležité pro vydání
vlastních knih. Diskuze přešla ve sdělování si

poznatků z oblasti regionální kultury a jistě byla
velice podnětná pro obě strany.
Tak došla ke svému závěru zářijová schůzka
literátů, plná nových poznatků, informací, čehož
si členové Literárního klubu Petra Bezruče velice váží. Výbor klubu jim zve zajímavé hosty, což
přispívá k jejich přehledu v oblasti kultury.

Dajana Zápalková

Plánované kulturní a sportovní akce na ŘÍJEN
úterý 4. 10.
Tvořivé dílny pro děti
14.00 – 18.00 VÝROBA DRAKŮ
klubovny Kulturního centra
vstup zdarma
čtvrtek 6. 10.
18.00

FRÝDLANTSKÉ HOVORY s Janem Talafantem – Uprchlická krize
kinosál Kulturního centra
vstup zdarma

sobota 8. 10.
10.00

DRAKIÁDA
letiště

pondělí 10. 10. Výstava výtvarných prací žáků ZŠ Komenského
BARVY PODZIMU
Výstava bude probíhat do 14. 10.
Kulturní centrum
čtvrtek 13. 10. Přednáška Milana Jeglíka
18.00
PLANETA ZVÍŘAT
Společenský večer o naší krásné planetě, o přírodě, zvířatech, ale i o nás lidech.
kinosál Kulturního centra
vstupné 30 Kč
pátek 14. 10.
09.00

FARMÁŘSKÝ TRH
před obchodním domem OMMA

úterý 18. 10. Tvořivé dílny pro děti
14.00 – 18.00 PODZIMNÍČCI- SKŘÍTCI A ZVÍŘÁTKA Z PŘÍRODNIN
klubovny Kulturního centra
vstup zdarma
sobota 22. 10. DISCOPÁRTY 80.- 90. léta s DJ OLS
20.00
velký sál Kulturního centra
vstupné 70 Kč
neděle 23. 10. BESKYDY OBJEKTIVEM ANEB FOŤTE JINAK, FOŤTE LÉPE
9.00 – 14.00 Chcete se dozvědět více o fotografování a naučit se vychytávky od profesionálního
fotografa? Přijďte do mini kurzu, který povede zkušený fotograf.
Malenovice, u RC Rosnička
Vstupné 200 Kč, nutno zaplatit předem v BIC Místek nebo FnO.
neděle 23. 10. Divadlo pro děti
16.00
KOBLÍŽEK
velký sál Kulturního centra
vstupné 50 Kč, vstupenky na místě od 15.00 hod.
pondělí 24. 10. FARMÁŘSKÝ TRH
9.00
před obchodním domem OMMA
pondělí 24. 10. Koncert ke státnímu svátku
18.00
B&D STRINGS (duo housle - violoncello)
Janáčkova síň
úterý 25. 10.
10.00

Pietní vzpomínková akce ke státnímu svátku
socha TGM

úterý 25. 10.

Výstava velkoformátových absolventských prací výtvarného oboru ZUŠ
Výstava bude probíhat do 25. 11.
Kulturní centrum

středa 26. 10. Divadelní představení ochotnického divadla z Kozlovic
POSTEL PRO ANDĚLA
velký sál Kulturního centra
vstupné 70 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně zakoupit
v BIC nebo na místě
čtvrtek 27. 10. Medailonek Štěpána Kotka a Františky Pituchové
18.00
Janáčkova síň
čtvrtek 27. 10. Cestopisná přednáška Jiřího Kráčalíka
18.00
SRÍ LANKA - OSTROV KRÁSY
kinosál Kulturního centra
vstupné 30 Kč
pátek 28. 10.
19.00

XI. FRÝDLANTSKÁ TANČÍRNA
velký sál Kulturního centra
vstupenky možno zakoupit v BIC

Připravujeme:
pondělí 7. 11. Divadelní představení
19.00
STVOŘENÍ SVĚTA – BEZ CENZURY
hrají Jan Rosák/Vladimír Kratina, Rudolf Hrušínský ml., Valérie Zawadská, Milan
Enčev, Romana Goščíková
velký sál Kulturního centra
vstupné 300 Kč, 250 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně
zakoupit v BIC nebo na místě (vstupenky již v prodeji)
středa 9. 11. - 14. ročník MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU OUTDOOROVÝCH FILMŮ
sobota 12. 11 kinosál
pondělí 14. 11. Koncert
19.00
JAROSLAV HUTKA
kinosál Kulturního centra
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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e
N trazdá bičanvaí

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

,
Baštanská

Dračí stezka už je tady!

ŠESTÁ!

v maskách

11. 11. 201in6
od 19.00 hod

 

 

    
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!

u° m
d
í
n
a
ur
Kultbce Baškn
oční
o

KDY?

8.10.2016 OD 14.30

KDE?

TRAVNATÉ HŘIŠTĚ PO ZŠ V JANOVICÍCH
PROGRAM:
*VOLNÉ POUŠTĚNÍ DRAKŮ
*DRAČÍ STEZKA S ÚKOLY A DÍLNAMI

*SOUTĚŽ O „DRÁČKA S NEJZAJÍMAVĚJŠÍM JMÉNEM“
*PEČOKY A DALŠÍ TRADIČNÍ OBČERSTVENÍ PRO DĚTI I
RODIČE

překvapení

vstup v čem chcete,
nejlépe netradičně

Důležitá upozornění:

é

n
vstup

předprodej vstupenek
90,v železářství Aleše Ludvíka
nebo na tel. 737 910 533 Těšíme se na Vás

 Draky do vyhlášené soutěže nutno představit porotě v době mezi 15 a 16 hod.
 Vyhlášení s odměnami proběhne v 16.30hod.
 Každý účastník s vlastnoručně vyrobeným drakem obdrží malý dárek.
 Za deštivého počasí se akce nekoná, ale budeme se snažit objednat to pravé – slunečné a
větrné.
 Vstupné dobrovolné.

SOCIÁLNÍ KOMISE RADY OBCE JANOVICE
SRDEČNĚ ZVE NA TRADIČNÍ SETKÁNÍ JANOVICKÝCH A BYSTŘANSKÝHCH SENIORŮ

6. 10. 2016 OD 17.00 HOD.

LAŠSKÝ SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR BAŠKA
POŘÁDÁ

V RESTAURACI ONDRÁŠ V JANOVICÍCH
Program:

za finanční podpory Moravskoslezského kraje a obce Baška

Vystoupení dětí
z MŠ Janovice

4. ročník

Folklórní soubor
Ondráš z Janovic
ODJEZD AUTOBUSU OD RESTAURACE U TOFLŮ V 16.15 HOD.
DÁLE LZE PŘISTUPOVAT NA AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVKÁCH
POHOŠTĚNÍ ZAJIŠTĚNO. TĚŠÍME SE NA VÁS.

K tanci i poslechu zahraje
hudební skupina Pár strun

4. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU
PĚVECKÝCH SBORŮ BAŠKA 2016

PRVOČAS z. s.

KULTURNÍ DŮM BAŠKA
SOBOTA 15. ŘÍJNA 2016 V 17.30 HODIN

a

ÚČINKUJÍ

uvádějí

Valašský soubor písní a tanců Radhošť z Trojanovic
*
Folklórní soubor Ondráš z Janovic
*
Cimbálovou muziku Kotci z Frýdlantu nad Ostravicí

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

Martin Gurbaľ (basové sólo)

na 3. Posezení u cimbálu

V rámci slavnostního koncertu proběhne výstava „Ohlédnutí za MFPS Baška 2016“.
Děkujeme

© Tiskárna Kleinwächter

Autobus z Janovic odjíždí v 16.30 hod.
(zast. Legerský) a dále po zastávkách
(poslední zastávka u ZŠ v Janovicích).
Návrat po skončení programu v cca 21.30 hod.

Zemědělské
družstvo
vlastníků

E.CZ
WWW.LS
PS.WEBNOD

NOŠOVICE
Obec

Generální PARTNER

BAŠKA

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
DOPORUČUJEME REZERVACI MÍST PŘÍMO
V RESTAURACI

Mediální partner

AGROPENZION LHOTKA POD ONDŘEJNÍKEM
PRODEJ PALIVOVÉHO
DŘÍVÍ

SOUČÁSTÍ
PROGRAMU BUDE
JEDINEČNÁ
VÝSTAVA K HISTORII
A SOUČASNOSTI
FOLKLÓRU V
JANOVICÍCH

15.10.2016 od 17.00 hod.
v restauraci u Tolfů
v Janovicích – Bystrém

Obec Baška spolu s kulturní komisí
Vás srdečnou zvou na hudebně zábavný pořad

JABLKA PŘÍMO
ZE SADU

737 238 454

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

I
N
Z
E
R
C
E

ČÍŠE PLNÁ OPERETY
sobota 12. listopadu 2016 od 19.00hod
Kulturní dům Baška
Scénické dekorace a kostýmy, veselé texty a vyprávění spojují
protančené melodie ze známých operet – Veselá vdova, My Fair Lady,
Ostrov milování, Divotvorný hrnec, Pepina, Děvčátko s kolonie,
Čardášová princezna a další.

Vstupné: 90,- Kč v předprodeji,
120,- Kč před vystoupením
Informace a předprodej vstupenek
v knihovně na OÚ Baška, tel. 558 445 217.

Pozvání

na čtvrtek 13. 10. 2016 od 17.00 hodin do hostince U Čendy v Hodoňovicích
na besedu s filmem o výstupu výpravy českých elitních amatérských horských nosičů – šerpů
(vedených Zdeňkem Páchou) s vozíčkářem Michalem Koutným z Olomouce na vrchol nejvyšší hory Evropy

Mont Blanc 4.810 m. n. m.

Bez vozíku na střeše Evropy &
Mont Blanc 2016 jinak
Nenechejte si ujít!
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Navštivte naši prodejnu
ve Frýdku-Místku.

Specialista na trezory,
trezorovu techniku, sejfy
a zabezpečení zbraní.
Kde nás najdete?

Showroom a prodejna
Jamnická 223
Frýdek-Místek (Staré Město)

RŠÍ
N E J Š I KA
D
Í
NAB
HU
NA TR

Budeme se těšit na Vaši návštěvu...

Tel.: + 420 733 221 323

|

info@adsafe.cz

|

www.ADSAFE.cz

Pro inzerci volejte

603 249 743
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