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S průvodcem můžete vyrazit na Lysou
OSTRAVICE – Beskydské informační
centrum i letos připravilo na prázdniny seriál
komentovaných výstupů na nejvyšší vrchol
Moravskoslezských Beskyd Lysou horu.
„V letošním roce jsme připravili celkem šest
výstupů na Lysou horu s průvodcem. Sraz je
vždy u lanového centra Opičárna na Ostravici v 8.30 hodin. Výstupy začaly 13. června
a využít můžete ještě termíny 4. 8., 18. 8. a
poslední možnost pak bude ještě 19. září,“ informovala Dagmar Janovská z Beskydského
informačního centra.
Průvodce seznámí účastníky na celkem
sedmi zastaveních s historií Lysé hory, s On-

drášem – pánem Lysé hory, s jeskyněmi na
Lukšinci, s pověstmi tradujícími se o Lysé hoře,
přidá také vyprávění o obětech Lysé hory a
poví více o stavbách nacházejících se na samotném vrcholu Lysé hory. Trasa je turisticky
náročná, má převýšení 700 m a trvá 2-3 hodiny
dle fyzických předpokladů účastníků. Odměnou však za náročný výstup bývá za pěkného
počasí překrásný výhled na Javorníky, Jeseníky, Malou Fatru i na vzdálené tatranské štíty.
„Netradiční výstup rozložený do krátkých
zastávek s poutavým výkladem se tímto stává
zejména pro fyzicky slabší turisty či malé děti
jednodušší, příjemnější a pestřejší. Cestou

bude probíhat i vědomostní soutěž, jejíž odpovědi zazní v průběhu výkladu. Na samotném
vrcholu pak bude vylosován jeden výherce,
který obdrží balíček věnovaný Beskydským
informačním centrem,“ dodává Janovská.
Zájemci o výstup se mohou hlásit do pondělí před samostatným výstupem vždy do 12
hodin na tel. čísle 558 676 909 nebo na e-mailu janovska.dagmar@beskydy-info.cz. Počet
osob ve skupině je omezen a akce se koná
pouze v případě příznivého počasí. Účastníci
budou mít možnost se s předstihem podívat
také do Bezručovy chaty, která se slavnostně
otevře 5. září.
(pp)

Beskyd Rallye 2015

Letní kino opět ve Frýdlantu
FRÝDLANT – Jako každý rok, tak i letos
vás zveme do Letního kina ve Frýdlantě nad
Ostravicí v areálu Hasičské zbrojnice. To odstartovalo své projekce v pátek 31. července
a bude promítat denně až do čtvrtku 6. srpna.
Připraveny jsou filmy různých žánrů pro
všechny věkové kategorie, např. rodinná ko-

Opět po roce v sobotu 25. července mezi
17.30 a 18.30 zaplnila parkoviště ve Starých
Hamrech historická vozidla. Na naše starohamerské parkoviště se sjelo cca 150 historických automobilů a motocyklů vyráběných v
průběhu 20. století takřka na celém světě.
Milovníci čmoudících žroutů paliva a oleje
mohli zhlédnout různorodou směsici sporťáků, bugatek, motorek a hadráků. Prostě
auta renomovaných značek, které známe ze
starých filmů a muzeí. Přehlídka historických

medie Pojedeme k moři, Hodinový manžel, pro
děti Paddington a Já padouch 2, drama a thriller Zmizelá, Rivalové, Příběh kmotra. Zahraniční filmy hrajeme v dabované verzi. Vstupné
je 30 Kč, rodina 70 Kč, občerstvení zajištěno.
Začátek projekcí vždy po setmění, areál bude
zpřístupněn již od 18 hodin. Kateřina Kaiserová

VÝZVA MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY (MAS)
vozidel ve Starých Hamrech byla součástí 18.
ročníku tradiční BESKYD RALLYE TURZOVKA 2015, kterou pořádá turzovský veterán
club a které se účastní majitelé historických
vozidel z České republiky, Slovenska i řady
evropských zemí a letos poprvé byl součástí
Rallye Europe Centrale z partnerského klubu
ve francouzském městě L´Isle-Adam.
Rudolf Franta

Frýdlantsko – Beskydy z.s. občanům mikroregionu

V současné době je
zpracován návrh Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje (SCLLD)
území MAS FrýdlantskoBeskydy do roku 2023.
V rámci komunitního způsobu projednání návrhu
strategie má každý občan
možnost se k uvedenému

návrhu vyjádřit. Návrh
strategie je k dispozici na
www.masfrydlantskobeskydy.cz v sekci Strategie
2014–2020 a vaše připomínky, náměty či doporučení je možno zasílat do
termínu a na adresu, které
jsou uvedeny na webových stránkách MAS.

Čestné ocenění Frýdlantu

Darujte čas, darujete příběh…
Zbývá vám nějaký volný čas, který byste rádi využili ku prospěchu
lidem, kteří to potřebují?
Pokud ano, můžete se zapojit do dobrovolnické aktivity v Charitě
Frýdek-Místek a svou přítomností vyplnit volný čas seniorům, lidem
s psychickým onemocněním a dětem a mládeži.
Jako dobrovolník získáte nejen nové zkušenosti a dovednosti, ale
rovněž pocit smysluplnosti a užitečnosti. Díky dobrovolnictví se vám
otevřou nové obzory a možnost navázat nové přátelské vztahy.
Více informací, jak se lze zapojit, získáte u koordinátorky dobrovolníků, M. Petrové na tel. č. 733741897 nebo na webových stránkách
www.charitafm.cz

Město Frýdlant nad Ostravicí získalo v iRatingovém hodnocení za rok 2014 druhý nejvyšší
možný stupeň „B+“. Z celkového počtu 72 obcí
okresu Frýdek-Místek jich toto prestižní ocenění
získalo pouze 11, v rámci celé České republiky
pak patří Město Frýdlant nad Ostravicí do skupiny pouhých 9 % obcí s oceněním „B+“.
Hodnocení vyjadřuje známku kvality finančního hospodaření v souladu se standardy ratingových agentur. Výsledný stupeň svědčí o míře

schopnosti města dodržovat své závazky na
základě kvality rozpočtového a finančního řízení
v minulých letech a zároveň ve srovnání s ostatními obcemi stejné velikostní kategorie. Pro
představitele obce a odborné pracovníky vedení
je zpětnou vazbou pro úpravu priorit finančního
řízení, ošetření nevyvážeností v rozpočtovém
hospodaření, nástrojem pro komunikaci s obchodními partnery a pro veřejnou prezentaci.
Helena Pešatová, starostka Frýdlantu

slovo starostky
Vážení spoluobčané,
přesně polovina prázdnin je za námi. Mnozí se právě teď vracejí z dovolených, ty další dovolená teprve čeká. Letošní červenec nás všechny překvapil suchým tropickým počasím, které je
znát zejména na velmi nízké hladině potoků a řek. Pevně věřím,
že jste využili nadbytku slunce a vyrazili k vodě či do přírody. I
naše koupaliště doslova „praskalo ve švech“ a trhalo rekordy
v návštěvnosti. Vždyť v měsíci červenci v něm našlo osvěžení
přes 13 tisíc hostů. Vaše spokojenost je bezesporu důkazem, že
oprava dna bazénového tělesa, zlevnění vstupného a částečné
zkvalitnění jeho služeb bylo dobrým rozhodnutím. Bohužel další
významnější investice nebude možná do doby vyjasnění majetkových vztahů v rámci církevních restitucí. Polovina areálu koupaliště i bazénového tělesa je
v majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a rozhodnutí, zda připadne státu
či přejde do majetku církve, budeme znát nejdříve na podzim příštího roku. Veškeré stavební
práce ve školách, v malometrážních bytech, v „klášteře“, při výstavbě chodníků aj., o kterých
jsem vás informovala v minulém vydání Mikroregionu, probíhají dle harmonogramu.
A jaký bude tento měsíc? Pevně věřím, že nám pěkné počasí vydrží a co jsme nestihli v červenci, bohatě si vynahradíme v druhé polovině prázdnin. Velkou radost mám z tradice letního kina, kterého si naplno užijeme v prvním srpnovém týdnu. Dovolte mi, abych vás pozvala na devátý ročník
Trhů lidových řemesel, který kromě jiného přichází s Josefem Vojtkem a kapelou INFLAGRANTI.
Poutavý program pro děti i pro dospělé má připraveno i Kulturní centrum. Všechny informace,
včetně kalendáře kulturních i sportovních akcí, naleznete na webových stránkách našeho města.
Upřímně vám přeji krásný a spokojený závěr letních prázdnin. Pokud se právě teď chystáte
na dovolenou, pak přeji šťastnou cestu, hodně zážitků a bezpečný návrat domů.
Helena Pešatová, starostka města
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Srpen 2015
MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s vyhlašuje výbČrové Ĝízení na pracovní pozici Vedoucí
zamČstnanec pro realizaci SCLLD (Strategie komunitnČ vedeného místního rozvoje).
NáplĖ práce:
 vedoucí zamČstnanec pro realizaci SCLLD (Strategie komunitnČ vedeného místního
rozvoje),
 administrativní i programový pracovník pro fungování MAS,
 úþast na tvorbČ strategických dokumentĤ,
 zajišĢování chodu kanceláĜe MAS,
 zajišĢování správy webu www.masfrydlantskobeskydy.cz,
 vedení korespondence a agendy MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.,
 komunikace se þleny MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.,
 pĜíprava podkladĤ pro konání valné hromady (VH) a výkonné rady (VR), vyhotovování
zápisĤ z VH a VR a distribuce pozvánek,
 evidence dokladĤ,
 komunikace a spolupráce s Národní sítí MAS ýR (NS MAS ýR),
 komunikace a spolupráce s þlenskými MAS v rámci Krajského sdružení (KS) NS MAS
ýR Moravskoslezského kraje,
 komunikace s úĜady (písemná evidence a obsah této komunikace),
 kontrola naplĖování cílĤ SCLLD,
 vedení agendy MAS,
 zajišĢuje finanþní plánování a pĜipravuje návrh rozpoþtu MAS.
Požadujeme:
 ukonþené VŠ vzdČlání v magisterském studijním programu (Mgr., Ing.),
 orientace v oblasti strukturálních fondĤ EU a jiných dotaþních zdrojĤ,
 znalost principĤ hospodaĜení všech typĤ subjektĤ (podnikatelská sféra, obce, neziskové
organizace aj.),
 výhodou je znalost fungování samosprávy a státní správy,
 úþast na tvorbČ strategických dokumentĤ,
 dobrá znalost práce na PC (excel, word),
 iniciativnost, samostatnost, spolehlivost, flexibilita, peþlivost,
 trestní bezúhonnost – doloženo výpisem z rejstĜíku trestĤ,
 aktivní znalost anglického jazyka,
 Ĝidiþský prĤkaz sk. B, aktivní Ĝidiþ.

Frýdlant nad Ostravicí

Lípa u kostela bude skácena
Město Frýdlant nad Ostravicí má na základě
smlouvy ze dne 11. 11. 2004 na období 15 let od
Římskokatolické farnosti Frýdlant nad Ostravicí
ve výpůjčce pozemky kolem kostela sv. Bartoloměje. Na základě této výpůjčky se kromě jiného
město stará o skupinu lip kolem kostela. Přestože
odbor životního prostředí provedl v loňském roce
odlehčovací a redukční ořez koruny nejmohutnější a silně prosýchající lípy srdčité (Tilia cordata
Mill.), dřevina dále prosychá a dochází u ní pouze
k pomístnímu olistnění výmladkového charakteru na kmeni a bázi kosterních větví. Jelikož má
dřevina rozsáhlou centrální dutinu, která je sanována proti zatékání vody zakrytím a účinnost
tohoto opatření není možno vizuálně vyhodnotit,
požádali jsme dendrologa o vyjádření k perspektivnosti stromu. S ohledem na jeho odborné vyjádření, ve kterém bylo shledáno riziko selhání
provozní bezpečnosti jako vysoké a celkový stav
dřeviny vyhodnotil jako havarijní, upozornili jsme
zástupce půjčitele (Římskokatolickou farnost Frýdlant nad Ostravicí) na tento stav, který bude jimi
jako majiteli řešen kácením této dřeviny.

Debrzno čili Frýdlant – setkání mládeže






zodpovČdnou a samostatnou práci,
tvĤrþí pracovní prostĜedí,
prostor pro seberealizaci a osobní rozvoj,
zajímavá práce pro místní akþní skupinu v pĜíjemném pracovní prostĜedí, pĜíležitosti pro
profesní a osobní rozvoj, interní školení s rĤznorodou tematikou, zajímavé ohodnocení,
 nástup možný od 1. 9. 2015
Vaše pracovní nabídky vþetnČ motivaþního dopisu, strukturovaného životopisu, výpisu z rejstĜíku
trestĤ (ne starší 90 dní) a pĜedpokládaného hrubého mzdového ohodnocení zasílejte do 21. 8. 2015
na adresu povČĜené spoleþnosti HRAT, s.r.o., Družstevní 294, 739 61 TĜinec, k rukám ing.
Mariana Razimy s oznaþením „Vedoucí zamČstnanec pro realizaci SCLLD“ nebo na email
marian.razima@hrat.org s pĜedmČtem mailu „Vedoucí zamČstnanec pro realizaci SCLLD“.

V polovině července žáci naší školy přijali
pozvání a odjeli na sraz mládeže evropských
Frýdlantů. Polské Debrzno, dříve Pruský Frýdlant, byl místem tohoto setkání. Už při cestě
na sever Polska jsme mohli obdivovat krásnou
krajinu, obhospodařená pole a políčka, jakoby
úrodným štětcem malovaná.
Děti byly ubytovány v příjemných lesních
chatkách na romantickém místě u jezera, ke
kterému z centra města dojdete za 10 minut.
Zde se také odvíjela velká část programu a
přátelení mezi dětmi. Polští zastupitelé obce
se postarali o pestrý a výživný program. Hodně jsme sportovali – největší zážitek bylo splavování řeky na kajacích. Ti, kteří drželi pádlo
poprvé, se sice trochu natrápili, ale všichni
řeku zkrotili a pro všechny to byla nezapomenutelná zkušenost.

Navštívili jsme místní zajímavé historické atraktivity – nejkrásnější byla stará, nyní
opravená hradní věž ve městě a křižácký hrad
s ještě vyšší věží, mnoha schody a vyhlídkou
do daleké, pro nás neobvyklé rovinaté krajiny.
České děti si s polskými mohly dosti rozumět, jinak si pomáhaly angličtinou, a to hlavně s německými Frýdlantčany. Důležité však
bylo, že se všichni domluvili, spřátelili a získali
spoustu nových kamarádů. Velmi příjemně nás
překvapili Poláci svým milým a vstřícným přístupem, ať při kontaktu s pracovníky, kteří se o
nás starali, tak i civilní lidé, se kterými jsme přišli
do kontaktu. Krásně jsme si to užili a jsme opět
bohatší o nová poznání. Víc takových možností
k přátelení mládeže i dospělých už proto, že je
třeba cizí národy poznávat a tím jim rozumět!
Žáci ZŠ Frýdlant n. O., Komenského

Viej zabodoval na Světových hrách
23. ročník akce „Hurá prázdniny“ v Lubně Roman
s jedním Rakušanem nebo Brazilcem. Rád bych
Liverpool, Vancouver, jihokorejské Daegu i

káš Hlaváč, na 2. místě František Kozlovský, na
3. místě Valérie Bednaříková a Kristýna Nytrová.
V II. kategorii, od 7 do 10 let, se umístila na 1.
místě Lucie Hlaváčová, na 2. místě Magdaléna
Gontková a na 3. místě Nela Bednaříková. Ve III.
kategorii, od 11 do 16 let, se umístila na 1. místě
Barbora Šebestová, na 2. místě Ondřej Šebesta
a na 3. místě Kateřina Gontková. Všem ještě jednou gratulujeme k dosaženým výsledkům.
Akce byla financována z finančních prostředků Základní organizace ČSOP Lubno a dotace
z prostředků Města Frýdlant nad Ostravicí.
Děkujeme všem příznivcům, kteří nám pomáhali v průběhu akce, a přejeme všem pohodové prázdniny.

Jubilanti města Frýdlantu nad Ostravicí:
Městská část Frýdlant
V měsíci srpnu 2015 oslaví své životní
jubileum a dali se zveřejněním svůj souhlas:
pan Karel Typovský, 80 let
paní Anna Lišková, 85 let
Městská část Lubno
V měsíci únoru 2015 oslavila své životní
jubileum a dala se zveřejněním svůj souhlas:
paní Markéta Bystřičanová, 91 let
V měsíci červenci 2015 oslavila své životní
jubileum a dala se zveřejněním svůj souhlas:
paní Štěpánka Lupíková, 87 let

Blahopřejeme
všem oslavencům

Nabízíme:

V sobotu 27. června 2015 pořádal Český svaz
ochránců přírody Lubno 23. ročník dětské odpoledne „HURÁ PRÁZDNINY“. Počasí nám přálo a
děti se v klidném přírodním prostředí na hřišti „Mezi
lesy“ v Lubně zapojily do různých her a soutěží.
Oživily si znalosti o přírodě, poznávaly stromy, zvířata a ryby. Své vědomosti doplnily dovednostmi ve sportovních disciplínách, například ve šplhu na laně, chůzi na chůdách a hodu
na cíl. Pak následovalo posezení u táboráku a
opékání párků. Poté se všechny děti vydaly po
tajemné lesní stezce za hledáním pokladu a na
závěr proběhlo vyhodnocení soutěží ve všech
věkových kategoriích a předání věcných cen.
V I. kategorii do 6 let se na 1. místě umístil Lu-

jubilea

New York – tam všude už Roman Viej reprezentoval svůj rodný kraj. Letos v červenci na
Světových hasičsko-policejních hrách v americkém Fairfaxu opět dokázal, že je ve své kategorii nejlepším hasičem na světě.
„Byla to pro mě velká výzva něco dokázat
a jedinečná příležitost poměřit si síly se sportovci z celého světa. Taky je to skvělá životní
zkušenost obohacená spoustou zážitků,“ říká
ke svému úspěchu ostravský profesionální a
zároveň dobrovolný hasič z Lubna.
Na startu i při závodu působí Roman vyrovnaně, jde za svým cílem jako hodinky a nenechá se rozhodit. Výsledek je parádní
– zlatá medaile v kategorii nad 35
let a další zlato ze štafet. Závod Ultimate Firefighter je hodně technický
i fyzicky náročný. Chybovat se dá
v kterémkoliv úseku a rozhoduje
každá vteřina, proto je atmosféra na
sportovišti pokaždé dramatická.
Závod se dělí na čtyři etapy, které
soutěžící překonává v hasičské výstroji, s helmou a dýchacím přístrojem na zádech. Začíná se taháním
a smotáváním hadic. Následuje stavění žebříku, běh do 3. patra, zátěž
na laně, seběhnutí dolů, zapojení
koncovky k čerpadlu a zaseknutí
sekyrky. Třetí úsek zahrnuje údery
kladivem, člunkový běh a přesunutí
80kilové figuríny. V závěrečné etapě
závodníci vyběhnou se zátěží dvakrát tři patra.
S některými soupeři se Roman setkal na světovém klání už několikrát
a mají mezi sebou přátelské vztahy.
„Potkáváme se na závodišti třeba

se od nich dozvěděl víc o jejich práci i tréninku,
kdyby tu nebyla jazyková bariéra,“ dodává.
Na tenhle víc než důležitý týden na Světových
hrách se Roman Viej průběžně připravoval celý
rok. Dobrá kondice si žádá vyvážený poměr vytrvalosti a síly: „V zimě trénuji třeba běháním na
Lysou horu a na jaře střídám kolo s posilovnou.“
Každodenní dřina se vyplatila a odměnou je
obrovský úspěch ve světové konkurenci. „Chtěl
bych poděkovat všem, kdo mi drželi palce,
sponzorům a hlavně Městu Frýdlant nad Ostravicí za podporu, díky které jsem na Světové
hry mohl jet,“ dodává Roman Viej. Iva Kulihová

Autobusový výjezd a
Lysou horu pro 81leté a
starší občany z oblasti
Frýdlantu n. O. se koná
v pátek 18. září. Zájemci, hlaste se do poloviny srpna na mobil 608
335 922 – Olga Goluchová. Počet účastníků je limitován místy v
autobuse. Výjezd se
koná pod záštitou paní
starostky města.
Karel Štefek

Horký červenec 2015
v ZŠ T. G. Masaryka

Prostranství před školní budovou ZŠ TGM
o prázdninách mění svou tvář.
„Když dne ubývá, horka přibývá…“ říká lidová pranostika. I když máme v dnešní době
někdy pocit, že se již podle těchto starých úsloví
není možné řídit, tahle se k letošnímu červenci
opravdu hodila. Rozpálené slunce se rozhodlo
naplnit slova našich předků do posledního puntíku, a tak ti, kteří si užívali prázdniny, tedy žáci
a jejich učitelé, byli spokojeni. Na rozdíl od těch,
kterým naopak nastalo velké pracovní vypětí.
Školní budova o prázdninách ožívá zcela
jiným rytmem, než na jaký je zvyklá během
ostatních deseti měsíců. Je to ruch stavební,
který je zvláště v naší ZŠ TGM v posledních letech téměř na pravidelném prázdninovém pořádku. Díky Městu Frýdlant n. O. získává tato
školní budova stále lepší a dokonalejší podobu
i vnitřní vybavení. V letošním roce se jedná o
stavební úpravy hygienického zázemí u tělocvičen a areálu 1. tříd. Změna čeká rovněž areál
před školní budovou, kde v souvislosti s výstavbou nové tělocvičny gymnázia proběhnou
nové venkovní úpravy. I přes obrovská panující
vedra pracují řemeslníci tak, aby vše stihli do
zahájení nového školního roku. Nezbytná výmalba některých tříd a „velký úklid“ patří též
k pravidelným prázdninovým rituálům.
Ještě tedy zbývá měsíc srpen. Dětem na
odpočinek, zábavu a načerpání nových sil, i
pedagogové si ještě užijí pár dní své dovolené, aby také oni vydechli po celoročním stresu
a připravili se s novou energií ke zvládání své
nelehké profese. Naopak řemeslníci a správní
zaměstnanci v plném nasazení připravují školní
budovu tak, abychom v úterý 1. září 2015 mohli
zahájit nový školní rok 2015-2016. A právě jim
patří tentokrát za jejich práci, obzvláště v horkých letních dnech, naše velké poděkování. lg

Frýdlant nad Ostravicí + Staré Hamry
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Setkání
osmdesátníků

Kdo procházel 24. června kolem budovy
Městského úřadu ve Frýdlantě nad Ostravicí,
nemohl si nevšimnout nevšedního houfování.
To ročník se 1935 chystal k svému 80letému
sletu. Setkání proběhlo v Kulturním centru, kde
nás přivítala starostka města Helena Pešatová a
následně seznámila s novým kulturním stánkem.
Po jeho prohlídce, kterou nás provedla paní
Kateřina Kaiserová, následovalo nezbytné
fotografování a odjezd autobusem na Lysou
horu. Počasí nám přálo a odměnou nám byla
překrásná podívaná na okolí. Všichni jsme byli
zvědavi, jak pokračuje výstavba nových chat.
Po příjezdu do Frýdlantu nad Ostravicí nastal
čas, který jsme vyplnili obědem a družnou zábavou při harmonice a vzpomínali a vzpomínali. A že v 80 letech už je na co vzpomínat.
Děkujeme Městskému úřadu ve Frýdlantě nad
Ostravicí, že přispěl finanční částkou k uskutečnění této akce. Upomínkou na naše setkání
budou Pamětní listy, které nám předala paní

Srpen 2015

Slavnost česko-slovenské vzájemnosti
se z Frýdlantu stěhuje do Brušperku
Tradiční Slavnosti česko-slovenské vzájemnosti se vždy koncem srpna konají již od roku
1994, kdy jsme si poprvé ve Frýdlantě n. O. připomenuli výročí, tehdy padesáté, Slovenského
národního povstání. Byla to zároveň reakce na
rozdělení společného státu Čechů a Slováků,
se kterým většina občanů obou národů nesouhlasila. Není divu, že brzy se vžil druhý název
těchto slavností, a to Frýdlantské slavnosti.
V areálu městských sadů, dnes restaurace
Park, jsme v jednadvaceti ročnících hostili mnoho známých umělců, zpěváků a hudebních skupin z České i Slovenské republiky. Setkávali se
tady přátelé nejen z obou stran Beskyd, ale i ze
vzdálených koutů bývalého Československa.
Letošní 22. ročník se bude poprvé konat mimo
naše město. Poté, co se nedohodli s majitelem
starostka, které děkujeme za nevšední pozornost věnovanou našemu setkání.
Rozcházeli jsme se neradi a každý si v duši

Parku, vybrali pořadatelé (okresní organizace
KSČM) areál restaurace Na Letné v Brušperku,
který je z větší části nadstřešený s kapacitou 450
míst na sezení a s možností dalšího rozšíření.
Letos se slavnost koná v sobotu 29. srpna,
tedy přesně na výročí SNP, od 13 hodin. Ještě
jednou připomínáme, že v Brušperku, v areálu
restaurace Na Letné. V kulturním programu vystoupí např. Šuba-Duba Band Milana Michny,
orchestr Boršičanka či zpěvačka Lenka Krainová. Pořadem bude provázet herec a komik
Pavel Handl. K dispozici bude bohatá nabídka
občerstvení a tombola.
Tradičním návštěvníkům z Frýdlantu a okolí
se tímto omlouváme a věříme, že se zúčastní i
letošní Slavnosti česko-slovenské vzájemnosti
v Brušperku.

odnášel slova M. Kratochvílové: „Den každý
vezmi vděčně, který ti život dá, na světě nejsme
věčně, život je velký dar.“
Alois Novosad

Jezdím downhill – sjezd horských kol
Ani nevím, jak to přesně začalo, ale na kole
šlapu od malička. Nejdříve jsem jezdil na horském kole po okolních kopcích a lesích, postupně jsem přidával náročnější skoky i sjezdy.

Trénoval jsem víc a víc v různých bikeparcích,
pravidelně cvičil, posiloval, běhal, plaval. Má
technika se zlepšovala, tak jsem se přihlásil
na svůj první závod v downhillu do kategorie
junior a od té doby trávím každý víkend na
sjezdových tratích. Výsledky tehdy nebyly nijak
přesvědčující, ale hlavní bylo, že mě to bavilo!
Pro ty, kteří nevědí, je downhill sjezd horských
kol ze strmých plošin, kopců, skalek, po kořenech stromů… Zručnost a manipulace s kolem
je velmi důležitá. Jezdec musí zároveň zvládat
tyto překážky přeskakovat, ale i pořádně vidět,
což je ve velké rychlosti fyzicky i psychicky náročné. Čím více zajímavějších překážek v cestě
stojí, tím lepší jízda a větší adrenalin. Překročíte
jistou hranici svého strachu a najdete si v tomto
sportu zalíbení! V loňské sezoně se mi podařilo
celkově zvítězit v kategorii expert v Českém,
Moravskoslovenském i ve Slovenském poháru. Tyto výsledky mě posunuly pro letošní rok
do nejvyšší kategorie elite, takže jezdím mezi
nejlepšími českými sjezdaři. Není to vůbec
jednoduché, zajet slušné umístění, ale dávám
do toho vše! Nejdůležitější závod sezony mě
čeká na jedné z nejtěžších českých tratí v Liberci na Ještědu. Děkuji všem, kteří mě v tomto
sportu podporují – rodině, sponzorům, týmu a

Městu Frýdlant n. O. Rád se s vámi potkám někde na kopci na kole, pěšky nebo jako s mými
fanoušky na závodech. Takže neseďte doma a
vyrazte ven!
Martin Kulhánek

Upozornění finančního úřadu

Hasiči se o prázdninách nenudí

PS8 cup 2014 – Hříbeček.

Novoveští hasiči mají přes celý rok nabitý
program pořádáním různých akcí, výcviků soutěžních družstev, školením zásahové jednotky
a v neposlední řadě věnováním se úspěšným
mladým hasičům. Ti se sice o prázdninách
nescházejí, odpočívají však před náročným
podzimním závěrem Moravskoslezské ligy
mladých hasičů, kde starší žáci po 12. kole
z celkem 15 týmů drží v náročné konkurenci 3. příčku a mladší žáci „A“ se budou snažit
dosáhnout na bronz, i když před prázdninami
jim výkony stačily pouze na „bramboru“. Jejich
vedoucí nezahálejí, vyslali děti na tábor do
družebního sboru v Tísku a připravují program
podzimního soustředění. Soutěžní družstvo
mužů obhajuje barvy Nové Vsi v „našlapané“
Moravskoslezské lize v požárním útoku a po
polovině odjetých kol si drží 11. pozici, která
je pro ně zatím historickým úspěchem. Ženy,
mladší žáci „B“ a družstvo nad 35 let úspěšně objíždějí pohárové soutěže v širokém okolí.

Zásahová jednotka se rozhodně nenudí, a to i
přesto, že se jedná o jednotku požární ochrany pouze s místní působností. O prázdninách
jezdí jednotka většinou na výjezdy týkající se
nebezpečného bodavého hmyzu. V průběhu
roku také proběhlo „ostré“ námětové cvičení
na požár lesního porostu a kromě pravidelného školení pilařů, strojníků, velitelů a rádiového
spojení připravuje se na prázdniny školení na
záchranu tonoucího z vody. Sbor a jeho členové se také začínají chystat na Trhy lidových
řemesel, kde vás rádi pohostí u svého stánku,
a začínají se zabývat i organizací tradiční netradiční soutěže „PS8 CUP“, kde se vám 26.
září odpoledne u hasičské zbrojnice představí
řada zajímavých družstev složených například
z pohádkových bytostí, slavných osob a mnoha
dalších nápaditých převleků. Jedná se zkrátka
o zábavu pro celou rodinu, a to zdarma. Těší se
na vás hasiči z Nové Vsi s přáteli a kamarády.
Hasiči z Nové Vsi

Staré Hamry
starostka informuje
Zabezpečení obecního úřadu
Dalším krokem k zabezpečení obecního úřadu, který přispěje ke zvýšení ochrany majetku
obce, je nový bezpečnostní prvek na vstupních
dveřích. Jedná se o tzv. elektrického vrátného,
který je ovládán příslušnými pracovníky obce.
V úředních hodinách, tj. v pondělí a ve středu
od 7.00 do 16.00 hodin, půjdou dveře volně otevřít. V ostatní dny budou uzavřeny a ke vstupu je
nutno použít zvonek. Zvonky jsou umístěny na
stěně vpravo od vstupních dveří (vedle schránky).
Obecní vodovod
Z důvodu velkého sucha žádáme všechny
odběratele, aby vodou maximálně šetřili. Děkujeme za pochopení.
Velkoobjemové kontejnery
Do lokalit Velký, Osťana, Červík, Lojkaščanka,
Chlopčíky, Lučisko, Jankula a Vroble byly opět
umístěny kontejnery na komunální odpad. Jedná
se o kontejnery zcela nové, na které v budoucnu
bude možné nechat zhotovit poklopy. Tento postup byl zvolen poté, co se ukázalo, že poškození

starých kontejnerů bylo v takovém rozsahu, že se
jejich oprava finančně nevyplatí. Protože zakoupení 8 ks nových kontejnerů bylo záležitostí finančně
náročnější (cena jednoho kontejneru 25 000 Kč),
nebude se již v letošním roce realizovat plánovaná
druhá etapa oprav velkoobjemových kontejnerů.
Ke zlepšení odpadového hospodářství v naší obci
určitě přispěje rozšíření sítě nádob na separovaný
sběr (plasty, sklo). Na základě žádosti občanů byly
nádoby nově umístěny na Velkém a Jankuli.
Informace k videozáznamu
O videozáznam – oslavy 70. výročí osvobození Starých Hamer, který natočil a zpracoval
pan Zdeněk Valášek na oslavách 70. výročí
osvobození naší obce 3. 5. 2015, je mimořádný
zájem. Na základě četných dotazů sděluji všem
zájemcům, že DVD s tímto videozáznamem je
všem zájemcům k dispozici na obecním úřadě.
Boj s křídlatkou
Podle zájmu o Roundup soudím, že boj
s křídlatkou byl v naší obci vyhlášen včas a
že k jejímu masivnímu šíření u nás nedojde.

Pokud někdo objeví v naší obci její výskyt na
místech, o kterých se zatím neví, pak prosíme,
aby buď sám zasáhl, nebo informaci podal na
obecní úřad – viz článek v minulém zpravodaji.
Upozornění na krádeže
V poslední době bohužel narůstají krádeže
v naší i sousední obci. Věnujte proto, prosím,
pozornost svému majetku a okolí.
V případě potřeby kontaktujte Policii ČR,
obv. odd. Frýdlant nad Ostravicí na tel. č.
974 732 731 nebo 558 442 011.
Setkání na Konečné
Tradiční setkání obyvatel čtyř obcí moravskoslovenského pomezí – Bílé, Starých Hamer, Klokočova a Korni na Konečné při Vatře
přátelství u příležitosti výročí SNP se uskuteční
v sobotu 29. srpna. Začátek v 15 hodin.
Nové informační cedule
Staré a z velké části již nečitelné stávající informační cedule umístěné na silnici I/56
(hnědé ukazatele), na Samčance a U mostu,
byly nahrazeny novými.
Eva Tořová

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
ukončí 31. srpna provoz pokladen pro výběr
hotovostních plateb daní a poplatků na svých
„neokresních“ územních pracovištích
Na Finančním úřadě pro Moravskoslezský
kraj lze proto na územních pracovištích v Bohumíně, v Českém Těšíně, ve Frýdlantě nad
Ostravicí, ve Fulneku, v Havířově, v Hlučíně,
v Kopřivnici, v Krnově, v Třinci a v Orlové zaplatit daně a poplatky v hotovosti naposledy
v pondělí 31. srpna 2015.

Od úterý 1. září 2015 lze daně a poplatky
na Finančním úřadě pro Moravskoslezský kraj
zaplatit v hotovosti na územních pracovištích
Ostrava I, Ostrava II, Ostrava III, v Opavě, v
Bruntále, v Novém Jičíně, ve Frýdku-Místku a
v Karviné.
Daně a poplatky je možné uhradit také bezhotovostně (včetně využití internetového bankovnictví) nebo poštovní poukázkou na každé
pobočce České pošty. Kompletní informace
k placení naleznete na www.financnisprava.cz

1. BFK Frýdlant n. O.
domácí utkání mužů v divizi
Místo konání: STADION 1. BFK Frýdlant n. O.
Vstupné: Dospělí 30 Kč, důchodci 20 Kč, ženy
a děti vstup zdarma
1. BFK Frýdlant n.O. - FC Odra Petřkovice
NE 16. 8. 2015
1. BFK Frýdlant n.O. - FK Krnov
NE 30. 8. 2015
1. BFK Frýdlant n.O. - TJ Valašské Meziříčí
ST 9. 9. 2015
1. BFK Frýdlant n.O. - FC Dolní Bnešov
NE 13. 9. 2015
1. BFK Frýdlant n.O. - FC Velké Karlovice-Karolínka
NE 4. 10. 2015
1. BFK Frýdlant n.O. - FK Nový Jičín
NE 18. 10. 2015
1. BFK Frýdlant n.O. - TJ Jiskra Rýmařov
NE 1. 11. 2015
1. BFK Frýdlant n.O. - TJ Lokomotiva Petrovice
NE 15. 11. 2015

Staré Hamry

Výsledky výběrových řízení obce
na schválené investiční projekty
1. Obnova autobusových čekáren na zastávkách hromadné dopravy v obci Staré Hamry
Na základě výzvy k podání nabídek byla doručena jedna nabídka. Základním hodnotícím
kritériem byla nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH. Nabídku podala a vybrána byla firma:
B + J stavební s.r.o., se sídlem Ostravice
1272, cena včetně DPH: 1 036 184, 56 Kč.
2. Změna způsobu vytápění kulturního domu
ve Starých Hamrech
Na základě výzvy k podání nabídek byly
doručeny dvě nabídky. Základním hodnotícím
kritériem byla nejnižší nabídková cena v Kč

včetně DPH. Nabídky podaly firmy:
VODOTOP FM spol. s.r.o., se sídlem Kunčičky
u Bašky 355, cena včetně DPH: 939 478,- Kč
ŠNAJDER spol. s.r.o. se sídlem Kunčičky u
Bašky 139., cena včetně DPH: 991 973,- Kč.
Vybrána byla firma VODOTOP FM spol.
s.r.o., se sídlem Kunčičky u Bašky 355.
3. Interiér sálu kulturního domu Staré Hamry
Vzhledem k tomu, že nabídka uchazeče
neobsahovala podklady stanovení zadávací
dokumentací, bylo rozhodnuto o zrušení výběrového řízení a zároveň byla zveřejněna nová
výzva k podání nabídky.
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Srpen 2015
slovo starosty
Vážení spoluobčané,
prázdniny se nám překulily do své druhé poloviny. Doufám, že horké
dny, které nás potkaly v červenci, jste prožili bez úhony. Určitě si všichni
přejete, aby i srpen přinesl hezké počasí, abychom si ještě všichni užili
léta, které je časem odpočinku, výletů a také kulturního vyžití.
Začátkem července jsme s panem starostou ze slovenské obce
Sihelné dojednali obnovení přeshraniční spolupráce mezi našimi obcemi. Výsledkem jednání bylo
pozvání našeho národopisného souboru Pilky na Folklorné slavnosti pod Pilskom a Babou horou,
které se uskutečnily v neděli 19. července. Na oplátku naši hasiči pozvali své kolegy ze Sihelného na
pohárovou soutěž do Lhotky, která se koná v sobotu 29. srpna. Věřím, že se spolupráce mezi našimi
obcemi bude nadále prohlubovat, společných aktivit bude přibývat a že se nám z operačního programu
přeshraniční spolupráce podaří na tyto projekty získat i nějaké finance. V sobotu 25. července se konal
v areálu U školy koncert plzeňské skupiny Poitín, hrající převážně irskou muziku, s následným posezením u ohně a volnou zábavou. Uspořádáním tohoto koncertu jsme chtěli nabídnout posluchačům opět
jiný hudební žánr a věřím, že i toto pojetí hudby si své příznivce našlo. Chtěl bych poděkovat všem, kteří
se na zajištění a organizaci tohoto koncertu podíleli. Také chci poděkovat paní Kamile Foldynové za zajištění občerstvení během celé akce. Další významnou kulturní akcí v obci bude 21. ročník Sochových
národopisných slavností, které pořádá Klub žen Lhotka a Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice ve
spolupráci s obcí Lhotka. Tyto slavnosti se uskuteční v sobotu 22. srpna a jste všichni zváni.
Pro ty, kteří mají rádi procházky přírodou, jsme osadili pod Hrbkovou dva kusy laviček, ze kterých je hezký pohled na panorama Lhotky i okolních kopců. Pokud někdo víte o dalším, veřejnosti
přístupném místě s hezkým výhledem či příjemným posezením, dejte vědět, osadíme lavičku i
tam. Letní prázdninové dny mají také své stinné stránky, a to je rušný noční život v obci a tím i zvýšená „hladina hluku“ obzvlášť z reprodukované hudby a automobilů projíždějících velkou rychlostí.
Proto žádám všechny, kteří pořádají různé grilovačky, oslavy a jiné akce na svých zahradách,
našem sportovišti i v různých jiných prostorách v obci, aby dodržovali noční klid od 22.00 do 6.00
hod. Rušení nočního klidu je považováno za přestupek proti veřejnému pořádku a lze za něj uložit
pokutu do 5000 Kč. Mějte ohledy na své sousedy, kteří si potřebují zvláště v těchto horkých dnech
odpočinout a nabrat nových sil. Přeji vám hezké prožití letních dnů a dětem v druhé polovině
prázdnin hodně veselých zážitků.
Zdeněk Kubala, starosta

Ve Lhotce sportujeme
Kromě toho, že dvakrát v týdnu jsou v areálku Kuřín v permanenci volejbalové kurty při
zápasech smíšených týmů mužů a žen, konají
se tam i jednorázové akce. První víkend v červenci patříval ve Lhotce pouti. Přesto, že farář
asi před dvaceti lety termín změnil, zůstali prvnímu červencovému víkendu věrni fotbalisté a
pořádají „pouťový fotbálek“.
Bohužel ze záměru uspořádat turnaj sešlo,
protože se omluvily Metylovice a také na kdysi populární souboj staří – mladí se ve Lhotce
nedostává dost fotbalistů, hlavně mladých. A
tak museli nastoupit společně v jednom týmu
a soupeřem jim byli kamarádi z Kozlovic. Zápas skončil 2:2 a v následujícím penaltovém
rozstřelu byli úspěšnější domácí v poměru 5:3.
Za přípravu zápasu i zajištění občerstvení si zaslouží pochvalu Jaroslav Kožuch.
V pátek 24. července se sešli na Kuřínu
sportovci s tenisovou raketou. Byl vyhlášen
turnaj dvojic. Sešlo se sedm párů, což bylo náročné na časové zvládnutí, a tak se hrálo pouze
na jeden set do tie-breaku. Hrálo se s velkým
zápalem a kupodivu ani nedocházelo na kurtu
ke sporným situacím. I tak byl program velmi
nahuštěný, a když pak navečer přišla bouřka a
zahnala všechny tenisty pod střechu, poslední
dva zápasy se nestihly odehrát, a tak konečný
vítěz turnaje není znám. To ale moc nevadí, protože dobré akce je třeba opakovat. A tato akce
byla úspěšná díky tenistům i divákům sportovně
i společensky. A navíc zlé jazyky tvrdily, že jak
bude Lhotka potřebovat vláhu, je třeba okamžitě zorganizovat tenisový turnaj. Tak to zkusíme.

Veronice přibývají medaile

Pilky na Slovensku
Na pozvání starosty naší partnerské obce
Sihelné na Slovensku se v neděli 19. července
zúčastnil Lhotecký národopisný soubor Pilky doprovázený cimbálovou muzikou Honzy Pustky
Folklorných slavnosti pod Pilskom a Babou horou.
Za své vystoupení sklidili velký potlesk a
uznání všech přítomných odborníků. Ve vyso-

kých teplotách, které toho dne překračovaly třicítku, dokázali členové souboru, že i přes svůj
vyšší věk to dovedou na pódiu pořádně rozproudit. Tímto bych chtěl poděkovat všem členům národopisného souboru Pilky a všem hudebníkům
za vynikající reprezentaci naší obce na těchto
slavnostech.
Zdeněk Kubala, starosta

Lhotka

Zprávy z mateřské školky

Červen, je čas na výlety,
jdeme na hrad mnohaletý,
v lese zrají jahody,
děti křičí u vody.
Cílem výletu nebyl tentokrát hrad, ale ostravská ZOO. Když nastal den „D“, 28. 5. 2015,
jela Mateřská škola Lhotka na výlet. Zbylá místa v autobuse obsadili zájemci z řad maminek,
babiček a dědečků se svými menšími dětmi a
vnoučaty. Počasí pro výlet jako na objednávku
zpříjemnilo prohlídku pavilonů a výběhů zvířat i
zdolávání rozličných atrakcí. Jak se později ukázalo, největším zážitkem, na který se děti už od
rána těšily, byla konzumace oběda pod širým
nebem – paní kuchařkou čerstvě nasmažených
kuřecích řízků. Že byly opravdu výborné, svědčila skutečnost, že o přídavek se hlásili i „nejedlíci“.

Červnové výkyvy počasí nám sice narušily
náš záměr podniknout turistický sešlap z Ondřejníku, ale zábavná akce s písmenkovými
hrami ve školní zahradě k MDD a neobvyklé
dopoledne na Kolbeřáku, kde děti hrály fotbal,
soutěžily, houpaly se, šplhaly, sbíraly jahody i
borůvky a opékaly buřty, jim také přineslo mnoho nových zážitků.
Slavnostní rozloučení s devíti předškolními
dětmi proběhlo v sále Obecního domu a najednou byl pátek 10. července, poslední den
provozu tohoto školního roku. Nový školní rok
zahájíme s 27 dětmi opět 1. září 2015. Všem
dětem i jejich rodičům přeji krásné slunné pohodové dny plné vzájemného citového obohacování. A nyní: Hurá na prázdniny!
Miroslava Laníková

V sobotu 22. srpna se v naší obci uskuteční
už pojedenadvacáté folklorní festival Sochovy
národopisné slavnosti. I letos jsme se snažili
připravit pro všechny milovníky folkloru pestrý
program, který bude jako vždy zahájen o půl
druhé shromážděním u pamětní desky Vincence Sochy u obecního úřadu.
Následovat bude průvod účinkujících do areálu slavností u školy, kde se postupně v pěti pořadech vystřídá šestnáct souborů a cimbálových
muzik. Kromě stálých účastníků jsme pozvali i
tři soubory vzdálenější, tentokrát jsme zabrousili do Čech. Z Lázní Bělohrad přijedou soubory Hořeňák a Hořeňáček, které nám představí
v odpoledních pořadech dětských a dospělých
souborů písně a tance z Podkrkonoší. Z hlavního města dorazí soubor Rosénka, který však
zpracovává převážně jihomoravský folklor. Ve

svém repertoáru má jednak čísla, ve kterých se
snaží o zachování čistoty prvků jednotlivých regionů, jednak čísla, ve kterých jsou folklorní motivy zpracovány s různou mírou stylizace. Soubor Rosénka, přesněji jeho oddělení Hajdaláci,
můžete vidět v odpoledním pořadu dospělých
souborů a především ve večerním pořadu.
Kromě zajímavých pořadů plných krásných
lidových písní a tanců bude čekat na návštěvníky také příjemné prostředí areálu s výhledem
na Ondřejníky a mnoho specialit domácí kuchyně od koláčů po myslivecký guláš. Pro zájemce
bude opět připraven speciální autobus na slavnosti a zpět.
Přijměte tedy naše pozvání do Lhotky, kde
můžete na konci prázdnin strávit pěkné odpoledne a večer s folklórem, se svou rodinou, přáteli a známými. Budeme se na vás těšit.

Sochovy národopisné slavnosti

V roce 2012 byla Veronika Kotalová v Ostravě nejúspěšnější závodnicí mistrovství světa
hasičů v cyklistice, kde vyhrála časovku i závod s hromadným startem. Uplynul nějaký čas
a Veronika dál úspěšně roztáčí pedály svého
kola, ale tentokrát na dráze.
Proč ta změna?
„Já jsem se pracovně přesunula do Olomouce a přestoupila do oddílu v Uničově, kde se
rozhodli ustavit čistě ženský tým a takových v republice moc není. Mají tam mladé kadetky, které
jezdí na dráze, tak jsem to zkusila taky a zalíbilo
se mi to. Hned na prvním šampionátu, v zimě na
kryté dráze, jsem získala bronzovou medaili, a
tak už mě to chytlo. Mě na silnici nejvíc baví časovky a takový stíhací závod na dráze má k tomu
hodně blízko. Já si vybírám víc ty vytrvalostní disciplíny. Je to takový výborný doplněk silnice.“
A přibyly další medaile?
„Teď v červenci bylo v Praze na velodromu v
Třebešíně mistrovství republiky. Získala jsem tři
bronzové medaile za stíhací závod jednotlivců,
družstev a za bodovací závod, pak jsem měla
ještě dvě čtvrtá místa ze sprintů.“
Ale na silnici jste nezanevřela?
„Kdepak, jak jsem říkala, dráha je pro mě takový příjemný doplněk, ale silnici se věnuji dál.
Na nedávném společném mistrovství Čech a
Slovenska v Žilině jsem byla osmá a byla jsem
v podstatě první z amatérek. Hromadný závod
se mi ale bohužel moc nevyvedl. 30. srpna mě
čeká mistrovství republiky v časovce dvojic. Je
to trochu jiný závod než jednotlivci, protože člověk nejede jen za sebe, musí se s tím partnerem
hlídat, aby jeden druhému neodjel, je to zkrátka
náročnější, než jet samotný, na nikoho se neohlížet a jet si svoje tempo. Tak jsem zvědavá. No
a do konce sezony je ještě pár závodů Českého
poháru, kde jsem zatím průběžně na pátém místě. Je dobré, že kalendáře závodů na silnici a na
dráze si nekolidují, a tak se to dá stihnout obojí.“
Tak toho, Veroniko, stihněte hodně a klidně i
s dalšími medailemi a mohou být i z jiných kovů.

jubilea
Kožuchová Vladimíra - 70 let
Za obecní úřad přejeme do dalších let mnoho
zdraví, spokojenosti a životního elánu.

Lhotkou zněla irská muzika
Termíny svozu komunálního odpadu:
úterý 4. 8. a 18. 8.

Dopravní omezení
Upozornění na úplnou uzávěru krajské komunikace směrem na Kozlovice. Tato komunikace bude uzavřena od 5. do 18. srpna
2015 od autobusové zastávky Bahenná až
do Kozlovic z důvodu celkové opravy. V průběhu stavby nebudou obslouženy autobusové zastávky: Lhotka Bahenná, Kozlovice u
Paličky, Kozlovice Říčky

Mapa obce DIGIS
Obec Lhotka zpřístupnila svá lokální geografická data prostřednictvím webové aplikace ObčanServer, umístěné na obecních stránkách pod
odkazem „Mapa obce DIGIS“. Každý návštěvník
si tak může jednoduchým způsobem vyhledat
pozemek nebo budovu v KÚ a konfrontovat s
platným Územním plánem obce nebo Ortofotomapou, získat informace o parcele přímým odkazem na stránky ČÚZK, měřit vzdálenosti a obsah
ploch, vytisknout připravený náhled mapy nebo
náhled exportovat jako obrázek do souboru.

V sobotu 25. července se ve Lhotce konal koncert skupiny Poitín. Je to plzeňská kapela, která
hraje hudbu z Irska, Skotska a Bretaně. Na pódium zasedla ke svým nástrojům pětice muzikantů
– Jaroslav Ota Macháček – housle, Jakub Siegl – kytara, Jan Brabec – bouzouki, banjo, Jeremy
Marc King – bodhran a Tomáš Pergler – corcentina, whistles. O zpěv se staral hlavně rodilý Angličan Jeremy, který dal svým projevem písničkám ráz autentičnosti.
S tradiční irskou a skotskou hudbou se příliš často nesetkáváme, i když při poslechu je jasné, že
v ní má své velmi hluboké kořeny americká country. Původně se kapela snažila o co nejvěrnější interpretaci. Jak si tuto hudbu stále více osvojovala, tak se členové snaží obohatit repertoár také o vlastní
hudební myšlenky, vycházející z oněch tradičních forem. I když na první dojem například rychlé skladby, jak vyjádřil jeden z hudebníků, jsou jako „mlýnek“, mají svoji dynamiku a spád. A určitě by v Irsku
velmi brzy jejich vystoupení doprovázel tanec posluchačů, protože je to hudba veskrze taneční a i
ve Lhotce nejednomu posluchači či posluchačce „cukalo v chodidlech“. Ale přece jenom i ve Lhotce
v závěru temperamentní rytmus strhl posluchače i k tanci. Návštěvníci, kteří si cestu do amfiteátru
u školy našli, byli s vystoupením spokojeni. Členům kapely Poitín se ve Lhotce líbilo, s atmosférou
koncertu i publikem byli velmi spokojeni a rádi by si koncert ve Lhotce v budoucnu zopakovali.

Nezaplacené místní poplatky
Upozorňujeme, že přes zaslané upomínky stále není uhrazen:
Poplatek za rok 2015 – svoz odpadu 55 obyvatel s trvalým pobytem a 3 obyvatelé za rok 2014
Poplatek za rok 2015 – svoz odpadu 5 objektů určených k rekreaci a 1 rekreační objekt z roku 2014
Poplatek za rok 2015 – 3 psi a 1 pes z roku 2014
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 R.O.- V.S. vaše číslo chaty, nebo
domu za toto číslo připojit číslici 6, do sdělení
pro příjemce napsat vaše jméno – 500 Kč (250
Kč u vybraných rekreačních objektů se špatnou dostupností pro vývoz TKO) Dle směrnice
umístěné na http://www.obec-lhotka.eu/obecni-vyhlasky/. Vyhláška 1/2012 čl. 6.
odpady T.P. - V.S. vaše číslo domu za toto
číslo připojit číslici 7, do sdělení pro příjemce
napsat vaše jméno – 500 Kč za osobu.
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Finanční dar ve výši 6 639 EUR konečně
doputoval na misijní školu na ostrově Tanna
Tajfun PAM, který v březnu letošního roku
ničivě zasáhl také misijní školu na ostrově Tanna, vyvolal snahu pomoci této zdevastované
škole. Působí zde jako středoškolský učitel misionář Dominik Maxmilián Ramík z Bašky.
V průběhu měsíců března až května letošního roku byla získána od dobrovolných dárců
nemalá finanční částka, která byla odeslána
Římskokatolickou farností Skalice bankovním
převodem na účet této školy.
V této částce jsou nejenom finanční dary
jednotlivců, ale také dar Obce Baška ve výši
10 000 Kč a výtěžek z dobrovolného vstupného
na benefici pořádané pod názvem „Tam, kde
mluví skutky, není třeba slov“, která se konala
17. 4. 2015 v Bazilice Navštívení Panny Marie

ve Frýdku. Výtěžek koncertu činil 34 778 Kč.
Zaslaný finanční dar, který byl odeslán v květnu, však doputoval na misijní školu teprve
v tyto dny.
Dne 14. 7. zaslal poděkování hlavní představitel této řeholní komunity na ostrově Bratr Antonio López. K poděkování se rovněž připojili
žáci i studenti této misijní školy. Ze zaslaného
e-mailu, který do češtiny přeložil Dominik Maxmilián Ramík, se mimo jiné píše: „Konečně vám
chci vyjádřit velký dík za váš štědrý dar 6 639 €,
který nám dorazil bankovním převodem (ten se
bohužel velmi zpozdil kvůli pravidlům převodů
ze zahraničí do bank na Vanuatu, které mají
údajně zabránit praní špinavých peněz). Tyto
peníze nám pomohou pokračovat v rekonstruk-

Práce na střeše tříd.

ci všeho, co bylo ve škole cyklonem poničené.
Prozatím jsme v rychlosti opravili ty části školy, které byly životně důležité pro to, abychom
mohli pojmout studenty a ti aby už neztráceli
další týdny výuky. Nicméně stále je třeba opravit učebny stolařství a domácích prací, knihovnu a především – protože tady bude třeba začít
zcela od nuly – dát se do práce na budově administrace školy, která byla cyklonem zničena
zcela. Je také třeba zesílit stavby tam, kde jsme
je opravili jen v rychlosti, a to tak, aby další cyklon znovu nezničil to, co bylo už opraveno.
K tomu bude třeba nakoupit velkou spoustu
dalšího stavebního materiálu. Jak vidíte, zbývá
tady ještě hodně práce a váš štědrý dar, spojený s těmi, které jsme obdrželi od dalších lidí

Oprava kuchyně.

Distribuujeme potravinovou pomoc helikoptérou.
s dobrým srdcem, jako vy, nám pomůže dotáhnaše škola uvedená do provozu díky pomoci,
nout do konce toto ohromné úsilí. Velký dík.
kterou jste nám poslali, abychom se mohli vrátit
Ať vám Bůh žehná. Zůstáváme s vámi spojeni
do školy a pokračovat v našich studiích. Jsou
v modlitbě. Bratr Antonio López“.
tu ale stále budovy, které nebylo doteď možné
opravit jako pracovna domácích prací, stolárna
I žáci internátu připojili své poděkování:
„Drazí přátelé, píši vám jménem všech studena knihovna. Opravy pokračují stále. Je to díky
tů a zaměstnanců Collége Technique et Lycée vám, že se podařilo školu obnovit, díky daru,
de Lowanatom, abych vám předal své díky za
který jste nám poslali k její rekonstrukci. Váš
všechny dary, které jste nám poslali na rekonGeorgino.“
Celý text e-mailu i s podpisy několika desístrukci naší školy. Situace, ve které se škola
nacházela po cyklonu Pam, byla katastrofální.
tek studentů a žáků misijní školy najdete na inJejí budovy byly zničené. Vlnitý plech ze střech,
ternetových stránkách Římskokatolické farnosti
zlámané větve stromů a listí otrhané ze stromů
Skalice http://fara.farnostskalice.cz/
Misijní škola bude potřebovat vaši pomoc i
bylo všude po pozemku školy. Všechny budovy
utrpěly… ubytovna chlapců, ubytovna děvčat,
nadále.
Maxmilián Dominik Ramík
třídy, pracovny i ředitelna. Od 25. května byla
a František Vaníček

Profesor P. Otto Furch působil v Bašce
Frýdecký rodák, monsignore, profesor P.
Otto Furch, usiloval o zřízení slezského biskupství, v Bašce působil v letech 1967-1989.
V letošním roce uplynulo 75 let (5. července
1940) od kněžského svěcení P. Otty Furcha, které
přijal v olomoucké katedrále z rukou kardinála Rudolfa Bertrama, posledního německého vratislavského biskupa (v době druhé světové války byla
Vratislav součástí Německa, dnes polská Wroclaw).
Otto Furch se narodil 20. 6. 1916. Své dětství
prožil v domku svých rodičů ve Frýdku na Dukelské ulici, jako nejmladší ze tří sourozenců. Dnes
je již tato lokalita zastavěna panelovými domy.
P. Otto Furch byl jednou z předních osobností života katolické církve na českém Těšínsku ve druhé polovině 40. let 20. století. Působil
ve farnostech Slavonín u Olomouce, Janovice
u Frýdku-Místku a Slezské Ostravě. Společně
s bruzovickým rodákem monsignorem Františkem Onderkem (13. 10. 1888 – 1962) stál u zrodu
poválečné obnovy československé části vratislavské arcidiecéze. Po skončení druhé světové války
působil jako sekretář Apoštolské administratury
v Českém Těšíně, byl také notářem církevního
soudu a profesorem gymnázia v Českém Těšíně.
V roce 1947 u příležitosti audience v Římě obdržel
od sv. Otce Pia XII (1876-1958), titul monsignore.
V apoštolské administratuře byla jeho pozice
po únoru 1948 cíleně oslabována a 1. října 1950
byl na nátlak krajského církevního tajemníka, přeložen jako pomocný duchovní do frýdecké farnos-

ti, kde byl 15. března následujícího roku zatčen.
Dne 18. září 1951 byl odsouzen nejvyšším
státním soudem v Praze na 11 let těžkého
žaláře, ztrátě občanských práv a veškerého
majetku. Rozsudek byl zdůvodněn takto: styk
s Apoštolskou nunciaturou svatého Otce a snaha o vznik slezského biskupství.
Ve svých vzpomínkách k tomuto procesu
mimo jiné P. Furch uvádí: „Předseda soudního
senátu Podčepický mi hrozil špagátem. Nakonec asi zapracovaly boží mlýny, neboť Podčepický se koncem roku 1989 oběsil.“
Trest si odpykával ve Slezské Ostravě, v Praze, v Kolíně, na Mírově a v likvidačním táboře „L“
a věži smrti na Jáchymovsku. Z vězení byl podmíněně propuštěn 17. 5. 1956 a začal pracovat
jako dělník u Pozemních staveb Ostrava, až do
svého odchodu do důchodu (20. 6. 1977).
Rozsudkem Krajského soudu zvláštního senátu v Ostravě ze dne 24. 6. 1969 byl zproštěn
obžaloby v celém rozsahu. V roce 1998 byl
vyznamenán medailí za účast v Třetím odboji.
Samostatnou kapitolou v životě P. Otty Furcha bylo jeho působení v římskokatolické farnosti
Skalice, především ve filiálním kostele sv. Václava
v Bašce (duchovním správcem byl P. Albín Szewieczek, který zde působil v letech 1957–2007).
P. Otto Furch zde působil od roku 1967, kdy
dostal státní souhlas ke kněžské službě, jako
pomocný duchovní bez nároku na odměnu. Tento stav se nezměnil ani po jeho plné rehabilitaci

v roce 1969. Ve skalické farnosti působil 22 let
a v roce 1989 především ze zdravotních důvodů
končí svou aktivní duchovní službu. Na své působení v Bašce P. Furch rád vzpomínal a nestěžoval
si. O jeho působení v této obci se rovněž velmi
příznivě vyjádřila ing. Stanislava Vítová, bývalá
starostka Bašky. K přátelům Otty Furcha patřil
také politický vězeň 50. let jezuita P. Rudolf Zubek
z Českého Těšína (1925–2014) a také dnes již
zesnulý dirigent Lašského smíšeného pěveckého
sboru Adolf Kolčář (1921–2013), který znal nejenom jeho těžký životní osud, ale také si cenil jeho
přátelského vztahu k hodoňovickým saleziánům a
obdivoval jeho znalost mnoha cizích jazyků (francouzština, němčina, angličtina, polština, ruština,
chorvatština, hebrejština a latina. P. Otto Furch
patřil mezi pravidelné návštěvníky koncertů LSPS
nejenom v Bašce a okolí, ale také ve Starém
Městě, kde bydlel. O tom, že na P. Otto Furcha
v Bašce nezapomínají, se přesvědčíte, navštívíte-li stálou expozici „Baška včera, dnes a zítra“ na
Obecním úřadě v Bašce. P. Otto Furch zemřel po

dlouhé těžké nemoci 2. května
2002. Obřad posledního rozloučení se konal v chrámu, kde
před 72 lety sloužil svou první
primiční mši. V bazilice Navštívení Panny Marie ve Frýdku
byl hlavním celebrantem smutečního obřadu biskup ostravsko-opavské diecéze František
Václav Lobkowicz. Koncelebrované mše se zúčastnili také
kněží okolních farností. Místem
posledního odpočinku P. Otto
Furcha je frýdecký hřbitov.
Jeho životní krédo snad
nejlépe vyjadřují nadčasové
myšlenky neznámého autora:
Svatý Jene, dej, ať umíme mlčet tam, kde je slovo zradou.
Svatý Jene, dej, ať umíme promluvit tam, kde je zradou ticho.“
František Vaníček P. Otto Furch ve svém bytě, Staré Město, druhá pol. 90. let min. stol.

tak šel čas …

Před 85 lety se v Hodoňovicích dočkali otevření své samostatné obecné
školy. Na snímku z roku 1930 jsou jedni z prvních žáků této školy se svým
učitelem. Vpředu sedí: Rudolf Vavřík, Pavel Tománek, Jiří Klimša, Miroslav
Žižka, Břetislav Kupča, Slávek Meca, Bohuslav Pokluda a Emil Škoda. Prostřední řada zleva: řídící učitel Jan Špaček a jeho synové Jiří a Ivan, Libuše
Měntělová, Ludmila Žídková, Jarmila Carbolová, Marie Pavlásková, Anna
Žídková a Jiřina Onderková. Zadní řada zleva: Josef Pinkula, Jiřina Vachalová, Vlasta Pudjuklová, Marie Mertová, Bohumír Žídek, Alois Žídek, Vlasta
Žídková, Jiřina Horylová, Růžena Hrtoňová, Adolf Mamula a Ludvík Pěsňa.

Kněžské svěcení – Olomouc, poslední řada druhý zleva, dole jsou profesoři.

Žáci a učitelé 5. roč. ZŠ Baška – školní rok 1955-1956. První řada zleva: Ludmila Nytrová, Marie Ivánková, Miroslava Sýkorová, Jiřina Bardoňová, Jiřina Šotkovská, Jarmila Marková, Libuše Tošenovská, Marie
Myšinská. Druhá řada: Eduard Kravčík, Karel Kocich, Jaromír Myšinský,
František Gajovský, Milan Koval, Libor Fabík, Karel Kapsa, Petr Filipec,
Pavel Karásek, Rajmund Parma, Miroslav Rada. Vzadu: Vladimír Dušek
– ředitel, Alfons Bača – třídní učitel.

V atletickém čtyřboji škol frýdecko-místeckého okresu zvítězilo v roce 1981
v kategorii malotřídních škol družstvo ZŠ Kunčičky-Hodoňovice. Klečící zleva: Pavel Biolek, Marek Hříva, Jiří Pasterňák, Pavel Habrnal. Stojící zleva:
Hana Carbolová, Anna Čečotková, Libuše Žídková a Jana Kučerová.

Nová škola v Kunčičkách u Bašky byla otevřena v červenci roku 1931.
Prvním řídícím se stal Antonín Vacek. Na školách v Bašce a v Kunčičkách
u Bašky působil v letech 1927 až 1939 Ludvík Vlček, který byl v padesátých letech odsouzen za tzv. protistátní činnost k patnáctiletému vězení.
Na snímku školní rada z Kunčiček u Bašky v roce 1932. Sedící zleva: M.
Chvastková, R. Schindler, řídící školy A. Vacek, učitel L. Vlček, starosta
obce J. Vojkovský, obchodník L. Terlica a J. Škaruda. Stojící zleva: J. Janík,
A. Poloch, E. Slanina, F. Kuča, J. Škuta, R. Opěla, K. Skokan. P. Cyrus.
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Chodníky jsou hotové, centrum se slavnostně otevře v září
Dvě největší investiční akce letošního roku
jsou zdárně u konce. Nové chodníky už nám
slouží a na slavnostní otevření Občanského
centra se můžeme těšit 5. září. Nebude scházet kulturní program a občerstvení.
Pokud procházíte naší obcí, nemusíte už
šlapat po cestě. Nové chodníky zajišťují dospělým i dětem větší komfort a hlavně bez-

pečí. „Kolaudace nově postavených chodníků
proběhla zdárně v červenci. Jsou o délce 647
metrů, cena materiálu a stavebních prací činila
zhruba 3,5 milionu, předpokládaná výše dotace je 85 procent,“ připomenul starosta Pržna
Petr Blokša.
V rámci výstavby chodníků vznikla rovněž
nová autobusová zastávka. „Přemýšlel jsem,

jaký by měla nést název. Nakonec jsem vyzval
vás, občany, abyste s pojmenováním pomohli.
Ankety se sice zúčastnilo nemnoho lidí, nakonec jsem ale díky ní vybral název Dolní konec. Veřejnosti by měla začít sloužit od konce
srpna, kdy probíhají celostátní úpravy jízdních
řádů,“ pokračoval starosta. V současné době
starosta řeší výběr projektanta na výstavbu
bezpečného nástupiště na protější straně. „Policie odsouhlasila, že výstavba zálivu v tomto
místě není potřeba. Tato stavba by byla velice
náročná, zejména z důvodu složitého získání
pozemků, které jsou ve správě Státního pozemkového úřadu. Proto jsem se rozhodnul
pro vybudování nástupiště. Stavět by se mohlo
začít v příštím roce,“ pokračoval Petr Blokša.
Prozradil, že dalším investičním plánem je vybudování parkoviště před restaurací U Lípy.
Obec chce v těchto místech posílit kapacitu
parkovacích míst určených pro návštěvníky
Občanského centra.
Krom chodníků máme hotové i Občanské
centrum. „V červenci byl vydán kolaudační
souhlas, který umožňuje stavbu využívat k jejím účelům. V tuto chvíli, tedy v měsíci srpnu,
proběhnou dodávky vybavení družiny, učebny
mateřského centra, obecního úřadu i společenských prostor. Slavnostní otevření centra se

Nové chodníky kvitují především rodiče dětí.
pak bude konat 5. září. Návštěvníci se mohou
zapojit do výroby pískovaných obrázků, možtěšit na občerstvení i kulturní program. Vystoupí ná se nám podaří vyrobit i jeden velký obraz
se symbolem Pržna, který by ozdobil prostory
například cimbálovka nebo Šuba Duba Band.
Přijďte se podívat, co jsme pro vás vybudovacentra. Každý návštěvník pak dostane drobný
li, jste všichni srdečně zváni,“ pozval starosta. dárek a bude si samozřejmě moct prohlédnout
„Akce pro veřejnost začne v 15 hodin. Předsta- celý objekt,“ upřesnila Marie Vašutová z Kulturví se na ní i místní spolky, děti se budou moci ní a sportovní komise.

Kompostujte, podáváme vám
Díky předváděcí akci máme opravu levněji k tomu pomocnou ruku
Občanské centrum se dočká tento měsíc i nového vybavení.

Možná znáte předváděcí akce, na kterých se
prodejci snaží lidem vnutit předražené nádobí,
matrace či elektrospotřebiče. Také naše obec pořádala tzv. předváděčku. Cílem ovšem nebylo někoho připravit o peníze, ale naopak nějaké ušetřit.
„Pozvali jsme firmu, která opravuje silnice
rychlou a levnou metodou. Zároveň dorazili i
starostové a starostky okolních obcí, aby se na
postup prací podívali a případně i oni pak v budoucnu využili služeb této společnosti,“ vysvětlil starosta Petr Blokša. Jak řekl, sám měl loni
na podobnou akci jet, ale bylo to na Zlínsku a
neměl na ni čas. „Když nám tedy firma nabídla
podobnou prezentaci u nás, kývnul jsem na to.
Nejen s ohledem na to, že bude oprava předváděné části cesty levnější, ale že potřebujeme
v obci opravit více cest,“ doplnil.
Jako pokusná cesta byl vybrán úsek u kravína. Starostové se nejprve dočkali odborného
výkladu a pak se už jen dívali, jak stroje a pracovníci pokládají na vozovku nový asfaltový nátěr. Zaměstnanec předváděcí firmy vysvětlil, že
se cesta musí na tuto opravu připravit – očistit
zametením, případně omytím vodou, vysprave-

Starostové se zájmem sledovali opravu části silnice u kravína.
ním výtluků a větších prasklin, prohlubní či kraj- krát zopakovat. „Výhodou této metody je, že je
nic. Pak se již nanáší asfaltová emulze, která je velice rychlá a nemusí se tak daný úsek opravoposléze zaválcována. Postup se může několi- vané silnice na dlouhou dobu uzavírat. Je také
finančně výhodnější. Neposledně se takto dá
opravit i silnice, na kterou nelze položit běžný
asfalt,“ vysvětlil starostům zaměstnanec oné firmy. Tímto způsobem lze zrekonstruovat cesty
přeji mnoho spokojených a klidných let a zás korozí povrchu, s jemnými a nepravidelnými
roveň děkuji za dlouholetou práci a za vše, co
trhlinami, se sníženými protiskluzovými vlastpro naši školu udělala. Nebylo toho málo,“ řekl
nostmi. Nový nástřik slouží k prodloužení životstarosta Petr Blokša.
nosti povrchu vozovky či k dosažení krátkodobé
Na pozici ředitele školy bylo na jaře vyhlábezprašnosti krytu. „Takže uvidíme, jak budešeno výběrové řízení. Přihlásilo se do něj devět
zájemců, komise nakonec vyhodnotila Mgr. To- me s opravou cesty spokojeni. A pokud se nám
tato metoda osvědčí, nechám tak opravit více
máše Kolesu jako nejlepšího kandidáta.
komunikací v Pržně,“ je odhodlán Petr Blokša.

Naše škola má nového ředitele

Naši základní školu a mateřskou školu vede
od začátku tohoto měsíce nový ředitel. Stal se
jím Mgr. Tomáš Kolesa, který k nám přišel ze
školy v Kunčicích pod Ondřejníkem, ve které
působil rovněž jako ředitel.
„Chci se tímto rozloučit s Mgr. Dagmar Sedlářovou, která byla ředitelkou naší školy krásných 26 let. Nyní odchází do důchodu, a tak jí

Oznámení o změně sídla ohlašovny
a výzva k výměně občanského průkazu
Obecní úřad Pržno dává na vědomí občanům, kteří mají trvalý pobyt na
adrese ohlašovny Obecního úřadu Pržno, že v souvislosti se změnou sídla
Obecního úřadu Pržno č. p. 50 na adresu Pržno č. p. 201, s účinností od
1. 9. 2015, se mění také výše uvedená adresa ohlašovny obecního úřadu.
Vyrozumíváme tímto občany, kteří mají hlášen trvalý pobyt na
původní adrese sídla ohlašovny, aby si provedli výměnu občanských průkazů u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou
působností. Tato výměna je bezplatná.
Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresáti vedení na
úřední adrese jsou neznámého pobytu.
Poučení:
Dle ust. § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských
průkazech, ve znění pozdějších předpisů, obecní úřad obce s rozšířenou
působností, příslušný k vydání občanského průkazu, rozhodne o skončení
jeho platnosti, jestliže občanský průkaz obsahuje neoprávněně provedené
změny, nesprávné údaje. Souhlasí-li občan se skončením platnosti občanského průkazu, provede se záznam do protokolu; v opačném případě se
vydá rozhodnutí. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.
Toto Oznámení je zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Pržno
od 9. 7. 2015.

Česká pošta v Pržně bude na čas zavřená
Lidé se musí připravit na to, že pobočka České pošty v Pržně bude dočasně uzavřena. Stane
se tak ve dnech od 20. července do 14. srpna.
Dodávací služba bude fungovat bez omezení.
V případě neúspěšného doručení zásilky bude
zásilka uložena na poště Frýdlant nad Ostravicí,

ul. Poštovní 310. Telefonní číslo 558 675 120.
S důchodci, kteří si v tomto termínu důchod vyzvedávají na poště, bude dohodnut alternativní
způsob dodání (doručovatelem nebo vyzvednutí
na poště Frýdlant). Informovanost občanů je zajištěna vývěskou na dveřích pošty.

Chcete snižovat množství komunálních odpadů a nevíte jak? Je to jednoduché, kompostujte.
Obec Pržno vám k tomu podává pomocnou ruku.
Biologicky rozložitelný odpad je možno nově odkládat do kompostovacích sil rozmístěných po
obci. „V rámci dotace jsme získali pět pětikubíkových sil. Svůj bioodpad mohou lidé rovněž vyvážet do sběrného dvora společnosti AVE CZ do
Frýdlantu,“ vyzval starosta Petr Blokša.
Pro občany, kteří mají obecní kompostéry, nabízí obec v rámci zkvalitnění kompostování bezplatně kompostovatelné sáčky a přípravek na urychlení rozkladu kompostu. Zájemci se pro ně mohou
zastavit na obecní úřad. „Chceme tímto způsobem
motivovat občany k tomu, aby biologickým odpadem ze zahrad a kuchyní neplnili nádoby na
komunální odpad. Z řady průzkumů vyplývá, že
biologický odpad mnohde tvoří až 40 procent komunálního odpadu, což je zbytečné,“ řekl starosta.
Pokračoval, že pokud se bude dařit toto procento
snižovat, vyvezeme méně komunálního odpadu,
a to znamená, že zaplatíme i méně peněz ze společné kasy. Proto má kompostování pro obec zásadní význam. „Nepochybujeme o tom, že většina
uživatelů kompostérů ví, jak správně kompostovat.
Přesto vám připomínáme základní pravidla této
činnosti,“ doplnil Petr Blokša.
Čtyři základní pravidla kompostování
Správná velikost materiálu – jedná se
především o úpravu (uhlíkatých) materiálů,
jako jsou dřevo, stonky starších rostlin, tvrdší

části zeleniny, sláma, kukuřičné křoví. Úpravy
velikosti materiálu můžeme docílit pučením, lámáním, sekáním nebo střiháním.
Kompostujme a míchejme všechny materiály – pro správné fungování celého procesu
je nezbytné kontrolované přidávání a míchání
všech materiálů. Dusíkaté materiály (hnůj, trus,
posečená tráva, kuchyňský bioodpad, posklizňové zbytky ze zahrady) mícháme s uhlíkatými
(dřevní štěpka, piliny, hobliny, listí, sláma, papír) v objemovém poměru přibližujícím se 1:1.
Dostatečný přístup vzduchu – kompostování je aerobní proces a bez vzduchu všechen materiál jen hnije a zapáchá. Proto je
potřebné kompostovanou hromadu dostatečně provzdušňovat. Další prostor pro vzduch
vzniká díky větším částem materiálu (stonky,
skořápky, drobné větvičky), které nám v kompostu vytvářejí vzduchové dutiny, jež dodávají
kompostu strukturu.
Správná vlhkost materiálu – správná vlhkost materiálu bezprostředně souvisí se splněním předcházejících tří zásad. Bez dostatečné
vlhkosti se celý proces zpomaluje a někdy se
může až zastavit. Naopak při nadměrné vlhkosti dochází k hnilobnému procesu, případné
zkysnutí kompostu, což se projeví zápachem.
Nadbytek a nedostatek vlhkosti regulujeme podle potřeby, a to buď přidáním vlhkého materiálu a vody, resp. dodáním suchého materiálu
a vyvětráním celého kompostu.

Fotbalisté se utkají o pohár starosty

Rozlosování podzimní
fotbalové soutěže

Už koncem srpna se na hřišti opět představí
naši fotbalisté. V okresní soutěži je v letošním
roce pouze osm týmů, odehraje se proto tříkolově!! Ženy mají v soutěži devět týmů a poprvé
nastoupí 31. 8. na hřišti Slovanu Ostrava.
Muži
22. 8. 17.00 Pržno - Vendryně B
30. 8. 17.00 Milíkov - Pržno
5. 9. 16.30 Pržno - Lučina B
12. 9. 16.00 Pržno - Nebory
20. 9. 16.00 Paskov - Pržno
26. 9. 16.00 Vojkovice - Pržno
3. 10. 15.30 Pržno - Kunčice p. O.
11. 10. 10.30 Vendryně B - Pržno
17. 10. 15.00 Pržno - Milíkov
24. 10. 14.00 Pržno - Vojkovice
28. 10. 14.00 Kunčice p. O. - Pržno
Ženy
30. 8. 10.00 Slovan Ostrava - Pržno
6. 9. 15.00 Brušperk - Pržno
12. 9. 13.00 Pržno - Loděnice
20. 9. 12.00 Český Těšín - Pržno
26. 9. 13.00 Pržno - ČSAD Havířov
4. 10. 12.45 Frýdlant - Pržno
10. 10. 12.00 Pržno - Bruntál
18. 10. 14.00 Vítkovice - Pržno

Nezapomeňte zaplatit odpad
Připomínáme občanům obce Pržno,
že ke dni 31. 8. 2015 je splatná
úhrada poplatků za odpady.

Otevírací doba pošty Frýdlant:
Po – Pá 8.00 – 18.00 hod.
So 8.00 – 12.00 hod.

Turnaj v malé kopané O pohár starosty se bude konat 8. srpna od 9 hodin. Prezentace hráčů začíná již od 8.30 hodin. Bude se hrát na polovině hřiště, týmy budou ve složení čtyř hráčů a brankáře
+ náhradníci. Startovné činí 70 Kč na osobu. V ceně je občerstvení. Přihlášky podávejte na telefonu
605 335 666 nebo osobně v pizzerii U Ďáblíka. Přijďte si zahrát nebo povzbudit svůj oblíbený tým.

jubilea
V srpnu oslaví svá významná jubilea
tito naši spoluobčané:
paní Štěpánka Moravcová – 85 let
paní Ludmila Kaňáková – 84 let
pan Arnošt Gurecký – 81 let
pan Ladislav Poul – 65 let
paní Danuše Fucymanová – 65 let
pan Václav Novák – 55 let
paní Jana Šatná – 55 let
paní Ivana Vrublová – 50 let
Vážení jubilanti, oslavenci, přejeme vám
mnoho dalších let plných zdraví, štěstí, pohody a životního elánu. OÚ Pržno

poděkování
Poděkování za sponzorský dar
Obec Pržno děkuje společnosti Stavebniny
PRO – DOMA, která věnovala sponzorský dar
na pořádání Dne obce. Díky jejímu daru mohli
pořadatelé pořídit ceny pro vítěze soutěží.

Svoz odpadů v srpnu
Komunální odpad:
Ve středu 5. a 19. 8. 2015
Sklo – vždy v pátek dle vytíženosti.
Papír – vždy ve čtvrtek dle vytíženosti.
Plasty – vždy ve středu dle vytíženosti.
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Ostravice

Srpen 2015

Ostravice podporovala štědře Den obce se vydařil, bavili se malí i velcí
stavbu Bezručovy chaty
Historie ožívá, na Lysé hoře se po dlouhých
37 letech opět otevřou brány Bezručovy chaty. 5.
září tak mohou hosté opět navštívit horskou chatu, která v roce 1978 vyhořela, ale nyní ji vzkřísil
Klub českých turistů. Aby mohla stavba opět
vzniknout, bylo ovšem zapotřebí nemalé finanční
částky. Pomáhali mnozí, včetně obce Ostravice.
„Bezručova chata leží na našem katastru. U
nás na Ostravici je vnímána jako jeden z nejvýznamnějších prvků hory. Je nasnadě, že si její obnova zaslouží pozornost nás všech, nejen turistů,
ale také i obce Ostravice. Proto se zastupitelstvo
rozhodlo podpořit tuto chatu ve třech letech po
sobě jdoucích, tedy v roce 2013 až 2015 částkou
250 tisíc. Celkem jsme tedy věnovali 750 tisíc
korun,“ uvedl starosta Ostravice Miroslav Mališ.
Pokračoval, že z jeho pohledu jde o velice významnou částku. „Přesto jsem byl pokaždé pro.
O Lysou horu se hodně opíráme, je to naše dominanta, na které stavíme rozvoj cestovního ruchu.
Vzhledem k našemu rozpočtu je to sice hodně,
ale určitě to mělo smysl. Na starou chatu si osobně sice nepamatuju, ale hodně turistů i z klubu Lysařů pochází z Ostravice a mnoho našich občanů
má na ni pěkné vzpomínky,“ pokračoval starosta.
Upozornil, že obec na Lysé hoře organizuje i svatební obřady. Je tedy předpoklad, že s výstavbou
nové chaty počet svateb vzroste. „S nadsázkou
se tak dá říct, že tam budeme mít horskou obřadní
síň. O to atraktivnější, že se obřady mohou konat
vevnitř i venku na terase, ze které je překrásný výhled na hory blízké a v případě dobré viditelnosti i
na hory vzdálené. Navíc se dá na horu domluvit i
jízda autobusem,“ dodal starosta.
Výstavbu chaty a příspěvky obce podporuje
i místostarosta Ostravice Jiří Pavlán. „Já osobně
si pamatuji i starou chatu. Chodíval jsem tam se
svým otcem na výlety. Dokonce si vzpomínám na
starý porcelánový talíř se svíčkou a hromadou starého vosku. Pan Stejskalík mi nedávno, když jsem
se mu o něm zmínil, potvrdil, že tam skutečně byl,“
zavzpomínal místostarosta. Pokračoval, že dary
podporuje jednoznačně, jednak proto, že je chata
na katastru obce. „A pak jsou to z mého pohledu
dobře investované peníze na podporu cestovního

ruchu i zdravého životního stylu. Hlavně, ať se lidé
zvednou ze židlí a začnou se hýbat,“ vyzval Pavlán, který se osobně na novou chatu moc těší.
Předběžný termín slavnostního znovuotevření Bezručovy chaty je stanoven na 5. září.
Potvrdil to Jiří Stejskalík z Klubu českých turistů. A co řekl na finanční podporu obce Ostravice? „Je to úžasné. Ostravice je zkrátka
obec, která se chová tak, jak by se měly chovat
všechny vesnice i města, která mají na svém
katastru tak významnou stavbu, jakou Bezručova chata dozajista je. Je to ze strany vedení
i zastupitelů velkorysost i prozíravost, protože
výstavba chaty na Lysé hoře přináší obci turistický ruch,“ řekl Stejskalík. Upozornil, že jsou
v regionu daleko větší města, která turistům
nepomohla ani propagací, natož pak finančně.
„Kupříkladu taková Opava, místo, kde se Petr
Bezruč narodil, nám skutečně nedala ani korunu, což je smutné,“ pokrčil rameny Stejskalík.
Kdo si chce novou Bezručovu chatu prohlédnout, může již nyní. Návštěvní dny jsou středa,
pátek a neděle. V zájmu hladkého průběhu je
nutné se dopředu objednat na email: plusline@
seznam.cz, nebo na tel. 604 984 577, 604 211
886. Přednost mají členové Klubu českých turistů. Více zde: http://www.bezrucovachata.cz/.
Slavnostního otevření 5. září se zúčastní velké
množství pozvaných hostů. „Počítáme s hromadnou účastí turistů z celé republiky. Pokud by se
na tuto velkou slavnost dostavila na Lysou horu
jen polovina dárců, kteří na obnovu Bezručovy
chaty přispěli, bylo by to přes šest tisíc lidí. Což je
pro nás z organizačního hlediska a prostorových
možností nezvládnutelný počet. V neposlední
řadě se v den slavnostního otevření dostaví na
Lysou horu i pozvaní hosté od nás a ze zahraničí,
a tak prohlídka chaty pro veřejnost nebude možná. Doporučujeme proto všem, kteří si chtějí naše
společné dílo v klidu prohlédnout, aby využili právě dnů otevřených dveří. Komentovanou prohlídku tohoto technicky zajímavého nízkoenergetického objektu umožníme až do poloviny srpna, tj.
do 16. 8. 2015,“ upozorňují turisté. Více informací
najdete zde: http://www.bezrucovachata.cz/

Na Sluníčku zahrají MIG 21 i Olympic
Beskydské hudební léto, které se každoročně koná na koupališti Sluníčko, láká i letos na
zajímavé akce. 14. srpna se lidé mohou těšit na
koncert skupiny MIG 21. V roli předskokana se
představí Big BLAST! Band (klasické swingové
skladby i novodobé funkové či popové pecky).
Koncert začíná v 19 hodin. MIG 21 je česká rocková hudební skupina, jejímiž členy jsou Jiří Macháček (zpěv), Pavel Hrdlička (trubka, klávesy),
Jan Hladík (bicí), Tomáš Polák (kytara) a Adam
Stivín (baskytara). Vznikla roku 1998 a své první album nazvané Snadné je žít vydala po třech
letech (2001). Při svých koncertech se skupina
zaměřuje i na jejich scénografické ztvárnění.
Koncem léta pak zavítá na Ostravici hvězdný Olympic. Stane se tak 28. srpna. Návštěvníci si nejprve poslechnou Báru Zemanovou &
Band (pop-rockové uskupení kolem zpěvačky

a finalistky 3. řady Česko hledá Superstar).
Poté už přivítají stálici naší pop-rockové scény
– Olympic. Tuto skupinu založenou roku 1962
není třeba dlouze představovat. Slavná rocková stálice působí na hudební scéně přes 50 let!
Původní členové patří mezi zakladatele české
rockové hudby, debutové album Želva je považováno za jedno z přelomových alb českého bigbítu. Současná sestava v čele s Petrem
Jandou dokáže stále plnit stadiony a hudební
festivaly! I tento koncert začíná v 19 hodin.
Lístky na koncert skupiny Olympic bude
možné zakoupit v Beskydském informačním
centru, v síti Ticketportal nebo na recepci Hotelu Sepetná a Penzionu Sluníčko. V ceně vstupného na oba koncerty je zahrnut i celodenní
vstup na koupaliště Sluníčko! Více informací
najdete na www.beskydskehudebnileto.cz.

Krásné počasí, spousta zábavy, vysmáté
obličeje dětí i dospělých, k tomu vynikající
občerstvení a všudypřítomná vůně guláše.
Tak vypadal Den obce Ostravice. Kdo nebyl, může nyní jen litovat.
Den obce Ostravice se konal v sobotu 11.
července v areálu TJ Sokol Ostravice. Začínal
ve 14 hodin a končil až po jedné hodině v noci.
Během té doby našli na akci zábavu všichni
bez rozdílu věku či pohlaví. „Cílem akce byla
vlastně především propagace místních sdružení, a to formou zábavy pro děti. Měla za úkol
ukázat své náplně a činnosti a zároveň se dovedla i pochlubit, co dělají. Dalším záměrem je
každoročně i propagace Ostravice jako centra turistického ruchu. Neposledně pak je zde
daná možnost členům sdružení Beskydhost
postavit stánky a prezentovat své služby a kulinářské produkty,“ vysvětlil starosta Ostravice
Miroslav Mališ. Pokračoval, že Den obce Ostravice z jeho pohledu proběhl v klidu, pohodě
a všeobecné spokojenosti. „Vždyť je to i jedna
z významných možností občanů obce, chatařů i případných návštěvníků či přespolních se

vzájemně potkat, popovídat si, což za běžného
provozu není často možné,“ usmál se starosta.
Děkuje rovněž všem, kteří se na pořádání dne
podíleli, zejména pak sdružení místních hasičů, kteří odvedli kus dobré práce. Bez nich si
pořádání takové akce už ani neumí představit.
„Také chci poděkovat Mysliveckému sdružení
Horečka, občanskému sdružení Beskyďáček,
TJ Sokol i firmě Zátopek, která umožnila dětem
jízdu na koních,“ dodal Miroslav Mališ.
A co vše mohli návštěvníci Dne obce Ostravice zažít? Ti nejmenší měli připravenou
řadu soutěží – stříleli ze vzduchovky, z luku či
foukačky, jezdili na koních, kutáleli se v obrovských koulích či testovali své svaly na pružině.
K dispozici byla i krásná kouzelnice Radana,
která dětem malovala na obličej motýlky, květiny a vše, co si přály. Fandové fotbalu měli možnost zhlédnout utkání mezi týmy horní a dolní
Ostravice. A výsledek? V poměru 5:3 vyhráli
borci z horní části obce.
Nedílnou součástí akce je každoročně i soutěž ve vaření kotlíkového guláše. Tentokrát se
u připravených kotlíků sešlo šest týmů. Jaký

Den dětí s námi slavil i Večerníček

Víte, co to znamená, když se na zahradě
naší mateřské školy objeví Večerníček a rozsype kolem sebe spoustu známých, nejen
pohádkových postaviček? To znamená, že je
1. červen, Mezinárodní den dětí a kluby rodičů

mateřské i základní školy společně zahájily odpolední program pro své ratolesti.
Děti si mohly vyzkoušet řidičské umění při
slalomu koloběžek a odrážedel, potkat vodníka
u vodního stanoviště, a pokud měly štěstí, tak

Rok v naší školní družině

Po celý školní rok byla ve školní družině
plná kapacita dětí, což je 60 přihlášených žáků.
Pracovali jsme ve dvou odděleních, zaměřovali jsme se na výtvarné a rukodělné činnosti, výrobky sloužily k výzdobě školní družiny a
přilehlých prostor. Soutěžili jsme v pracovních
skupinkách v oblasti přírodovědné a vlastivědné, hudební, literární, hádankách, luštili jsme
křížovky, rébusy, osmisměrky a kvízy.
Pravidelně jsme menším dětem prvního oddělení předčítali pohádky, příběhy a bajky. Starší děti druhého oddělení secvičily divadlo Sůl
nad zlato, které zahrály dětem místní základní
a mateřské školy. Ke sportovním aktivitám jsme
využívali školní hřiště a přilehlý školní park.
K pohybu jsme organizovali soutěže v jízdě na
koloběžkách a v přeskocích přes švihadlo – tra-

diční družinová soutěž Švihadlová princezna a
Švihadlový princ. Ve školní družině jsme se také
zabývali zdravovědou, učili jsme se první pomoci při vážných zraněních, děti si prakticky mohly vyzkoušet na dětské figuríně umělé dýchání
a masáž srdce. Tuto praktickou besedu nám
předvedl zdravotník a záchranář Martin Šnapka.
Průběžně po celý školní rok jsme organizovali turisticko-naučné vycházky k rozšiřování
dětských vědomostí z přírodovědné a vlastivědné oblasti a k získávání turistické zdatnosti
a vytrvalosti dětí. Zorganizovali jsme výlet na
kozí farmu na Skalce, kde nám majitelka farmy
umožnila prohlédnout si kozí výběh a pozorovat život malých kůzlátek. Na závěr děti ochutnaly domácí kozí sýr, který všem moc chutnal.
Marta Hrdinová

guláš připraví, se rozhodovali sami. Jedni sázeli na obsah spíže, jiní si vzali tradiční hovězí
kližku, další zvěřinu či maso vepřové. „Soutěžícím zajišťujeme pouze kotlík, palivo a zázemí. Zbytek je už na nich. Hotové guláše pak
hodnotí porota. Letos v ní byl mimo jiné majitel
hotelu Freud Roman Horváth, provozovatel
restaurace U Žáčka Karel Myslikovjan a vybrali jsme i z řad účastníků akce. A kdo si letos
odnesl vítězné vavříny? Porota ohodnotila jako
nejlepší guláš týmu pana Koloničného juniora
z Ostravice, který uvařili ze srnčího masa. Poněkud překvapivě pak jako druzí skončili manželé Kožušníkovi. Ti se jako jediní obešli bez
masa a uvařili španělský guláš s klobásou a fazolemi,“ popsal soutěž místostarosta Ostravice
Jiří Pavlán. Vítězný tým získal kotlík a pohár.
Kroky vítězů k nejlepšímu guláši
Sehnat kvalitní maso, nejlépe zvěřinu – srnčí,
vysoká apod. Maso před použitím nejlépe na
dva dny naložit do směsi vlastního koření.
Dodržet klasický postup vaření guláše, který
je uvedený v každé solidnější kuchařce. Při
vaření v žádném případě nepít žádný alkohol!

se nezapletly do lan s hasičem Samem. Pořádné svaly jistě přišly vhod při hodu pneumatikou
s Ferdou mravencem a Beruškou, šikovnosti
bylo zase potřeba při setkání s Patem a Matem, neboť ti měli na starosti stavění kostek.
Pokud ještě někomu zbylo dost sil, mohl si u
kovboje nechat svázat nohy a zkusit takto závodit v „běhu“, nebo navštívit Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého a zjistit, jak se chodí na
chůdách. A pokud jste zrovna nechtěli soutěžit,
mohli jste se vyřádit ve skákacím hradu se skluzavkou, opéct u ohně párek, zkusit s klaunem
vytvořit zvířátka z nafukovacích balónků nebo
si nechat čarodějnicí namalovat obličej. Nesmíme zapomenout na naši populární skupinu
Hranolek, která zajišťovala hudební produkci.
Usmáté tvářičky napovídaly, že se odpoledne opravdu vydařilo, ještě rychle dojíst dobroty,
které nachystaly šikovné maminky a nezbývá
než poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci akce.
Kolektiv MŠ

Neudržované pozemky – výzva majitelům

V obci Ostravice se nachází množství neudržovaných pozemků, z nichž část je neudržována
dlouhodobě. Vlastníci, kteří mají pozemky vedené
dle KN jako zemědělskou půdu (orná půda, trvalý
travní porost, zahrada, ovocný sad a své pozemky neudržují (obděláváním, ošetřováním proti plevelům a náletovým dřevinám ) jednají v rozporu s:
• s ustanovením § 3 odst. 1 zákona č.334/92
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, který zní: Hospodařit na zemědělském
půdním fondu musí vlastníci nebo nájem-

ci pozemků tak, aby neznečišťovali půdu;
nepoškozovali fyzikální, chemické nebo
biologické vlastnosti zemědělské půdy jejich zhutňováním, zamokřováním, vysoušením, překrýváním nebo narušováním erozí.
odst. 4 Vlastník, nebo jiná osoba, která je
oprávněna zemědělskou půdu užívat, jsou
povinni ji užívat nebo udržovat v souladu
s charakteristikou druhu pozemku…
• s ustanovením § 3 odst. 1 písmena a) zákona č.326/04 Sb., o rostlinolékařské péči

Nedělejme z popelnic obrazec
Před několika lety začal poplatkový systém
odvozu popelnic a následně vylepování nálepek za určité období a rok. Po letech se však
stává popelnice po vylepení několika nálepek
různé barvy nepřehledná a těžko se orientu-

je v nálepce pro poslední období (hlavně pro
pracovníky svozové firmy), a proto neplatné
nálepky z popelnic odstraňte a ponechte pouze
nalepenou nálepku určenou pro dané období.
Děkujeme za pochopení.
Obec Ostravice

Rozloučení s předškoláky

Školní rok utekl jako voda a s naší mateřskou školou se loučí další „generace“ předškoláků. Proto také letos, vzhledem k dodržované
tradici, proběhla akce, která je už v podvědomí
známá jako „Rozloučení s předškoláky“ nebo
také „Noc ve školce“.
Letos připadl tento výjimečný den na 12.
června se zahájením v 17.00 vystoupením pro
rodiče. Poté přišel na řadu slavnostní ceremoniál a všem 25 dětem byla předána šerpa,

byly tudíž pasovány na školáky a na památku
dostaly knížky. Tím také skončila oficiální část
a začala zábava. Děti na zahradě soutěžily,
hledaly poklad, opékaly párky, dováděly při
diskotéce a na závěr splnily i bobříka odvahy.
Pak už na ně čekala jen první a vlastně zároveň poslední noc ve školce. Plni dojmů určitě
spali Broučci jako Broučci (ti Karafiátovi). Přejeme našim budoucím školákům hodně štěstí a
samé hezké dny.
Kolektiv MŠ

a o změně některých souvisejících zákonů,
který zní: Fyzická nebo právnická osoba,
která pěstuje, vyrábí, zpracovává anebo
uvádí na trh rostliny, rostlinné produkty nebo
jiné předměty, a vlastník pozemku nebo
objektu nebo osoba, která je užívá z jiného
právního důvodu, jsou povinni zajišťovat a
omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda
jiným osobám nebo k poškození životního
prostředí anebo ohrožení zdraví lidí a zvířat.
Tito vlastníci jsou pak povinni uvést své
pozemky do souladu s výše uvedenými zákonnými ustanoveními. U neudržovaných nezemědělských pozemků neplatí zákon o ochraně
půdního fondu, ale řídí se výše uvedeným ustanovením zákona o rostlinolékařské péči. Vlastníci pozemků jsou navíc povinni dbát ustanovení § 1012 zákona č. 89/2012 Sb. NOZ, který
zní: Vlastník má právo se svým vlastnictvím
v mezích právního řádu libovolně nakládat a
jiné osoby z toho vyloučit. Vlastníku se zakazuje nad míru přiměřenou poměrům závažně
rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby
obtěžovat nebo poškodit.
Prosíme všechny vlastníky či nájemce neudržovaných pozemků, aby provedli taková
opatření, aby nebyl narušen vzhled obce neudržováním čistoty a pořádku. Věříme, že i v následujícím období obnovíte pravidelnou péči o váš
pozemek a budete jej udržovat v kulturním stavu.
Obec Ostravice
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Malenovice

Letní tábory jsou v plném proudu, děti baví
Senioři pojedou na zájezd do Olomouce

Zájezd pro malenovické seniory na Svatý Kopeček a do Olomouce se uskuteční v úterý 18.
srpna. Odjezd od Obecního domu je v 7 hodin, předpokládaný návrat mezi 16. až 17. hodinou.
Prosím všechny, kteří se chtějí zájezdu zúčastnit, o přihlášení – osobně na obecním úřadě,
telefonicky 558 677 877, 724 176 522 nebo mailem ou@obec-malenovice.cz, a to nejpozději do
pátku 14. srpna 2015. S sebou si vezměte krásné počasí, dobrou náladu a víc nepotřebujete.
Těšíme se na vás, Gabka.
Foto: Robert Mročka

Sbor dobrovolných hasičů Malenovice
si Vás dovoluje pozvat na noční pohárovou soutěž

Buksa cup
která se koná v sobotu 29. 8. 2015
u Hasičské zbrojnice v Malenovicích
začátek soutěže ve 21:00 hod.
Občerstvení zajištěnoOmlouváme se, bude-li vás večer a v noci rušit zvuk
hasičských strojů.

Umíte to s kosou? Zúčastněte se soutěže

Pokud dokážete pracovat s tradiční kosou a
máte soutěživého ducha, neváhejte. Přihlaste
se do soutěže v sečení trávy – Malenovický sekáč. Akce se koná v sobotu 15. srpna na louce
pod Penzionem U Pacošů.
Již třetí ročník soutěže odstartuje v 10 hodin
dopoledne. Registrace sekáčů probíhá na telefonním čísle 724 102 787 nebo na email p.nezhoda@seznam.cz u pana Nezhody až do 13. srpna.

Návštěvníky i soutěžící čeká tento den i vynikající kotlíkový guláš a bramborové placky,
děti se budou moci zapojit do soutěží. Přijďte
se pobavit a dokázat si, že i vy můžete být Malenovickým sekáčem.

Děti si vyzkoušely na vlastní kůži barvu, se kterou se snímají otisky prstů.
Malí detektivové už umí odebrat i vzorky DNA.
Centrum volného času U Rosničky ani v létě
kala pátrací hra v parku. Dorazil mezi nás i popřijdu určitě zase,“ plánovala s úsměvem. Dalicista, který dětem ukázal, jak se snímají otisky
nezahálí a pořádá jeden letní tábor pro děti za
vida zase bavilo sportování i to, že se na táboře
druhým. Tábory jsou příměstské, to znamená,
prstů či jak se odebírají vzorky DNA. Děti si vše
sešla dobrá parta dětí.
že děti chodí navečer domů. V červenci byl samozřejmě mohly na vlastní kůži vyzkoušet. A
Druhý tábor Výlety za poznáním náslevelice oblíbený tábor pod názvem Detektivní
poslední den i noc tábora rovněž patřila velké
doval od pondělí 20. do pátku 24. července.
škola. Zúčastnilo se ho na 29 malých detektidetektivní hře,“ pokračovala Věra Kulihová. Jak
Zúčastnilo se ho zhruba osm dětí. „Pořádali
vů. Probíhal od pondělí 13. 7. do soboty 18. 7.,
řekla, děti se do své detektivní školy zapojily
jsme výlety do okolních krásných a možná i pro
poslední noc pak děti zůstaly v táboře přes noc. s obrovským nadšením. Bylo vidět, že je práce
některé děti nepoznaných míst. Trasy vedly
„Pomocí různých pátracích her si děti na tá- mužů a žen zákona opravdu zajímá. A potvrdili
úbočím Smrku, na Třeštík-Vysoká, k soutoku
boře bystřily postřeh, paměť i hbitost. Učily se to i malí kriminalisté. „Vynikající bylo snímání
Čeladenky a Ostravice, do Muchovického údolí
pracovat v týmech, luštily šifry nebo sestavootisků. Viděl jsem to jen ve filmu a teď jsme
i na Ondřejník. Počasí nám přálo až moc, a tak
valy identikit, neboli profil pachatele,“ popsala si to mohli sami vyzkoušet,“ byl spokojený dejsme plánovali i koupání, které bylo pestré – v
za pořadatele Věra Kulihová. Pokračovala, že tektiv Samuel. Kolega Filip kvitoval návštěvu
přírodním jezeře na Skalce, v řece Ostravici
během celého týden se účastníci tábora za- u potoka Satina. Během tábora totiž panovalo
nebo také na tobogánech na Sepetné,“ popsapojovali do pátracích akcí. Pět týmů, věkově velice teplé počasí. Další účastnice tábora Rola tábor Miluše Plevová.
smíšených, soutěžilo a získávalo tzv. detektivní zárka se nemohla dočkat novin v táboře. „Jsem
Další tábor patřil dětem předškolního věku.
vážnost. Vítězové si pak krom titulu detektiv
Pořadatelé pro ně připravili spoustu her a zátady už potřetí a hrozně mě to baví. Příští rok
expert odnesli i diplom. „Děti ale také hledaly
bavy. Táborníci chodili na procházky, hráli si
sňatkového podvodníka, jeli jsme i na výlet do
venku i vevnitř, a když bylo vedro největší, vyFrýdku na tamní zámek, kde na ně rovněž četáhly se dva malé bazénky na osvěžení.
Pokud vaše dítě žádný tábor nestihlo nebo
si chce ještě jednou zpestřit prázdniny, má
možnost. V srpnu jsou ještě volná místa.
Prázdniny v Malenovicích – nabídka
denních letních táborů léto 2015 – srpen
10. – 14. 8. Výlety za poznáním,
cena 1.800 Kč nebo 350 Kč/den.
17. – 21. 8. English camp s rodilým mluvčím,
cena 2.000 Kč.
24. – 28. 8. Tvoření pro dívky, cena 1.300 Kč
Výletníci dorazili i na Sluníčko, kde je čekala
Více zde: http://www.urosnicky.eu/tabory/
Na táboře se zabavily i děti předškolního věku.
voda a tobogány.

Práce na předrekonstrukci pokračují,
u mohyly Ivančeny čeká papírování
Práce na přípravě rekonstrukce skautské
kamenné mohyly Ivančena v Beskydech pokračují. Ačkoli se ještě ani nekoplo, realizační tým a
architekti se nezastavili. Připravují se podklady
pro územní řízení, jedná se o vyjmutí pozemků z
lesního fondu a připravují se posudky.
„Přibližně v druhé polovině roku proběhne
zpracování biologického a botanického posudku na území dotčené rekonstrukcí mohyly a

Přijďte na akci Rosničky
3. 9. Zahájení hlídání a volné herny.
16. 9. Slavnostní zahájení
školního roku 2015/16.
17. 9. Začínají pravidelné kroužky.

jubilea
V měsíci srpnu oslaví jubileum:
paní Marie Ramíková – 88 let,
paní Ema Fiedorová – 75 let
Oslavencům přejeme všechno nejlepší,
mnoho štěstí, životního elánu, optimismu,
splnění všech přání a do dalších let pevné
zdraví, klid a rodinnou pohodu.

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.

Omezení úředních hodin
Po dobu letních prázdnin bude mít Obecní
úřad v Malenovicích pouze jeden úřední den
v týdnu, a to pondělí v čase 8.00 – 12.00,
13.00 – 16.30 hodin.

17.-21.8. 2015

cena 2.000Kč

Ještě máme volná místa. English camp je společně trávený týden
plný angličtiny, her, sportu, výletů a možnosti aktivně používat
angličtinu, rozšířit si slovní zásobu, dozvědět se více informací
o anglicky hovořících zemích a užít si týden mezi přáteli a
kamarády.
Přihlášky online na našem webu www.urosnicky.eu. Zde
naleznete také více informací o táborech. Těšíme se na všechny
táborníky!!!!!

stavebními pracemi,“ uvedl vedoucí
realizačního týmu
Ivančeny
Václav
Dobrozemský. To
však není jediné, co
se nyní kolem Ivančeny děje. Architekti
Buryškovi, kteří navrhli finální podobu
mohyly, pracují na
dokumentaci
pro
územní řízení. „Jakmile bude dokončena, bude předána
na stavební úřad k
předběžnému poTakto by měl památník vypadat v budoucnu.
souzení. Následně
bude projektová dokumentace zaslána dotče- zpracováván geometrický plán na oddělení zmíným orgánům státní správy k vydání příslušných něné části, poté bude třeba získat souhlasné
stanovisek a vyjádření. Veškeré připomínky do- stanovisko lesní správy Frýdek-Místek, které
tčených orgánů státní správy budou následně bude sloužit jako podklad pro podání návrhu na
zapracovány do projektové dokumentace,“ do- vynětí z lesního fondu,“ popsal Dobrozemský.
dal Dobrozemský. Po vydání územního rozhodA ani to není všechno. Jelikož bude stavba
nutí se začne mohyla rozebírat.
prováděna i na pozemcích České republiky,
Stávající přibližně šestisetmetrový pozemek bude třeba i tuto záležitost právně ošetřit. Mezi
Ivančeny mají v nájmu moravskoslezští skauti. Junákem a Lesy ČR proto bude uzavřena
smlouva o zřízení služebnosti. Ta bude spočívat
Autoři projektu navrhli jeho rozšíření o dalších
asi 200 metrů čtverečních směrem k hřebeni. K
v právu umístit stavbu mohyly Ivančena na těchparcele s kaskádami by se tak mělo přidat i mís- to pozemcích. Tato smlouva bude zároveň obto původní mohyly – kameny na vrcholu. Právě
sahovat souhlas Lesů ČR s provedením a umísna místě, kde stála mohyla původně, je nyní v těním stavby, který je nutný pro územní řízení.
„Dle aktuálního vyjádření zástupců lesní
plánu umístění stožáru, pylonu a stély, které tvoří součást památníku Ivančena. Tento další po- správy Frýdek-Místek je toto nejschůdnější
zemek je proto potřeba vyjmout z lesního fondu. řešení, protože předmětné pozemky zasaTomu bude předcházet znalecký posudek, který žené stavbou mohyly nemají zájem prodat.
stanoví úbytek produkční funkce lesa. „Nyní je Poté můžeme na Stavebním úřadu ve Frýdlantě nad Ostravicí
podat žádost o územní
rozhodnutí na změnu
využití území. Součástí
této dokumentace bude
dokumentace rozebíracích prací stávající
mohyly. Celý proces
by měl být dokončen
nejpozději v květnu
2016,“ dodal Dobrozemský. Ihned poté
začne postupné rozebírání mohyly a o letních
prázdninách samotná
rekonstrukce a výstavTakto vypadala Ivančena na jaře letošního roku. Fota: archiv skautů ba nové mohyly.
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Stará budova naší školy půjde k zemi

Třebaže se ještě koncem července zdánlivě nic kolem staré budovy naší školy nedělo,
zasvěcení věděli, že probíhá vyklízení vnitřků
a příprava na demolici. „Firma, která má akci
na starost, vyklízela vše, co se nám nepodařilo
prodat. Po těchto dokončovacích pracích už má
konečně nastoupit těžká technika a stará škola
půjde definitivně k zemi,“ řekl v době uzávěrky
těchto novin starosta Metylovic Lukáš Halata.
Upozornil, že firma bude suť ihned odvážet
pryč na svou třídicí linku a nebezpečné odpady na skládky. „Jsme domluveni, že do konce
prázdnin vše stihnou. Školáci tak nebudou obtěžování stavebním ruchem,“ doplnil starosta.
Pokračují i přípravy dalších investičních akcí.
Práce sice ještě nezačaly na křižovatce na Vrchovině, obec už ale nechala přemístit stanoviště na separovaný odpad, které je nyní u vjezdu na parkoviště k bývalému obchodu. „Dále,
jak si občané mohli všimnout, jsou už i na

Vrchovině pěkné dřevěné
autobusové zastávky,“ pokračoval Lukáš Halata.
Obec se také o prázdninách pustí do rekonstrukce školky. Jde o stavební
úpravy v oddělení Medvídků. Až se tam děti po prázdninách vrátí, najdou krásně
opravené umývárny a sociální zařízení. „Tuto akci realizujeme svépomocí. Ruku
k dílu přikládají zaměstnanci obce a školy. I přesto nás
tato oprava vyjde na zhruba
170 tisíc korun,“ vypočetl
Pohled na starou školu už bude brzy minulostí.
starosta.
Co naopak už hotové je, je rekonstrukce
asfaltu a na něj se položila nová obrusná vrscesty naproti Myslivecké chaty, která byla dotva. V některých místech se do cesty zasadily
slova v dezolátním stavu. Došlo k vyrovnávce
svodnice na odtok dešťové vody.

Staří páni vyhráli fotbalový turnaj v Janovicích

Na velkém hřišti TJ Janovice se v sobotu
11. července odehrál první ročník fotbalového
turnaje. Byl věnován uctění památky Miroslava Reka, který celý svůj život zasvětil rozvoji
tělovýchovy a sportu v Janovicích, zejména
fotbalu.
Hvizd píšťalky sudího zahájil první zápas –
své síly poměřilo družstvo místních – TJ Janovice a borců z Metylovic. Hned zpočátku obě



družstva měla opravdu velkou snahu dopravit
kulatý mít do branky protivníka, a jelikož se každé mužstvo za 70 minut (hrálo se 2 x 35 minut)
prezentovalo jedním gólem (za Metylovice byl
úspěšný Tonda Ondrašík), přišly na řadu pokutové kopy. První desítku Janovic lapil Kamil
Vyvial. Ani Metylovice však nebyly stoprocentní – do břevna mířil v předposlední sérii Luboš
Pavlík. A tak po pěti penaltách z každé strany
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Otázky, na které jsme našli odpovědi
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Hasiči pořádají recesní soutěž družstev
Pomáhají, v nouzi dokazují svou odvahu,
jsou ochotni s nasazením vlastního života
ochránit životy i majetek lidí. K tomu všemu ale
mají i smysl pro humor. Nevěříte? Tak to přijměte pozvání Sboru dobrovolných hasičů v Metylovicích, který si vás dovoluje pozvat na 23.
ročník recesní hasičské Soutěže netradičních
družstev. Ta se koná v sobotu 15. srpna od 15
hodin za Obecním úřadem v Metylovicích.
Družstva jsou maximálně sedmičlenná a

jsou tvořena soutěžícími se stejným příjmením,
zaměstnanci firmy, sousedy z ulice, členy spolků. Potřebné soutěžní náčiní dodá pořadatel.
Trénink se koná v pátek 14. srpna od 17 hodin.
„Sestavte družstvo a přijďte si zazávodit. Nebo
aspoň dojděte podpořit své favority a dobře se
pobavit,“ srdečně zvou hasiči z Metylovic.

Metylovice rozsvítí nové osvětlení
Obyvatelé dolní části Metylovic se mohou
těšit na zkvalitnění nočního osvětlení obce.
„Dostali jsme totiž dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení. Žádali jsme o výměnu 40
kusů svítidel a něco přes tři kilometry dlouhého
stávajícího holého AlFe vedení za kabel AES,“
vysvětlil starosta Lukáš Halata. Jak sám řekl,
současné lampy pochází někdy ze 70. či 80.
let minulého století. Mají vysokou spotřebu a
navíc bohužel i malou svítivost. Ještě k tomu

jsou velice často poruchové. Stačí vyšší teploty
či velký vítr a už nastávají problémy. „Čekáme
nyní na úpravu projektu, v srpnu vysoutěžíme
zhotovitelskou firmu a v září až říjnu bychom
chtěli výměnu osvětlení realizovat. Podle dotačního programu to musíme stihnout do konce
roku,“ doplnil starosta s tím, že obec na tuto
akcí získala nejvyšší možnou výši dotace 250
tisíc korun z Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje.

krátce z obce
Svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu
Pátek 4. a sobota 5. září + pneumatiky v areálu bývalého horního kravína v Metylovicích, a
to vždy v pátek od 14 do 18 hodin a v sobotu
od 8 do 12 hodin.
Odvoz odpadů
Odvoz odpadů v měsíci srpnu 2015 je ve středu 5. a 19. 8.
Nezapomeňte na pouť
Metylovice už brzy čeká tradiční pouť. Hudba,
kolotoče, občerstvení a dokonce i pouťová zábava, na to vše se lidé mohou těšit o víkendu

Horní řada zleva: Lubomír Pavlík, Martin Žídek, Roman Hadámek, Radek Hadámek, Petr Machů,
Antonín Ondrašík, Lukáš Halata, Milan Pečínka, Petr Král, David Halata, Jan Rypka. Dolní řada
zleva: Petr Remeš – trenér, Zbyněk Drastich, Radek Grossmann, Michal Svoboda, Pavol Zelenák,
Otakar Kulhánek, Ladislav Barabáš. Ležící: Kamil Vyvial

byl stav zápasu stále nerozhodný. Proto přišel
na řadu K.O. systém, v němž Metylovice, po
neúspěšném pokusu domácího exekutora, potvrdily proměněnou penaltou postup do finále.
Po krátké přestávce nastoupily proti sobě
týmy Havířova a slovenské Korně. Výsledek
utkání byl po skončení normální hrací doby rovněž nerozhodný 1:1, a tak na řadu přišly opět
penalty, které Havířov ovládl v poměru 5:4.
V odpoledním duelu o 3. příčku proti sobě
nastoupili poražení semifinalisté – celky Janovic a Korně. Diváci se konečně dočkali koření
fotbalu – branek, přesto ale asi nebyli spokojeni, poněvadž Janovice mířily přesně třikrát,
zato hosté pětkrát, čímž odsoudili domácí na
celkové 4. místo.
V posledním sobotním klání si to o prvenství
v turnaji rozdaly týmy Metylovic a Havířova.
Metylovice se ujaly vedení zásluhou Michala Svobody. Po změně stran zvýšil na rozdíl
dvou branek Lukáš Halata. Havířov však byl
velmi nepříjemným soupeřem a 15 minut před
koncem snížil na 1:2. Naštěstí pak Metylovice i
zásluhou brankáře Kamila Vyviala přežily místy
až drtivý nápor havířovských. Definitivní tečku
za utkáním udělal v poslední minutě Petr Král.
Po vítězství 3:1 tak putoval pohár za 1. místo
v prvním ročníku fotbalového turnaje Memoriálu Miroslava Reka do Metylovic.

8. a 9. srpna. Nejdříve ale v pátek 7. 8. od 20
hodin propukne Pouťová zábava na fotbalovém
hřišti v Metylovicích. K tanci a poslechu zahraje DJ Dudek, k jídlu se budou podávat tradiční
grilované speciality. Víkend pak už bude patřit
převážně dětem a pouťovým atrakcím.
Přijďte na pivní slavnosti
Máte rádi pivo? Tak to se stavte v sobotu 29. 8.
od 12 hodin na 2. ročník Pivních slavností, které
se budou konat v hospůdce „Na Hřišti“ v Metylovicích. Těšit se můžete na 11 druhů piva (na skladě
je 22 značek). K nim si budete moci dát grilované
speciality. Od 20 hodin pak propukne zábava.

Tytam jsou doby Jana Nerudy, kdy stála na
pokraji chodníku zdrátovaná bandaska a uprostřed ulice ležel pekáč. Podobné věci už na ulici
povětšinou neuvidíte. Věřte nevěřte, Jan Neruda i tak před 120 lety řešil podobný problém,
který řešíme nyní my. Kam s ním? Neruda tehdy
pátral, kam uloží slámu ze své matrace. A byl to
problém. Kam ve městě s takovou hromadou?
Napadlo ho dát ho domovníkovi vedle, aby ho
uložil v jámě na odpad, který v domě měli. Docela mě pobavila představa mít v domě jámu
na odpad. To by byla věru útulná domácnost.
„Mamko, dávej pozor, ať nespadneš do jámy.“
„No, dědo, ty už jsi tam zas?“ A ta vůně. Ta by
byla. Od té doby už jsme naštěstí pokročili. Problémy s odpadem však neřešíme od 19. století,
řeší se vlastně už od doby, kdy se lidé začali
koncentrovat do měst a začalo jich být hodně
na jednom místě. Běžná praxe byla odpad prostě odhodit. Ten se časem rozložil a bylo po problému. No jo, když odhodíte jablko na louce, je
to v pořádku. Co když ale vyhodilo shnilé jablko
3000 lidí ve městě? Nad tím už nešlo mávnout
rukou. Ve starověku a středověku se totiž nejednalo jen o problém estetický, hniloba přilákala hlodavce, hmyz, ptáky, a nakažení jedinci
pak přinesli nemoci. Tehdejší znalosti obecně
nebyly na té úrovni, aby si lidé uvědomili souvislost mezi nemocemi a špínou, ale skutečností
bylo, že dlouhodobě neřešené nakládání s odpady významně eliminovalo lidskou populaci.
Ke změně došlo až ve zmiňovaném 19.
století. S rozvojem průmyslové revoluce. Kdy
začaly vznikat první skládky odpadu. Právě průmyslový rozvoj přinesl množství odpadů, které
již nešlo eliminovat neřízeně. A přinesl také zároveň řadu nových odpadů. Začátkem 20. sto-

letí, konkrétně v roce 1905, pak
v Čechách vznikla první spalovna. Byla v Brně. A už tehdy
byla z odpadu vyráběna elektřina. Vznik skládek a spaloven
pak ve městech vygeneroval
potřebu umisťování nádob na
odpady. V Praze existuje svoz
odpadu od roku 1923. Od „dob
popelnic“, do kterých se ukládalo prakticky vše, uplynula již
Popelářský vůz Škoda Sentinel, foceno cca v roce 1928.
řada let. Za pár let jsme se naučili třídit papír, sklo, plasty. Ale také elektrické na ní párek a ještě přes ten oheň skočili. Tam a
zařízení, kovy, textil. Přijde nám to skoro jako zpátky. Je mi to jasné. Nepopírám, lákavý způsamozřejmost. Je skoro neuvěřitelné, že jsme sob. Jenže sláma je bioodpad, stejně jako trástovky let házeli odpad na ulici nebo za dům, do va z posekané zahrady, listí na podzim, drobné
větve, ale i slupky z brambor. No, v podstatě
padolu, a nyní jsme se za pár let naučili rozlišovše, co kdysi rostlo, bylo utrhnuto, posekáno či
vat jednotlivé druhy odpadů a třídit je.
Jan Neruda by z nás měl dozajista radost. pořezáno. A třeba i uschlo. A ze všeho se dá
Kde jsou doby jam na odpad v domě. Od letoš- vytvořit elektřina a teplo – v bioplynových staniního roku bude povinné rovněž třídit bioodpad. cích. Nebo výborné hnojivo v kompostárnách.
Tedy i tu pověstnou slámu. V mnohých měs- Takže pokud by se vás nějaký Jan Neruda zetech se jedná o běžnou praxi, v letošním roce ptal: „Kam s ním?“ Tak mu můžete odpovědět:
bude rozšířena i do obcí. Myslím, že je to dobře. „Honzo. Podívej. To je úplně v pohodě. NorProtože ruku na srdce – Kam byste dnes uložili málně to vytřiď.“ Prostě všechno jde kupředu
hromadu staré slámy? Velkou hromadu slámy? – a na spoustu otázek z minulosti už jsme našli
David Hyšpler
No jo, spálili ji na zahradě jako já, opekli si odpověď.

Fotbalisty čeká podzimní soutěž
Už v půlce srpna se na fotbalové hřiště vrací
život. Podívejte se na rozpis zápasů a přijďte
podpořit naše borce i mladé fotbalisty – žáky.
Muži:
neděle 16. 8. - 17.00 Metylovice – Nošovice
sobota 22. 8. - 17.00 Mosty u Jablunkova –
Metylovice

Výstava Karla Lepíka brzy skončí
Už jen do 16. srpna trvá výstava obrazů metylovského rodáka akademického malíře Karla
Lepíka v Muzeu v Metylovicích. Pokud jste ji dosud nenavštívili, máte poslední šanci. Muzeum
je otevřeno v soboty a neděle od 14 do 16 hodin.
Karel Lepík je dlouholetý vysokoškolský pedagog, docent Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Malíře
a grafika Karla Lepíka není nutno v tomto kraji
příliš představovat. Podle slov znalce výtvarného umění Antonína Grůzy jsou Lepíkovy obrazy
svátkem pro oko a musí se k nim přistupovat
podobně jako k lyrické básni nebo k malé hudební skladbě. Autor studoval figurální malbu

na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Karla Součka a Jiřího Johna. Výrazně
jej ovlivnil i studijní pobyt na Academii v italské
Perugii. Během posledních let vystavoval na
mnoha samostatných i kolektivních výstavách
v Česku i za hranicemi. Je zastoupen ve veřejných i soukromých sbírkách.
Přijďte se na tuto ojedinělou exkluzívní výstavu
podívat. Uvidíte, že Karel Lepík je umělec, jehož
malířský projev dosáhl nezaměnitelné osobitosti
a vyzrálosti, že svým velkolepým dílem už dávno
přesáhl hranici tohoto kraje. V Metylovicích vystavuje poprvé. Zvou organizátoři výstavy Občanské
sdružení Koňské nebe a Obec Metylovice.

neděle 30. 8. - 17.00 Metylovice – Návsí
neděle 6. 9. - 16.30 Hrádek – Metylovice
středa 9. 9. - 17.00 Metylovice – Fryčovice
neděle 13. 9. - 16.00 Metylovice – Janovice
sobota 19. 9. - 16.00 Oldřichovice – Metylovice
neděle 27. 9. - 16.00 Metylovice – Písek
neděle 4. 10. - 15.30 Bukovec – Metylovice
neděle 11. 10. - 15.00 Metylovice – Lískovec
sobota 17. 10. - 15.00 Palkovice – Metylovice
neděle 25. 10. - 14.00 Metylovice – Ostravice
středa 28. 10. - 14.00 Metylovice – Baška
sobota 31. 10. - 14.00 Chlebovice – Metylovice.
Žáci:
neděle 30. 8. - 14.30 Metylovice – Sedliště
sobota 5. 9. - 12.00 Řepiště – Metylovice
středa 9. 9. - 14.30 Metylovice – Baška
neděle 13. 9. - 13.30 Metylovice – Janovice
neděle 20. 9. - 10.15 Vojkovice – Metylovice
středa 23. 9. - 17.00 Nebory – Metylovice
neděle 27. 9. - 13.30 Metylovice – Dobratice
sobota 3. 10. - 10.00 Lískovec – Metylovice
neděle 11. 10. - 12.30 Metylovice – Ostravice
neděle 18. 10. - 9.30 Lučina – Metylovice
neděle 25. 10. - 11.30 Metylovice – Raškovice
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Mladí piráti okupovali Bystřanskou chatu
Od 6. do 9. července zakotvila pirátská loď
na Bystrém. Nalodila posádku 19 odvážných
dětí a vyrážela s nimi po dobrodružných cestách
hledat ukrytý poklad. Hlavní pirátskou bandu
tvořil Lukáš Plánička, Hanka Kutlvašrová, Lucka
Ohnheiserová, Alča Rečková, Lucka Nohlová a
Jirka Pospíšil. Pomocníky se staly Nela Kociánová a Terka Fiedorová a v neposlední řadě se
o zdraví všech starala Hanka Kaňoková.
Než se posádka mohla nalodit a vydat se na
strastiplnou cestu, museli mladí námořníci splnit několik úkolů. Úkol číslo jedna zněl – sežeň
si zásoby pro přežití, při tom dej pozor na žraloky. Úkol číslo dva – vyrob si pro svůj tým vlajku
a měšec na zlaťáky. Ti, co přežili svůj první den
bez újmy na zdraví, se večer setkali se starým
pirátem Jackem Sparrowem.

Druhý den dopoledne mladí námořníci složili pirátské
zkoušky. Po obědě se všichni piráti vydali na průzkum
ostrova, na který připluli. Při
průzkumu se museli poprat
s úkoly, které na ně čekaly:
najít správný klíč k truhle v
hromadě jiných klíčů či překlad domorodého jazyka do
češtiny, což potrápilo nejednu
hlavičku. Pro zajímavost, kdo
by věděl, co je to terénkoza,
kafévárosz či gangster košulowy? Následující den se stal tak trochu stavitelským. Pirát by nebyl pirátem, kdyby si neuměl
postavit plavidlo z jakéhokoliv materiálu. Nejen
děti spekulovaly, jak takovou loď z plastových
lahví, kartonů, provázků a izolepy udělat, ale i
vedoucí se vrátili do svých dětských let a s nadšením si postavili loď vlastní.
Večer po setmění se rozezněla tajemná hudba. Uprostřed hřiště stál vrak lodě a kolem něho
se proháněli duchové pirátů, kteří střežili mapu k
ukrytému pokladu. Malí piráti museli sebrat veškerou svou odvahu, dostat se do vraku, najít a
získat správnou mapu. Jenže nevěděli, že mapu
hlídá Filip, který měl červené oči a velké rohy…
Poslední den našeho pobytu piráti hledali klíč k truhle s pokladem, kterou našli podle

mapy. Jak tedy truhlu otevřít? Jedině najít co
nejvíce indicií a z těch poté vyluštit heslo k otevření. A když se jim to konečně podařilo, mohli
se těšit z obsahu odemčené truhly. Kromě toho
se tímto dnem také stali pravými piráty a mají
dokonce licenci toto řemeslo provozovat i nadále. Tak hodně zdaru :-)
Letní dobrodružství je za námi a nám zůstávají jen vzpomínky na krásné čtyři dny. Na
viděnou příště! Již počtvrté spolupracujeme s
TJ Sokol – Bystré, jež nám poskytuje zázemí
a zařizuje stravování. Restaurace U Toflů nám
zase vaří výborné obědy. A maminky nám pečou vynikající buchty – děkujeme.
Za partu pirátů Hana Kutlvašrová
Foto: Lucie Nohlová

Memoriál Miroslava Reka – fotbalový turnaj

Letní zábava na Bystrém

Letní zábava s kapelou HEC, dříve známá
jako „Hasičský výlet“, se konala v sobotu 11.
července tradičně v areálu chaty Bystřanky na
Bystrém. Tentokrát za velmi příznivého počasí
a za účasti velkého počtu návštěvníků.
Nejnutnější přípravy začaly již v pátek odpoledne a pokračovaly další den ráno. Postavit
stany, lavičky, připravit zboží na prodej, navařit
guláš, prostě připravit celý areál. To je každoroční úkol organizátorů, hasičů z Bystrého.
Soutěžní družstvo si mezi přípravou a začátkem akce ještě odskočilo na ligové kolo
Beskydské ligy do Frýdku-Místku. S časem
15,246 sekund se na rovinaté trati umístili na
prvním místě. Po čas letní zábavy byl tak přímo před chatou Bystřankou k vidění obrovský
putovní pohár spolu s trofejí za první místo.
Gratulujeme a chlapům přejeme hodně štěstí
i v dalších útocích.
V 17 hodin se areál začal plnit návštěvníky.
Po zaplacení vstupného obdržel návštěvník
papírovou pásku na ruku – oranžová barva
pro dospělé, žlutá pro nezletilé. Aby v tom byl
hezky pořádek.
O doprovodný program v průběhu zábavy
nebyla nouze. Nejvíce se zabavili ti nejmenší.
Pro děti byl připraven velký skákací hrad, skluzavka v podobě hasičského auta nebo oblíbená

krabice plná barevných plastových víček. Pod
červeným stanem to zase kreativně jiskřilo.
Mladé slečny se zde věnovaly malování na obličej. Tvářičky dětí se nejčastěji měnily do podoby růžných zvířat – od tygra až po Hello Kitty.
Ani dospělí nepřišli zkrátka. Mohli soutěžit
ve střelbě ze vzduchovky nebo si vyzkoušet
umění zvané slackline – chůze po napnuté
lajně. Pozvali jsme také speciálního hosta. Byl
jím Marek z Kunčiček u Bašky, který se slacklinu věnuje už několik let. Ukázal nám pár triků
a předvedl, že chůzí lze přejít i téměř 40metrovou lajnu. No, zírali jsme.
K občerstvení byl pro návštěvníky navařen
výborný kotlíkový guláš, o sto šest se smažily
i domácí bramborové spirálky. Koho tato nabídka nezaujala, mohl si dát uzený párek nebo
grilované maso. Na čepu teklo proudem pivo
Radegast, ve vedlejším stánku zase Ryzák z
vojkovického pivovaru Koníček a z nealkoholických nápojů Kofola nebo žlutá citronela.
Pro poslech a následný tanec hrála kapela
HEC a ve volných chvílích taky DJ Zdena Pustka. Taneční parket měl co dělat, aby vydržel nátlak a zuřivé taneční kreace lidí. Ale naštěstí akce
proběhla bez větších ztrát a následků. Nezbývá
nám tedy nic jiného, než se těšit zase za rok!
Lucie Nohlová
Foto: Vladimír Kutlvašr

Nejbližší akce v naší
obci Janovice

Poznamenejte si do svých deníčků… a přijďte
7. 8. Placky – společenský večer s bramborovými plackami, areál Bystřanka, Janovice
Bystré, pořádá TJ Sokol Bystré.
9. 8. Volejbalový turnaj – volejbalový turnaj
místních spolků, pořádá obec.
29.8. Den obce – 1. ročník Janovického Dne
obce – kulturní, soutěžní a společenská akce,
Janovice – prostory ZŠ, pořádá obec a sdružení obce.
2.9. Janovické kopečky – cyklistický závod,
pořádá obec a SDH Janovice.
Detaily k jednotlivým akcím je možné získat na
stránkách obce www.obecjanovice.cz

V sobotu 11. července se na velkém hřišti TJ
Janovice odehrál první ročník fotbalového turnaje.
Turnaj byl věnován uctění památky pana Miroslava Reka, který celý svůj život zasvětil rozvoji tělovýchovy a sportu v Janovicích, zejména fotbalu.
Zahájení turnaje bylo naplánováno na desátou hodinu odpolední, a když jsem přijížděl, potkal jsem tým janovických fotbalistů, jak přechází
na blízké hřiště krátce poctít položením květin památku bývalého člena TJ Janovice. Těsně před
zahájením prvního zápasu jsem si přečetl několik
zajímavých informací o Miroslavovi Rekovi a dozvěděl se například, že mnoho let vedl kroniku
TJ Janovice. Zaujala mne mimo jiné i věta z jeho
kroniky: „Kopaná je pěkný sport. Radost z pohybu a boje na hřišti nepochopí samozřejmě ten,
kdo to nezakusil. Já si však myslím, že takoví lidé
v životě o něco přišli. Mám kopanou rád. Určitě
mi dá za pravdu ten, kdo se proháněl nebo prohání po hřišti – kouzlo míče nám učarovalo.“
Ale zpět na hřiště. Hvizd píšťalky sudího
zahájil první zápis – své síly poměřilo družstvo

místních – TJ Janovice a borců z Metylovic.
Hned zpočátku obě družstva měla opravdu velkou snahu dopravit kulatý míč do branky protivníka. Ve fotbale nepadá tak velké množství
branek, a tak jsme na tu první museli chvilku
čekat. Kolem hřiště bylo zatím jen několik diváků – jedná se o první ročník, a tak je to i pochopitelné. Po krátké přestávce nastupují týmy
z Havířova a ze slovenské Korně. Na další duel
se kolem poledne chystají mužstva Janovic a
Korně, aby se utkali o třetí místo. No a finále pak
patří vítězům z prvního a druhého semifinále –
mužstvům z Havířova a Metylovic. To už se kolem hřiště shromáždilo podstatně více diváků.
Kdo nefandil, mohl si svlažit vyschlé hrdlo
chlazeným pivem a naprázdno nevyšel ani ten,
komu vyhládlo – u zdi kabin se připravovaly
pěkné uzenky.
Nakonec po krátkém prodloužení si vítězství
a tím i pohár vybojovalo mužstvo z Metylovic.
Vyhodnocení pořadí bylo provedeno na hřišti
ihned po dokončení posledního zápasu.

Myslím ale, že není až tak důležité, kdo vyhrál
– důležitější je, že se celá akce vydařila. Počasí
fotbalu přálo, diváci si přišli na své a sportovci?
Ti si to jistě užili nadmíru. Trochu jsem přemýšlel, kde se vlastně vzal ten název „Old boys“ –
na hřišti se odehrávaly boje o míč bez ohledu
na věk hráčů a nasazení bylo skutečně veliké.
Po ukončení celého turnaje jistě všechny čekaly dlouhé diskuze nad vývojem jednotlivých
zápasů a dohánění zvýšeného výdeje vody z
organismu. Ale i to k tomuto sportu patří.
Text a foto: Vladimír Kutlvašr, člen rady obce

V neděli 5. července se opět po roce konala
již tradiční soutěž dospělých v požárním útoku,
a to 44. ročník „Ondrášova poháru“.
I přes tropická vedra se Sad Petra Bezruče
v Janovicích naplnil soutěžícími i diváky. Počet
soutěžních družstev byl 12, což bylo o čtyři
družstva méně než v roce 2014. Určitě v tom
měl vliv prodloužený sváteční víkend a počátek letních prázdnin. Ale akci můžeme celkově
hodnotit jako zdařilou, bez technických a organizačních problémů. Všem určitě šiklo i čepované pivo a čepovaná kofola, neboť pitný režim

bylo třeba velmi pečlivě dodržovat.
Účastníky soutěže přišel podpořit i starosta
obce Marek Špok, který spolu se starostou SDH
provedl slavnostní zahájení. Hlavním rozhodčím
byl pan Michal Bílek z Metylovic a na cílových
metách dohlíželi naši členové pan Hrnčíř a Slavík. Startovní signály dával Karel Dias. Perfektní
a bezchybnou časomíru nám zapůjčili hasiči
z Vyšních Lhot, za což ještě jednou děkujeme.
A jak letošní ročník dopadl? První může být
samozřejmě jen jeden, a proto se všechna
družstva snažila dosáhnout minimálního času
a překonat časy z minulých ročníků. I letos se
vyskytly drobné technické problémy. Dvě družstva, která se obvykle umisťují na čele tabulky,
skončila bohužel letos s neplatnými – nedokončenými útoky (Metylovice, Lubno).
Jako první bylo na startovní základně připraveno naše družstvo domácích. Měli jsme našlápnuto
na dobrý čas, ale problémy s nasátím vody zapříčinily náš propad až na celkové 7. místo výsledkové tabulky s časem 40,302 s. Pokud toto porov-

náme s našimi nejlepšími výsledky z minulých let,
mohlo janovické družstvo útočit i na bronzovou
medaili. Tak snad příště budeme úspěšnější.
Výsledky mužů:
1. místo … Bystré (čas 20,323 s)
2. místo … Lhotka (21,4 s)
3. místo … Bahno (26,596 s)
Vítězové si kromě samostatných pohárů
odnesli i putovní křišťálový pohár.
V soutěži žen startovala tři družstva
a skončila s těmito výsledky:
1. místo … Lhotka (42,999 s)
2. místo … Skalice (48,716 s)
3. místo … Bahno (54,367).
Janovické ženy letos bohužel nestartovaly.
Závěrem zbývá poděkovat zástupcům obce,
všem členům sboru dobrovolných hasičů i
ostatním, kteří nám pomáhali s přípravou a průběhem akce. Foto ze soutěže budou k dispozici na webových stránkách obce.
Martin Zdralek, starosta SDH
Foto: Vladimír Kutlvašr

Ondrášův pohár v tropických vedrech

Den otců – rozloučení s předškoláky v MŠ
Mateřská škola v obležení vozidel, rodiče, babičky, dědové i sourozenci, ti všichni využili příležitosti a 24. června oslavili v naší školce Den otců
a zároveň se rozloučili s předškoláky. Vzrušené
štěbetání nejmenších, pronikající otevřenými okny
až ven, dává tušit, že přípravy jsou v plném proudu.
Zaujímáme místo ve třídě Motýlků a čekáme, co se
bude dít. Už nás vítá paní učitelka Gorylová a za
hlasitého potlesku vcházejí dnešní hvězdy. Prcci
vyhlížejí své rodiče a my máváme. Oční kontakt navázán, uf – mamka i taťka jsou tady, můžeme začít.
Paní Gorylová nám představuje letošní předškoláky. S šerpami a čepicemi hrdě předstupují
před přítomné a poslouchají přání a gratulace.
Rodiče dojatě sledují svá dítka a nemohou uvěřit,
jak rychle to uteklo. Ještě nedávno jsme je chovali
v náručí a v září půjdou s aktovkou do školy. Aby
ta aktovka nebyla prázdná, přebírají si dárečky
věnované mateřskou školou. Svým přáním a dárečkem z obecního úřadu se přidává i paní místostarostka Gabriela Milotová. Hello my name is
Tom. Hello my name is Jane. Ne, nespletla jsem
se. Předškoláčci recitují, zpívají anglicky a ti, co
navštěvovali kroužek flétny, ukazují, jak jsou šikovní. Přišli mezi nás i kamarádi ze školy, Anička
Milotová hraje na klavír, Jakub Spratek předvádí

hru na akordeon. Náhle se ocitáme
ve filmu Piráti z Karibiku, kam všechny
přítomné zlákala flétna Jakuba Miloty a
klavír paní učitelky Venduly Matouškové.
Blokem písniček se se svými kamarády
rozloučí i děti z tříd Housenek a Motýlků.
Co to voní? Prckům jsou předány kouzelné perníkové medaile, které umí zařídit
ty nejkrásnější prázdniny. Koukáme s manželem
na sebe a uvažujeme, jak dlouho Kubíkovi vydrží.
Než si stačíme výtvor Markéty Vařechové prohlédnout, končí u Kubíka v bříšku. Nespletli jsme se.
Oficiální část je ukončena a můžeme se přesunout na zahradu, kde probíhá oslava Dne otců.
Obdivujeme připravenou vernisáž s portréty tatínků a také se dozvídáme, co umí uvařit – knedlíky
s jahodami, čaj a také to, že budou vařit, až bude
mamka na školení. Zjistíme, že nejraději pijí pivo
nebo kafe, a než si stačíme přečíst další perly, je
zahájen čtyřboj. Tatínkové vážou kravaty, kopou
poslepu do brány, kde urputně brání jejich dítka.
Hele, Karlíku, veverka! Balón končí v bráně. Je
vidět, že nám roste nadějná fotbalová generace.
Ještě přebalit mimčo, pověsit prádlo a zatlouct
pár hřebíků. Splněno! Tatínkům po právu patří
hořká odměna. Ochutnáváme připravené občer-

stvení – díky všem rodičům za přípravu. Mňam.
Zasedáme k táboráku, kluci přikládají jehličí,
trávu, šišky, jsou ohněm tak fascinováni, že je
rodiče nestačí odhánět. Opékáme buřty a vzpomínáme na dětství, kdy nás čekalo to nejmagičtější období roku – prázdniny. Bylo to nabité
odpoledne, ale klekání rozhání poslední hrstku
rodičů a dětí do jejich domovů.
Poděkování patří paní uklízečce Renátce
Branžovské a paní kuchařce Jaroslavě Karáskové, které mají ty naše dítka jako vlastní a podají
pomocnou ruku, kdykoliv je potřeba. Děkujeme
učitelskému sboru za skvělou organizaci, trpělivost, vstřícnost. Velmi oceňujeme všechny ty maličkosti, které dělají a které spoluvytváří jednu velkou věc – báječné dětství a vzpomínky na školku.
Radka Mazourová, člen komise pro komunikaci s veřejností, foto: Vendula Matoušková
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Hasiči z SDH Bystré úspěšně bojují Obec Janovice bude mít nový oficiální web obce

Naší hasiči z Bystrého úspěšně sbírají body
v Beskydské lize. Beskydská liga je soutěž
v hasičském sportu, účastní se jí v kategorii
mužů celkem 12 týmů z okolních obcí.
V předchozích letech byli naši hasiči stále
mezi nejlepšími, ale v roce 2013 se našemu
družstvu z SDH Bystré podařilo pod vedením

velitele Jiřího Foldyny vybojovat celkové vítězství. A o to větší úkol nyní před sebou mají –
cílem je vítězství letos obhájit. A zatím se jim
daří. Soutěž je téměř ve své polovině, a tak jim
společně držme palce.
Vladimír Kutlvašr
Ilustrativní foto: Vladimír Kutlvašr,
Lucie Nohlová

Stávající web obce a jeho publikační systém,
používaný od roku 2008 v podstatě beze změny,
je již skutečně zastaralý a nevyhovuje současný
požadavkům. Prostě, vývoj v oblasti internetu
se jednoduše nedá zastavit, jedinou možností
je vývoj sledovat a operativně se přizpůsobovat.
Proto byly na počátku roku 2015 zahájeny
práce na přípravě webu nového, webu, který respektuje aktuální stav internetu a jeho využívání
a požadavky legislativní. Přípravou nového webu
byla radou obce pověřena Komise pro komunikaci s veřejností. V současné době je připraven
zcela nový publikační systém a jsou zahájeny
práce na plnění obsahu nového webu. Nelehkého úkolu se ujala nově zřízená redakce webu pod
vedením Vladimíra Kutlvašra (člen rady obce).

Spuštění nového webu obce je naplánováno
na termín pořádání 1. ročníku Janovického dne
obce – tedy na 29. 8. 2015.
Co nám nový web obce přinese?
Web obsahuje v podstatě dvě nezávislé části:
část vyhrazená pro informace obecního úřadu a
obce, dokumentům obce, rozpočtu a podobně,
část věnovaná dění v obci, jak sportovnímu,
tak kulturnímu i jinému.
Nebudou se nám tedy do sebe plést informace o tom, co se plánuje v obci za akci, s informacemi o tom, co bylo předmětem jednání
rady obce. Web bude respektovat i to, že jej
mohou číst občané se zdravotním omezením,
bude mít tedy dostupné vhodné formáty ke čtení a doplňkové informace.

Web bude tzv. responzivní – tedy, automaticky se přizpůsobuje velikosti obrazovky, je
možné jej bez problémů číst na velkém displeji
stolního počítače, tabletu, ale i na malém displeji mobilního telefonu.
Snahou tvůrců webu je zajistit jednoduchost
a přímočarost ovládání webu, snadnost nalezení jakékoliv zveřejněné informace a jejich
úplnost. Web umožní propojení s moderními
komunikačními prostředky (např. facebook,
youtube a podobně), ale poskytne možnost komunikace formou dotazníků a hlasování i automatické upozorňování na novinky webu.
Držte nám tedy palce a 29. 8. 2015 navštivte
adresu www.obecjanovice.cz
Vladimír Kutlvašr, člen rady obce

Den ochrany obyvatelstva a preventivní akce Policie ČR

Letní kino v Janovicích

V sobotu 25. července se v Janovicích
v sadě Petra Bezruče sešlo v podvečer poměrně velké množství místních i přespolních. Ve
spodní části sadu již bylo vystavěno velké promítací plátno a projektor. Promítal se hudební
snímek MAMMA MIA!
Známé melodie skupiny ABBA se nesly večerními Janovicemi. Počasí bylo promítání nakloněno a těch několik kapek nechalo všechny
diváky v klidu. A tak nic nebránilo se pohodlně

usadit, někdy zahalit do donesené deky a oddat se známým melodiím. Komise pro volnočasové aktivity ve spolupráci s místními spolky
zajistila nejen promítání, ale také i občerstvení.
Podával se nezbytný popcorn, sladké dobroty,
bylo možné se sledováním děje filmu ochutnat
dobré víno anebo svlažit hrdlo chlazeným pivem. Prostě kdo přišel, nelitoval – byl to příjemně prožitý večer. A diváci po ukončení promítání filmu dokonce zatleskali.

Bílá
„Lidé, lidem v Beskydech“
Klokočov, Korňa, Bílá, Staré Hamry
pořádají setkání „Lidé, lidem v Beskydech“
dne 29. 8. 2015 od 15 hodin na Konečné.
Podrobnější informace budou na stránkách
obce a na vyvěšených plakátech.

jubilea
V měsíci srpnu oslaví své životní jubileum:
85 let Žofie Kubačáková
55 let Božena Kubačáková
Našim jubilantům k jejich výročí srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví!

Ohlédnutí za pouti na Bílé
Sobotní slunečné odpoledne začalo tradičním fotbalovým utkáním svobodní - ženatí, který skončil 5:2 pro ženaté.
V předvečer se konala tradiční předpouťová zábava na parkovišti v centru obce, kde
v průběhu večera vystoupil DJ Jirka Hanzl a

Bílanské Nakládačky. Bylo připraveno občerstvení a všichni, kdo přišli, se za příznivého
počasí příjemně bavili až do brzkých ranních
hodin. Obecní úřad děkuje všem, kteří neváhali a „přiložili ruku k dílu“ a pomohli tyto akce
zorganizovat.

Den 19. května byl pro žáky I. stupně jiný, než
na jaké jsou zvyklí. Do školy přišli zástupci policie,
kteří s námi strávili celé dopoledne. V úvodu jsme
se rozdělili do dvou skupin. Jedna skupina měla
teoretickou část, kde si povídali o značkách, křižovatkách a pravidlech pro zajištění bezpečné dopravy. V závěru si pak napsali malý testík. Druhá
skupina pak měla část praktickou, která byla pro
žáky nejzajímavější. Stali se součástí policejní hlídky a společně zastavovali a kontrolovali projíždějící
auta a motocykly. Viděli, co všechno musí policejní
hlídka kontrolovat – doklady a technický stav vozidla, provedli dechovou zkoušku řidiče a všímali
si, zda je správně zajištěný při jízdě. Tady byl
velký nedostatek řidičů v Janovicích, kteří nebyli
připoutáni. Velkým zážitkem pro žáky také bylo
vyzkoušet si policejní čepici, vestu, sáhnout si na
opravdovou policejní zbraň, ale hlavně se svézt v
policejním houkajícím automobilu. Řidiči, kteří byli
vzorní a nedopustili se žádných přestupků, byli odměněni nápojem Birell, ale ti méně šťastní dostali
jen kyselý citrón. Pro děti to bylo zajímavé dopoledne, na které ještě dlouho vzpomínaly, a pro řidiče
v Janovicích doufejme, že poučné.
Za necelý měsíc proběhla tato bezpečností akce v podobném duchu také pro žáky II.
stupně. Na návštěvu dopravní policie jsme se
všichni těšili. Ještě před jejím příjezdem jsme se

rozdělili na dvě skupiny. Starší žáci šli nejdříve
s policistou a policistkou ven. Přestože trochu
pršelo, pozorovali jsme je při práci. U řidičů kontrolovali, zda jsou připoutáni, jestli byli na STK
a prováděli také dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu. Pán, který měl alkohol v dechu,
nedostal Birell ani citrón, a ještě s ním sepsali

protokol a poslali ho domů bez auta. Pak jsme
se vystřídali a šli do školy na přednášku o bezpečném chování na silnici. Policisté nám ukázali i odstrašující fotografie z nehod, pak dostali
žáci příležitost k dotazům, kterých bylo mnoho.
Za školu připravily Mgr. Taťána Němcová
a Mgr. Drahomíra Žižková

Bílá

Nohejbalový turnaj 2015
Jak je již tradicí, dne 27. června uspořádala obec Bílá ve spolupráci s hotelem Bauer již
11. ročník nohejbalového turnaje. Za příznivého počasí se na dvou hřištích v areálu hotelu
Bauer utkalo osm velmi vyrovnaných mužstev.
Na pravidla jednotlivých zápasů dohlížel rozhodčí Jan Lapčík, za což mu jménem všech
organizátorů děkujeme.
Vyhrát mohli jen ti nejlepší…
1. Ostravar
2. Los Hamros
3. Bauer
4. Vítkovice
5. Romanovci
6. Leví jak lopaty
7. Javořina
8. Žirafy
Po náročném sportovním dni se hráči občerstvili v bufetu hotelu Bauer, kde pro ně bylo připraveno vychlazené pivo a grilované speciality.
Velké poděkování patří také všem sponzorům,
díky kterým bylo možné turnaj uspořádat, jmenovitě: Hotel Bauer, Obecní úřad Bílá, Obecní
úřad Staré Hamry, Plzeňský prazdroj, Ski-Vítkovice Bílá, Makro, Kofola, Nowaco, Noris
Czech republic s.r.o, Pekárna Lomná, Vitana,
Hruška, Pan Červenka, Jiří Nakládal-Sun Outdoor, Paní Hrtusová – smíšené zboží, Paní Sločíková, Pan Ščudlo.
Hotel Bauer

Přehled bohoslužeb
na měsíc srpen 2015
9. 8.
16. 8.
23. 8.
30. 8.

10.30 Bílá
11.30 Staré Hamry
16.30 Gruň
10.30 Bílá
11.30 Staré Hamry
16.30 Gruň
10.30 Bílá
11.30 Staré Hamry
16.30 Gruň
10.30 Bílá
11.30 Staré Hamry
16.30 Gruň

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

Přijmi výzvu a překonej vědu! Vědatlon 2015!

Během víkendu 15.-16. srpna je pro malé
návštěvníky Bílé připravena jedinečná akce.
Ve spolupráci s Dolní oblastí VÍTKOVICE prožijí malí návštěvníci Víkend se světem techniky.
Pro děti bude připraveno pět stanovišť se

zajímavými úkoly a hádankami. Za každý splněný úkol získají indicii, která je dovede až do
velkého finále. Na památku si všichni účastníci
– děti – odnesou diplom za úspěšné zvládnutí
Vědatlonu.
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Čeladná + Pstruží

Klubová výletní sezóna v plném proudu
První prázdninový čtvrtek jsme si udělali
prázdniny. Týden poté jsme vyrazili ve směru
na Opálenou, nicméně mračna hrozila docela
vážně, takže jsme program změnili, U Pařezu
přečkali razantní přeháňku, pak jsme udělali
okružní pochod kolem Čeladné a odpoledne
pohodově zakončili v altánku naší klubové
kamarádky. Vzhledem k tomu, že bychom při
dodržení původního plánu schytali na trase vydatnou sprchu, ukázalo se demokratické rozhodnutí o změně programu jako prozíravé. A na

Oplálenou půjdeme v srpnu. Posléze jsme se
vypravili do Kunčic p. O. trasou od vlakového
nádraží jsme došli na Huťařství, kde jsme chtěli
otestovat nově otevřenou restauraci Huťo. Test
dopadl na výbornou, vstřícná a milá obsluha a
k tomu výborné palačinky z pohankové mouky
pana Šmajstrly. Další čtvrtek byl na programu
výlet do Frýdlantu s posezením v penzionu Letohrádek. Abychom to neměli tak jednoduché,
trasu od nádraží jsme si prodloužili bloumáním
ve vilové čtvrti a prohlídkou domků a zahrad.
Personálu a kuchaři v Letohrádku patří stejná
pochvala jako Kunčickým. Koncem července
nás ještě čeká výlet do Frenštátu, resp. na Horečky, s posezením v hospůdce Janík.
Co se týče akcí v klubovně, tak cvičenky
z úterní skupiny prázdniny nerespektují, aby
nevypadly z rytmu, také jsou aktivní karbaníci, kteří se bez hazardu již neobejdou. Ostatní

kroužky čerpají prázdninovou dovolenou.
V měsíci srpnu jsou na programu další
prázdninová putování, a to k výletní restauraci U Zdeňka, do Malenovic k Pacošům, druhý
pokus na Opálenou a prázdniny zakončíme výletem do Frýdeckého zámku resp. Muzea Beskyd. Snad nám bude můj jmenovec tam nahoře
nakloněn a budeme moci tyto akce realizovat.
Program na měsíc srpen najdete jako obvykle v čeladenském Zpravodaji, v klubu, v
infocentrech Čeladná a Pstruží nebo na www.
senioriceladna.cz.
Klubovnu naleznete v přízemí Domu s pečovatelskou službou, kontaktovat mě můžete
osobně (přítomen jsem obvykle ve čtvrtek), telefonicky (737 532 227) nebo přes e-mail petr.
bernady@seznam.cz.
Těším se na naše další společná setkání.
Petr Bernady

Pod střechou U Pařezu.

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

SRPEN 22.8. 2015

WWW.PSTRUZI.CZ

STŘELNICE BUFFALO BILL
PRO KAŽDÉHO VE VĚKU
5 – 120 LET

SKÁKACÍ HRADY, SOUTĚŽE
Poetické odpoledne v Letohrádku.

BOHATÉ OBČERSTVENÍ

Cestou na Huťařství.

Pstruží

Kompostéry pro domácnosti

Obec Pstruží na základě ankety a výzvy z
OPŽP zpracovala a podala žádost na dotaci k
pořízení kompostérů pro domácnosti a štěpkovač.
Žádost byla úspěšná a dotace nám byla přiznána.
Koncem června bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele jak kompostérů, tak i štěpkovače. V červenci výběrová komise rozhodla o
výběru nejvhodnější nabídky. Pro dodávku kompostérů byla vybrána firma Ing. Karel Tlamka a

pro dodávku štěpkovače firma Urban Kovo, s.r.o.
Kompostéry i štěpkovač budou dodány
v průběhu měsíce srpna.
Štěpkovač s pohonem na spalovací motor
s možností připojení na kouli i závěsem na čep
bude občanům k zapůjčení.
Kompostéry budou plastové o objemu 1050
litrů, budou občanům vydávány bezplatně a o
expedici budete včas informováni.

INFORMACE O
UMÍSTĚNÍ STÁNKŮ
TEL.: 602 728 764

Řádky z tenisu na Pstruží

Tenisová přípravka ZŠ Pstruží 2014-2015.

Tenisový klub již 14 let organizuje pro děti
naší školy tenisovou přípravku.
Ve školním roce 2014/2015 pod vedením
trenéra Petra Hvolky trénovali pravidelně jednou týdně v zimním období v tělocvičně naší
školy a od května do října na tenisových dvorcích v Dubině.
Děkujeme trenéru Petru Hvolkovi a dětem
přejeme příjemné prožití zbytku prázdnin.
Pro potřebu tenisové přípravky klub zajistil
v měsíci dubnu školení trenérů III. třídy Vojtěcha Husera a Ondřeje Jelínka.
Dne 20. června byl uspořádán tenisový
turnaj ve čtyřhře za účasti 16 dvojic. Vítězem
turnajem se stala dvojice Markéta a Vítězslava
Marcaníkové před dvojicí Zdeněk Huser a Roman Lukšík. Na třetím místě se umístila dvojice
Faldyna-Gola z Čeladné. Přínosem turnaje byl

22.8.2015

start mladých tenistů Markéty Marcaníkové,
Viktorie Kurkové, Kateřiny Kurkové, Vojtěcha
Husera a Ondřeje Jelínka. Za zmínku stojí i
věkový rozdíl zúčastněných hráčů od nejmladší
Kateřiny Kurkové (13 let) a nejstaršího účastníky Miroslava Foldyny ve věku (68 let).
Další turnaj ve čtyřhře se uskutečnil 25.
července. Jednalo se o uzavřený, losovaný
turnaj jen pro domácí tenisty. Po prázdninách
v sobotu 5. září bude další turnaj pro všechny
příznivce tenisu.
Na začátku července bude rozlosován 26.
ročník Memoriálu Josefa Bialka ve dvouhře mužů
v počtu 24 hráčů. Turnaj se hraje dlouhodobě a
v průběhu prázdnin se odehrají základní skupiny.
V září se postupující utkají o putovní pohár.
Tenisu zdar.
Zdeněk Huser

Zajímavá soutěž: Pstružovský dřevorubec

8. srpna se uskuteční velice atraktivní soutěž v dovednostech práce se dřevem Pstružovský dřevorubec.
Tato akce se koná pod záštitou SDH Pstruží. Soutěž se uskuteční ve sportovním areálu
Dubina ve Pstruží. V sobotu 8. 8. od 13 hodin
bude prezentace soutěžících. Zahájení je ve
14 hodin. Soutěžit se bude v těchto disciplínách: Štípaní kulatiny, Řezání motorovou pilou,

Čtvrcení špalku, Řezání ruční dvoumužnou pilou, Řezání volně stojícího špalku, Hod oboustrannou sekerou. Této soutěže se zúčastní
profesionální dřevorubci, kteří již přislíbili svou
účast. Po ukončení soutěže budou mít také diváci, kteří projeví zájem, možnost vyzkoušet si
tyto disciplíny v rámci dalšího programu. Akce,
která se bude konat za každého počasí, bude
divácky velice zajímavá a je vhodná pro všech-

Obec Pstruží nabízí k pronájmu
obecní byt v budově obecního úřadu
Podmínky přidělení bytu:
velikost bytu 1+1 – 58,73 m2 – s výhledem na
panorama Beskyd
- průměrný měsíční příjem domácnosti nepřesáhl
v období 12 měsíců před uzavřením smlouvy
1,5 násobku průměrné měsíční mzdy za národní
hospodářství, nájemce nesmí být k datu uzavření
nájemní smlouvy vlastníkem ani spoluvlastníkem
bytu, bytového domu nebo rodinného domku
- smlouva se uzavírá na maximálně 2 roky –

byt slouží jako „rozběhový“, nájem 3 800 Kč/
měsíc bez energií, vody, poplatku za odpad
a likvidaci odpad. vod
Vzor žádosti na www.pstruzi.cz
nebo obecním úřadě
Volný od 1. 9. 2015.
Písemné nabídky zasílat do 21. 8. 2015
– Obecní úřad Pstruží, Pstruží 93, 739 11
Frýdlant nad Ostravicí.
e-mail: ou@pstruzi.cz

ny členy rodiny. Přijďte povzbudit a strávit odpoledne v příjemném prostředí s velmi bohatým
občerstvením. Pro děti budou připraveny atrakce a další doprovodný program. Vstup pro diváky je zdarma. Celé odpoledne a večer bude
hrát hudba DJ Borat.
Srdečně zvou pořadatelé a Hasiči ze Pstruží
Pořadatelé a SDH Pstruží zvou
na Dřevorubeckou soutěž:
PSTRUŽOVSKÝ DŘEVORUBEC
POD ZÁŠTITOU SDH PSTRUŽÍ
Ceny: První cena motorová pila – Lipka HQ
a další hodnotné ceny
Podmínky: Startovné 150 Kč
(v ceně guláš a pivo)
Tel. registrace soutěžících do 7. 8. 2015
nebo osobní před startem 736 280 777
Soutěž na vlastní nebezpečí!

Pouť ve Pstruží 16. 8. 2015
Mše svatá proběhne v místní kapli v 9.30

Uzavírky přejezdů
V souvislosti s revitalizací železniční tratě Frýdlant nad Ostravicí – Valašské Meziříčí dojde k uzavírkám železničních přejezdů v katastru obce Pstruží. Uzavírka žel. přejezdu na silnici III/48314 (hlavní přejezd) a přejezdy po místních komunikacích ve dnech 26. 8. 2015 do 28. 8. 2015. a pak ve dnech
7. 9. 2015 do 9. 9. 2015. Uzavírka žel. přejezdu na ulici Havlíčkova ve dnech 21. 8. 2015 do 23. 8.
2015 a pak ve dnech 4. 9. 2015 do 6. 9. 2015. Objízdné trasy budou označeny dopravními značkami.
Autobusová doprava bude omezena a informace zveřejněny na autobusových zastávkách.
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Staré Hamry + kultura

Staré Hamry

Přehled bohoslužeb v srpnu
2.8. 10.30 Bílá, 11.30 St. Hamry, 16.30 Gruň
9.8. 10.30 Bílá, 11.30 St. Hamry, 16.30 Gruň
16.8. 10.30 Bílá, 11.30 St. Hamry, 16.30 Gruň
23.8. 10.30 Bílá, 11.30 St. Hamry, 16.30 Gruň
30.8. 10.30 Bílá, 11.30 St. Hamry, 16.30 Gruň

jubilea
V měsíci srpnu 2015 oslaví své životní jubileum:
Pan JAN BOHÁČ - 60 let
Paní MIROSLAVA OLŠOVSKÁ - 65 let
Pan RUDOLF TURČÁK - 65 let
Paní ZDEŇKA JANOŠCOVÁ - 75 let
Našim jubilantům k jejich výročí srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví!

Nový nátěr Bílého kříže

Na začátku měsíce července zaměstnanci
obce p. Václav Ondra a p. Jan Boháč společně
p. Pavlem Beranem, dříve členem Horské služby,
provedli renovaci kříže na Bílém Kříži. Nový nátěr
dostal nejen kříž, ale i oplocení. Památka historických událostí nacházející se na turisty vyhledávaném hřebeni je zase jako nová… Poděkování za
odvedenou prací patří všem jmenovaným.

rozloučili jsme se
Dne 22. 07. 2015 zemřel
ve věku 69 let pan Petr Ranocha.
Nezapomeneme.

noví občánci
Dne 11. 7. 2015 se rodičům
Petře a Richardu Kroczkovi narodil syn Hugo.
Rodičům srdečně blahopřejeme a malému
Hugovi přejeme v životě jen to nejlepší!

Oznámení místní knihovny
Z důvodu dovolené bude ve dnech
31. 8., 1. 9., 7. 9. a 8. 9. 2015
starohamerská knihovna uzavřena.
Anna Andrašková

Srpen 2015
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Srpen 2015
MOŠTOVÁNÍ – NOVÁ AKCE PRO VŠECHNY OSTRAVIČANY
Vážení a milí sousedé z Ostravice, chceme vás informovat, že koncem září 2015 (datum
ještě upřesníme) pro vás připravujeme jedinečnou akci s názvem MOŠTOVÁNÍ. Bude se
konat na pozemku Základní školy Ostravice a již nyní víme, že se určitě budete dobře bavit.
Jsou připraveny soutěže, přednášky, výstavy a kulturní program.
Mottem akce je, jak již z názvu vyplývá, jablko. Proto jsme pro ty, kteří rádi pečou, vymysleli
soutěž „o nejchutnější jablkový moučník“. Již nyní se můžete do soutěže přihlásit, a to na
obreb@seznam.cz nebo tel: 608 721 653. Vítěz obdrží zajímavou cenu!
Uvítáme také, pokud nám nabídnete k zapůjčení a vystavení technicky či jinak zajímavý
(např. starožitný) lis na jablka.
A nakonec – vlastníte-li zahrádku s jabloněmi, schovejte si minimálně kilo jablek, které bude vybíráno jako vstupné. Na akci si je totiž budete moci vlastnoručně nebo s pomocníkem namoštovat.
Již nyní se na vás těší pořadatelé: Obnova řemesel v Beskydech, Klub rodičů Ostravice a
Základní škola a Mateřská škola Ostravice.

Beskydský smalt na cestách
Díky firmě Beskyd s.r.o. ve Frýdlantě nad
Ostravicí proběhlo i letos v jejích prostorách
setkání umělců-smaltérů. Hlavním cílem bylo
vytvoření souboru smaltů o velikosti 58x60 cm,
které budou sloužit na dokončení výzdoby autobusové zastávky u vlakového nádraží. První
etapa byla již realizována v rámci loňského mezinárodního sympozia.
Akce začala již o svátečním pondělí 6. 7. a
pracovalo se až do soboty 11. 7. Organizačně
se na ní podílela také Výtvarná dílna uměleckého smaltu z Frýdlantu nad Ostravicí, která připravila další smaltované plechy pro individuální
práci pozvaných účastníků. Jejich jádro také
tvořilo základní sestavu setkání: P. Bednář, K.
Bogar, Z. Šuléřová, I. Šlesisngerová, H. Kokešová, E. Kučerová, L. Hradil a J. Hradilová.
Z dalších pozvaných to byli Ostraváci J. Neuwirt, P. Vácha a A. Gavlas, ze vzdálenějších D.
Mládenková ze Žiliny. Výstava z realizací byla
otevřena již v pátek 10. července v Kulturním

centru a původní týden byl prodloužen díky vedení KC až do středy 29. července. Autoři si na
realizacích pro zastávku – které pracovně říkáme Galerie Zastávka – vyzkoušeli různé typy
prací od abstraktních motivů jako loni, až pro
motivy inspirované frýdlantským prostředím,
což bylo novum. Díky vstřícnosti pořadatelů se
akce zúčastnily i dvě žačky. Se svolením firmy
Beskyd bude výstava reprízována v Galerii Kryt
ve Studénce v době od 1. do 16. 8. K vlastní
montáži dojde během konce srpna a září. Akce
využili smaltéři k vytvoření dalších prací pro 8.
mezinárodní trienále ve Frýdku-Místku a výstavu v Tychy v Polsku.
Současně připravují frýdlantští smaltéři rozšíření Minimuzea technologie smaltu, za podpory
Města Frýdlant n. O., které bude otevřeno dopoledne v rámci tradičních Trhů řemesel. Současně se v době od 14. do 16. srpna připravuje
další smaltérský workshop, letos již osmnáctý,
pro vzdálenější účastníky z Moravy.
(zm)

Ředitel Beskydu V. Rojíček s P. Bednářem na výstavě.

Slovenská výtvarnice D. Mladenková v dílně.

Místo, kde se rodily smalty.

Kultura

Zlatka M. Burtis inspirovaná Saudkem
23. července předvedla v Kulturním centru
show „a la Saudek“ frýdlantská rodačka Zlatka
M. Burtis, která představila svůj soubor fotografií The Beauty Of A Woman´s Form.
Jedná se o sérii černobílých fotografií, z
nichž část byla ručně kolorovaných. Ženské
portréty či akty ukazují přirozenou krásu žen
tak, jak žena skutečně vypadá před objektivem. „Tak ji chci vždy zachytit na fotografiích,
bez digitálních úprav. Jemně elegantní křivky
odhalují u každé ženy její jedinečnost. Výraz ve
tváři a pohled očí prozradí něžnost, plachost,
vášeň, radost, ale také trápení a smutek, který
uvnitř ukrývají. Je to odhalení krásy ve všech
podobách a tvarech. Ženy jsou dokonale nedokonalá stvoření,“ tvrdí Zlatka M. Burtis, která
nijak neskrývá inspiraci Janem Saudkem. Přítomným vysvětlila, za jakých okolností se s mistrem setkala, i to, že jí od něj nehrozilo žádné
„nebezpečí“. „Říkal mi sice vždycky kočičko,

ale já jsem na něj příliš hubená,“ smála se
Zlatka, která prozradila, že kolorování černobílých fotek není žádná legrace. „Podle formátu
mi to zabere čtyři nebo i osm hodin, a to od
toho nemůžu odejít,“ říká autorka, která nikoho
nenechala na pochybách, jaký je živel. Tvrdí,
že by byla ráda, kdyby se ženy začaly vnímat
krásné tak, jaké jsou, a nedostatky, které si
myslí, že mají, by naopak „objaly“ a začaly mít
rády. „V dnešní digitální době chce každý vypadat vyhlazeně, štíhle, mladě a to mě docela
mrzí. Proto jsem vždy ráda za obyčejné dívky,
které přijdou a chtějí být zachyceny opravdu
tak, jak jsou, když se kouknou do zrcadla,“ říká
Zlatka. Soudě podle konverzací na vernisáži,
o „modelky“ v nejbližší době nebude mít nouzi.
Určitě jim při tom procesu předá i kus sebevědomí, kterého má díky svému pobytu za velkou
louží více než dost. Ve Frýdlantě vystavuje do
22. srpna.
(pp)

ZLATKA: Pro rodačku z Frýdlantu byla vernisáž příležitostí setkat se po letech s mnoha
známými.
Foto: Petr Pavelka
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Srpen 2015

KINO Srpen 2015

Frýdlant n.O.

pá 7.8. od 19:00 a út 11.8. od 19:00

ANT-MAN
USA, akční/dobrodružný, nevhodný do 12 let, délka 117 min,
cena dospělí 120,-, děti 100,-, Falcon, dabing
Bývalý zloděj Scott Lang, vybavený pozoruhodnou schopnosti
zmenšit své fyzické rozměry, ale současně znásobit svou sílu, se
musí ujmout role hrdiny a pomoci svému mentorovi doktorovi Hankovi Pymovi ochránit tajemství, skrývající se v jeho úžasném obleku
Ant-Mana. Rež. P. Reed.
so 8.8. od 19:00, st 12.8. od 19:00 a pá 14.8.
od 19:00

MISSION: IMPOSSIBLE – NÁROD
GRÁZLŮ
USA, akční thriller, nevhodný do 12 let, délka 95 min, cena 120,, Cinemart, titulky
Agentura IMF je postupně likvidována bájným Syndikátem, který je
národem grázlů a nájemných vrahů, kteří zabíjejí na zakázku. IMF
stojí před rozpuštěním, ale to nechce dopustit Ethan Hunt. Sestaví
proto tým, aby společně čelili zatím nejtěžší misi ve svých životech. Musí dokázat, že Syndikát existuje a nakonec ho zlikvidovat
všemi možnými prostředky. Šance je ovšem víc než nulová! Rež.
Ch. McQuarrie.
ne 9.8. od 17:00 a st 12.8. od 17:00

V HLAVĚ

ne 16.8. od 17:00 a st 19.8. od 17:00

MALÝ DRÁČEK
Německo, animovaný, přístupný bez omezení, délka 80 min,
cena 100,-, Mirius FD, dabing
Dráček Kokosáček a jeho kamarád Oskar se narodili na Dračím ostrově, ale jsou jiní než ostatní. Kokosáček je létající drak, který nelítá
a Oskar je drak masožravec, který se stal vegetariánem. Společně
s vynalézavou dikobrazicí Matildou musí zachránit ostrov před nebezpečnou sopkou, která se po letech najednou probudila. Bude
to ale možné jenom tehdy, pokud draci všech velikostí a barev
uzavřou mezi sebou mír a spojí síly k záchraně jejich nádherného
ostrova. Rež. H. Weiland, N. Wels.
ne 16.8. od 19:00

FILMOVÝ DOBRODRUH KAREL
ZEMAN
ČR/ Kanada, životopisný, přístupný bez omezení, délka 102 min,
cena 80,-, AČFK
Sympatický dokument o životě a tvorbě této mimořádné osobnosti,
který přináší mnoho zajímavých faktů a vedle toho dokáže zprostředkovat Zemanovo nadšení pro svět triků a animace. S invencí
přibližuje, jak se rodily jeho okouzlující nápady a jak skvěle se daří
fantazii v propojení s neúnavnou pílí. Rež. T. Hodan.
st 19.8. od 19:00 a so 22.8. od 19:00

NESMRTELNÝ

USA, animovaný, přístupný bez omezení, délka 102 min, cena
dospělí 120,-, děti 100,-, Falcon, dabing
Podívejte se, co se doopravdy děje každému v hlavě, kde spolu
soupeří Radost, Strach, Vztek, Nechuť a Smutek. Rež. P. Docter.
ne 9.8. od 19:00

TERMINÁTOR GENISYS
USA, akční, nevhodný do 12 let, délka 126 min, cena 120,-,
Cinemart, titulky
Lidé v blízké budoucnosti bojují proti všemocnému Skynetu, který se znovu pokouší zabít jejich vůdce Johna Connora tím, že v
minulosti odpraví jeho matku. Do stejné řeky se ale dvakrát nikdy
vstoupit nedá. Rež. A. Taylor.
út 11.8. od 17:00 a ne 23.8. od 17:00

MIMONI
USA, animovaný, přístupný bez omezení, délka neznámá, cena
dospělí 115,-, děti 90,-, Cinemart, dabing
Zamysleli jste se někdy nad tím, proč vlastně ti žluťoučcí a k sežrání
roztomilí Mimoni dobrovolně slouží Gruovi, padouchovi s velkým
P? Odpověď přináší animovaná komedie Mimoni, která z nich
konečně a především zcela zaslouženě dělá hlavní postavy jejich
vlastního příběhu. Rež. P. Cofﬁn, K. Balda.
so 15.8. od 19:00 a út 18.8. od 19:00

VYKOLEJENÁ
USA, komedie, nepřístupný do 15 let, délka 125 min, cena 110,-,
Cinemart, titulky
Příběh vypráví o žurnalistce Amy, která si po vzoru svého otce
užívá divokého nevázaného života a poslední, o co stojí, je nějaký romantický dlouhodobý vztah. Jenže co čert nebo bůhvíkdo
nechtěl, Amy při reportáži potká Aarona Connerse, sportovního lékaře a velice milého, pohledného a schopného mladého
muže. Amy stojí před odpovědí na otázku, jak moc jí sympatie
k Aaronovi změní její dosavadní pohled na dlouhodobý milostný
vztah mezi mužem a ženou. Rež. J. Apatow.

USA, drama/sciﬁ, nepřístupný do 12 let, délka 117 min, cena
100,-, Freeman Ent., titulky
Průmyslový magnát, miliardář Damian Hale již dlouho ovládá svůj
svět, ve kterém mistrovsky rozehrává mocenské hry. Ale diagnóza nevyléčitelné rakoviny přiměje Damiana podstoupit radikální
lékařský zákrok, „odpoutání“, který pro něj zvrátí běh času. Rež.
T. Singh.
pá 21.8. od 19:00

AMY
VB, životopisný, nepřístupný do 12 let, délka 128 min, cena 80,-,
Aeroﬁlms, titulky
Strhující ﬁlm o vzestupech a pádech zpěvačky Amy, která na začátku tisíciletí přepsala dějiny popové hudby. Kým ve skutečnosti
byla dívka, která stojí za slavným jménem Amy Winehouse? Co
tato hudební ikona skrývala před okolním světem a proč zemřela v
pouhých 27 letech? Dokument nechává promlouvat zejména Amy
samotnou prostřednictvím dosud nezveřejněných archivních záběrů, rozhovorů, ale především skrze její hudbu a původní texty, které
vždy reﬂektovaly aktuální události jejího života. Rež. A. Kapadia.
ne 23.8. od 19:00

PAŘÍŽSKÁ BLBKA
Francie, komedie, nevhodný do 12 let, délka 82 min, cena 100,-,
Indigo Film, titulky
Když je třicetiletá Camilla vyhozena z dalšího zaměstnání, blbka od
narození, rozhodne se vše od základu změnit. Cíl je jasný: zaslouží
si mít život lepší než zbytek lidstva. A jedinou možností, jak tohoto
cíle dosáhnout, je stát se šlechtičnou. A proto se rozhodne opustit
Francii a odletět do Velké Británie. Právě tam se nachází poslední
svobodný princ, který nemá žádnou vadu a je v produktivním věku
- princ Harry. Rež. N. Saglio, E. Lang.
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Vstupenky je možno rezervovat na webových stránkách KCFnO, zakoupit v BIC
nebo hodinu před promítáním na místě. Rezervace se ruší 15 minut před začátkem
představení. Další informace na facebookových stránkách Kulturního centra a kina.

út 25.8. od 19:00 a pá 28.8. od 19:00

RYTMUS SÍDLISKOVÝ SEN
ČR/Slovensko, hudební, nevhodný do 12 let, délka 90 min, cena
130,-, Falcon
Film vznikal 8 let a zblízka dokumentuje život jedné z nejznámějších osobností česko-slovenské hudební scény. Patrik „Rytmus“
Vrbovský vyrůstal v obyčejné rodině na sídlišti v Piešťanech a kvůli
romskému původu se nejednou potkal s předsudky okolí. Dnes
vydává alba v desetitisícových nákladech, byl porotce Superstar a
jeho videa vidělo na internetu víc než 200 milionů uživatelů. Film
nabídne i exkluzivní záběry z rodinných archivů, videí a fotograﬁí,
doložené osobními výpověďmi lidí z nejbližšího okolí Rytmuse. Rež.
M. Drobný.
st 26.8. od 17:00 a ne 30.8. od 17:00

BARBIE ROCK´N ROYAL
USA, animovaný, přístupný bez omezení, délka 84 min, dospělí
115,-, děti 90,-, Cinemart, dabing
Nejoblíbenější kamarádka mnoha generací holčiček se konečně
dočkala premiéry na ﬁlmovém plátně. Řeč je o panence Barbie.
Přestože loni oslavila pětapadesátiny, stále se může chlubit dokonalými křivkami. Díky nim si už zahrála třeba Popelku, Malou
mořskou vílu nebo zakletou Odettu z Labutího jezera. V roce 2015
se Barbie stane plnohodnotnou ﬁlmovou hvězdou jako rocková
princezna. Rež. K. Lloyd.
st 26.8. od 19:00 a so 29.8. od 19:00

KRYCÍ JMÉNO U.N.C.L.E.
USA, akční/komedie, přístupný bez omezení, délka 116 min,
cena 100,-, Freeman Ent., titulky
Znovu se potkáme se dvěma špičkovými agenty organizace U.
N.C.L.E. Američan Napoleon Solo a Rus Illya Kurvakin bojují proti
všem zločincům, kteří ohrožují svět. Příběh se odehrává na počátku šedesátých let 20. století na vrcholu studené války. Agenti
bojují proti záhadné zločinecké organizaci, který si podmaňuje
svět prostřednictvím šíření jaderných zbraní a různých moderních
technologií. Klíčem k dopadení viníků je dcera německého vědce.
Začíná souboj s časem, aby se zabránilo celosvětové katastrofě.
Rež. G. Ritchie.
ne 30.8. od 19:00

BLÁZNIVÁ DOVOLENÁ
USA, komedie, přístupný bez omezení, délka 96 min, cena 100,, Freeman Ent., titulky
Další generace Griswoldů v tom zase lítá. Dospělý Rusty Griswold
kráčí ve stopách svého otce a v naději na posílení rodinných pout
se rozhodne překvapit svou ženu Debbie a jejich dva syny cestou
zpět do Ameriky, do rodinného „oblíbeného zábavního parku“. Rež.
J. F. Daley, J. M. Goldstein.

LETNÍ KINO
Areál hasičské zbrojnice. Vstupné na všechny projekce bude 30,Kč, rodina s dětmi zaplatí 70,- Kč. Začátky projekcí po setmění.
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