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Beskyd Rallye Turzovka

BESKYDY – 20. ročník Beskyd Rallye –
„spanilej jazdy beskydskou krajinou“ – s prologem ve Frýdlantě nad Ostravicí a zastávkami
na Starých Hamrech a Ostravici přitáhl do obcí
mikroregionu na 160 historických vozidel. Kromě posádek z Čech a Slovenska se zúčastnili
soutěžící z Francie, Německa, Polska, Belgie
a Rakouska se svými nablýskanými miláčky
značek jako Praga Alfa, Tatra, Aero, Chrysler,
Minerva AF, Ford, Alfa Romeo, Mercedes, Citroën, BMW, Jaguar, ale také například motorkami Indian Chief nebo Harley Davidson.
Před Kulturním centrem ve Frýdlantě tak

byla k vidění parádní veteránská přehlídka,
která lákala davy. Diváků bylo tolik, že při
výrobě těch správných momentek a selfíček
se všichni museli obrnit trpělivostí, když chtěli
docílit záběru, kde se vybraný model vměstnal
v celé své kráse. Ale vyhrávala k tomu stylová
jazzová hudba, takže o dobrou náladu bylo
postaráno. O retro pohodu se postarala nejen
vozidla s historickou hodnotou, ale i řada dobových kostýmů, které všechny utvrdily v tom,
že se ocitli na jednom z největších setkání
historických vozidel na Slovensku, v Čechách
i střední Evropě. 
(pp)

MALENOVICE – Třiašedesátiletá turistka
26. července v dopoledních hodinách utrpěla
vážná zranění při pádu do rokle Satinských
vodopádů v Malenovicích.
Horskou službu vyzvali k zásahu operátoři
linky 155 krátce před polednem. „Bylo nám sděleno, že žena během výletu zakopla a následně
spadla přibližně dvacet metrů ze srázu. Na místo vyrazil vůz rychlé zdravotnické pomoci z Frýdlantu nad Ostravicí a my jsme jeli s nimi,“ uvedl
k okolnostem výjezdu Pavel Masopust, zasahu-

jící člen Horské služby Beskydy.
Záchranáři museli vzhledem k velmi obtížnému terénu ke zraněné pěšky. „Na místě jsme
zjistili, že žena utrpěla vážné poranění hlavy
a horní končetiny, které vyžadovalo co nejrychlejší lékařské ošetření. Vozovou techniku bychom
ale do lokality nedostali a transport na nosítkách
by byl velice problematický,“ komentoval situaci
Pavel Masopust. Zdravotníci proto povolali také
vrtulník Letecké záchranné služby z Ostravy.
Záchranáři poskytli zraněné prvotní ošetření a pomocí speciálních vyprošťovacích nosítek pak ženu šetrně
přepravili na nejbližší rovné místo.
„Po příletu vrtulníku se k nám letečtí
záchranáři spustili s vybavením pro
práci v podvěsu. Poté jsme paní uložili do vakuové matrace a posádka
vrtulníku ji transportovala k dalšímu
ošetření do ostravské fakultní nemocnice,“ doplnil náčelník Horské
služby Beskydy Radim Pavlica s tím,
že celá akce byla dokonalou ukázkou
perfektní spolupráce horských, zdravotnických i leteckých záchranářů.

Turistka spadla do rokle

Druhé kolo forenzního
značení jízdních kol

ním kódem. Mikrotečky jsou tak malé, že nejsou pouhým okem viditelné a celý roztok je
po zaschnutí na předmětu navíc průhledný.
Označená místa ani mikrotečky tak nejsou
vidět. Značení je velmi odolné jak proti povětrnostním vlivům, tak také proti mechanickému poškození. Výhodou této metody je, že
nepoškozuje předmět, na který je roztok nanášen. Pachatel je často od krádeže odrazen
již varovnou samolepkou, která se při značení
na předmět nalepí.

(Pokračování na str. 2)

od 14.00 hodin

hřiště SK pržno

a přehledné,“ upřesnila Daniela Kříž.
Samoobslužné čerpací stanice jsou v zahraničí zcela běžné. Jak sama majitelka té
frýdlantské přiznala, i ona před léty v Itálii byla
v situaci, kdy stála u automatu a nebyla si jistá.
„Tenkrát jsem to zvládla, musela jsem a od té

doby tankuji doma i v zahraničí s přehledem.
Chápu proto řidiče, že mají strach nebo ostych
přijít a zeptat se. Můžu všechny ubezpečit,
jsme tady pro vás. Moc rádi vám pomůžeme,
vše vysvětlíme a ukážeme. Stačí se nebát
a přijít. Těšíme se na vás,“ dodala. 
(PR)

slovo starostky
Vážení spoluobčané,
další měsíc a s ním i polovina prázdnin je za námi. Dobrou zprávou
však je, že nás čeká ještě srpen, a doufejme, že bude teplý a slunečný.
Dovolené jsou v plném proudu a každý z nás si je užívá po svém.
Mnozí objevují krásu naší české vlasti, jiní vyjíždějí do ciziny, ať už za poznáním či k pobytu u moře, studenti využívají volna k brigádám i jazykovým stážím. K létu neodmyslitelně patří i trocha lenošení s knížkou
v ruce. A na jednu takovou publikaci týkající se našeho města s historickou tématikou bych vás chtěla upozornit. V návaznosti na knihu s názvem Dějiny Frýdlantu nad
Ostravicí, Lubna a Nové Vsi, vydanou v roce 2009, je pro vás připravena nová, jistě očekávaná publikace s názvem Frýdlant nad Ostravicí: Pohledy do minulosti. Jejím cílem je představit proměny města od posledních dvou desetiletí 19. století po naši současnost prostřednictvím starých
fotografií a pohlednic. Nicméně z jejich výběru byl sestaven i kalendář, který vás provází letošním
rokem a umožňuje nahlédnout, jak vypadalo naše město v období mezi dvěma světovými válkami.
Paměti či kroniky města se nepíší každým rokem a retrospektivní pohled je vždy obohacující a mnohé vypovídající. Současný čtenář nechce pouze popisné historické, ale i poutavé dílo.
Navíc, pokud se sám podílel na jeho vytvoření!
A to celé je vskutku uměním a mnohdy i malým zázrakem.
Na přípravě nové dvousetstránkové publikace odvedli úžasnou práci Petr Maršálek, David
Pindur, Jan Saheb, Pavel Šmíra a Henryk Wawreczka. Ráda bych jim touto cestou poděkovala
za píli, pečlivost i nadšení při vytvoření díla, které nesmí ve vaší knihovničce chybět. Dík patří
i vám, občanům, kteří jste zapůjčením svých fotografií přispěli k vydání této nové knihy. Ta vám
bude představena a slavnostně uvedena „v život“ v rámci konání již tradičního Trhu lidových
řemesel dne 19. srpna, kde si zakoupený výtisk budete moci nechat podepsat samotnými
autory. Kromě tohoto vám Trh lidových řemesel nabídne program i historické setkání s vévodou
Albrechtem z Valdštejna. Pro děti i dospělé bude připravena spousta podívané a zábavy a náměstí se zaplní stánky s dobrotami, výrobky s rozmanitým sortimentem, vystoupením žoldnéřů
i šermířů, na pódiu bude po celý den až do nočních hodin probíhat program pro celou rodinu.
Věřím, že si poslední prázdninový měsíc užijí nejenom děti a rodiče, ale vy všichni. Ať již
budete kdekoliv, někde u vody nebo v přírodě na houbách, přeji vám mnoho krásných zážitků.
Při svých cestách buďte opatrní, myslete na šťastný návrat domů! 

Helena Pešatová, starostka Frýdlantu
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Máte prázdnou nádrž od auta, ale je noc
a vy potřebujete náhle někam jet? Nemáte
u sebe peníze, ale jen platební kartu? Chcete
ušetřit? Nebo se chystáte do zahraničí a bojíte
se, jak fungují tamní benzínové pumpy? Pokud
odpovídáte ano, stavte se na samoobslužnou
čerpací stanici Spa for Cars Oil, kterou najdete ve Frýdlantu nad Ostravicí naproti vrátnice
bývalého podniku Ferrum. Můžete si tam sami
natankovat benzin či naftu a také si umýt auto
v automatické myčce nebo samoobslužných
mycích boxech. A jaké jsou hlavní výhody?
„Oproti konkurenci máme nižší ceny. A pak, jak
už bylo řečeno, fungujeme non-stop,“ usmála
se majitelka zařízení Daniela Kříž. Přesto se
mnozí řidiči benzince stále vyhýbají. Proč?
„Mám pocit, že se lidé prostě bojí, že to sami
nezvládnou. Přitom je to velice jednoduché.
Zařízení čerpací stanice vás samo intuitivně
navede, krok za krokem. Člověk si sám zvolí,
zda chce platit hotově nebo kartou a za kolik
benzin či naftu chce. Nikdo se přitom nemusí
bát, že by přišel o své peníze. Pokud zaplatí
více, než se mu vejde do nádrže, vyjede mu
doklad s přeplatkem, který může použít při
příštím tankování. Obdobně při platbě kartou,
zákazníkovi bude z účtu odečtena pouze částka, kterou vidí na tankovacím stojanu a kterou
si skutečně natankoval,“ pokračovala Daniela
Kříž. Zdůraznila, že kdyby přece jen někdo měl
obavy obsloužit se napoprvé sám, může se
obrátit na personál. Ochotně mu vše vysvětlí
a ukáže.
Samoobslužná čerpací stanice nabízí své
služby i firmám. Zaměstnanci dostanou speciální čip, se kterým mohou kdykoliv bezhotovostně natankovat. Majitel firmy pak obdrží
jednou za měsíc vyúčtování s fakturou a podrobným přehledem, kdy a kolik paliva jeho
zaměstnanci tankují. „Čip má kód podle SPZ
každého vozidla, takže vše je dohledatelné
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beskydské

Foto: Petr Pavelka

Natankujte si sami ve dne, v noci, s penězi i bez

pr

MIKROREGION – Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy připravil pro občany všech
sdružených obcí zdarma druhé, podzimní,
kolo forenzního značení jízdních kol. Po velmi
úspěšném úvodním značení znovu navštívíme
téměř všechny obce mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy.
Forenzní identifikační značení (FIZ), nazýváno také syntetická DNA, je metoda ochrany majetku, která má především preventivní
účinky. Samotné FIZ je složeno z roztoku
lepidla a mikroteček s unikátním identifikač-

PŘEHLÍDKA VETERÁNŮ: Atraktivní podívaná ve Frýdlantě nad Ostravicí. 

bez hranic
Moderuje:

Kaczi - Kateřina Kouláková
Celým večerem bude provázet kapela

SaGar

Pořádá Mikroregion

Frýdlantsko-Beskydy

proGram:
14.00 hodin
• zahájení
14.30 hodin
sportovní hry
diSciplíny
• agility
• kbelíková štafeta
• labyrint
• požární útok
• skládačka
• letní biatlon
19.30 hodin
• vyhlášení výsledků
20.00–01.00 hodin
• show se skupinou sagar
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Srpen 2017
jubilea
Jubilanti města Frýdlantu nad Ostravicí:
V měsíci květnu 2017 oslavil své životní
jubileum a dal se zveřejněním svůj souhlas:
Jiří Figura, 80 let, Nová Ves
V měsíci červnu 2017 oslavili svá životní
jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas:
paní Vlastislava Dvořáková, 86 let, Frýdlant
paní Božena Běčáková, 85 let, Frýdlant
pan Lubomír Magdoň, 80 let, Frýdlant
paní Evženie Marková, 85 let, Frýdlant
paní Jarmila Skýbová, 91 let, Frýdlant
V měsíci červenci 2017 oslavili svá životní
jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas:
paní Ludmila Kubačáková, 89 let, Frýdlant
pan Břetislav Dostál, 88 let, Frýdlant
paní Anna Potěrová, 86 let, Frýdlant
paní Marta Fojtíková, 90 let, Frýdlant
paní Štefanie Střížová, 88 let, Frýdlant
paní Marie Karlická, 91 let, Frýdlant
pan Karel Menšík, 80 let, Frýdlant
paní Anna Kubátová, 86 let, Frýdlant
paní Marie Sovjaková, 90 let, Frýdlant
pan Jaroslav Cendelín, 86 let, Frýdlant
paní Alenka Volná, 89 let, Frýdlant
paní Marie Šigutová, 88 let, Nová Ves
paní Štěpánka Lupíková, 89 let, Lubno

Blahopřejeme
všem oslavencům

Co jsme ještě nestihli napsat o školním roce 2016/2017

Je nám jasné, že mluvit o škole uprostřed
prázdnin není zrovna ten nejlepší nápad, ale
pokud se dotkneme vzpomínek týkajících se
úspěchů našich žáků, snad nám bude prominuto. Poslední měsíce školního roku s sebou
přinášejí obrovské množství různých akcí,
projektů a soutěží, a tak není možné vždy obsáhnout všechno to, čím bychom se chtěli naší
veřejnosti pochlubit. Dost často na stránkách
Mikroregionu píšeme o sportovních úspěších
naší ZŠ TGM, tentokrát bychom rádi zabrousili
do oblasti přírodních věd.
Pojďme se nejprve zmínit o žácích, které
baví chemie a jejichž korespondenční soutěž
se nazývá Korchem. Pro Moravskoslezský kraj
ji organizuje katedra chemie Přírodovědecké
fakulty Ostravské univerzity a naše každoroční
účast je již samozřejmostí. Řešení žáci vypracovávají doma s použitím odborné literatury.
Součástí jsou i jednoduché domácí experimenty, které žáci vyhodnotí a vyfotí. V uplynulém
školním roce se soutěže zúčastnilo 17 žáků
naší školy. Nejúspěšnějšími řešiteli byli Ondřej
Březina z 9.C (6. místo) a Tereza Gajdošíková
z 8.B (9. místo). Jde o velmi pěkná umístění,
když vezmeme v úvahu, že jde o nejlepší řešitele z celého kraje a za těmito výsledky stojí
velký kus práce a píle.
V pondělí 29. května se Terka i Ondra
zúčastnili slavnostního předání cen dvaceti nejlepším řešitelům, které se uskutečnilo
v prostorách katedry chemie PřF OU v Ostravě. Součástí programu byla ukázka efektních
pokusů. Kromě diplomů byli za svou úspěšnou
práci Terka i Ondra odměněni sadou pro pro-

Rozlosování mistrovské soutěže
1. BFK Frýdlant n. O.
PODZIM 2017, MUŽI – DIVIZE E – domácí zápasy
2. kolo: ne 13. 8. v 17.00 1.BFK Frýdlant vs. FK Nové Sady
4. kolo: ne 27. 8. v 16.30 1.BFK Frýdlant vs. FC ELSEREMO Brumov
6. kolo: ne 10. 9. v 16.00 1. BFK Frýdlant vs. MFK Havířov
8. kolo: ne 24. 9. v 15.30 1. BFK Frýdlant vs. TJ. S. Ústí
10. kolo: ne 8. 10. v 15.00 1. BFK Frýdlant vs. FK Jeseník z.s.
12. kolo: ne 22. 10. ve 14.30 1. BFK Frýdlant vs. FC Dolní Benešov z.s.
14. kolo: ne 5. 11. ve 14.00 1. BFK Frýdlant vs. FK Nový Jičín
16. kolo: ne 19. 11. ve 13.30 1. BFK Frýdlant vs. FK Kozlovice

Polyfunkční komunitní centrum
pro děti, spolky a rodiny s dětmi

FRÝDLANT – Zastupitelstvo města Frýdlantu nad Ostravicí schválilo na svém červnovém
zasedání projektový záměr spočívající v rekonstrukci objektu bývalé hospodářské budovy,
která se nachází v areálu Střediska sociálních
služeb města Frýdlant nad Ostravicí, jehož
cílem je zkvalitnění nabídky sociálních i veřejných služeb ve městě formou vybudování poly-

funkčního komunitního centra.
Tento záměr je plně v souladu s podmínkami výzvy č. 74 s názvem Rozvoj infrastruktury
komunitních center, kterou vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.
Polyfunkční komunitní centrum vznikne
v případě získání dotace a bude poskytovat
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
a bude také využíváno pro realizaci volnočasových, kulturních, výchovně vzdělávacích či
environmentálních aktivit.
Nyní probíhají projekční práce a příprava žádosti o dotaci, která by měla dosahovat výše
95 % způsobilých nákladů projektu, což zahrnuje stavební práce i pořízení nového vybavení. Předpokládané náklady na realizaci tohoto
projektu se pohybují okolo 10 milionů korun.

Kancelář MAS Frýdlantsko-Beskydy
vyhlašuje první výzvy

V červnovém čísle jsme vás informovali o možnostech finanční podpory, která bude poskytována přes MAS Frýdlantsko-Beskydy. Dnes vám již přiblížíme termíny prvních výzev a seminářů
pro žadatele.
Pokud vše proběhne dle plánu (zbrzdit by nás mohl pouze zpomalený schvalovací proces dokumentace k výzvám ze strany MMR), tak budeme vyhlašovat první výzvy dle následujícího harmonogramu:
Operační program

Aktivita

Data žádosti
Datum vyhlášení
Datum ukončení
výzvy a příjem
příjmu žádostí
žádostí
1.11.2017
7.12.2017

IROP

Cyklodoprava

IROP

Infrastruktura
základních škol a
Infrastruktura středních 4.9.2017
škol a vyšších
odborných škol

vádění chemických pokusů.
Dalším měřením sil na poli vědy je jistě
dobře známá Archimediáda. Fyzika, na jedné
straně většinou neoblíbený předmět. Na straně
druhé obor, bez kterého bychom neměli tolik
technických vymožeností, které denně využíváme, a možná i proto zapojení žáků sedmých
ročníků do zmíněné soutěže rovněž našlo své
obdivovatele. Dvoukolové klání probíhá následovně. V rámci základního (tzv. domácího)
kola žáci řeší doma pět zadaných úloh, z nichž
jedna je praktická. Druhé kolo je okresní, žáci
řeší zadané úkoly na stanovených školách, a to
ve stejném termínu. Do okresního kola z naší
školy postoupilo šest žáků. V konkurenci třiceti
žáků, naši obstáli. Jiří Polách se umístil na 1.–
2. místě, Lukáš Wendzel na 4. a Jan Opěla
na 5.–6. místě.
Tolik tedy krátký návrat k minulému školnímu roku. Jistě uznáte, že by bylo škoda se
o těchto mladých nadšencích vědy z Tégeemky nezmínit, obzvlášť když vezmeme v úvahu,
že na svých úspěších pracovali mimo školu,
doma, ve svém volném čase. A také proto jim
patří velká gratulace a přání, aby jejich zapálení
pro zmíněné technické obory vydrželo, přineslo
další nové poznatky a objevování pozoruhodností kolem nás. 
jk, lg

Prodej dotisku knihy
o Štěpánu Kotkovi
Knihu i zpěvníčky Štěpána Kotka z dotisku
je možno zakoupit na besedách u cimbálu cimbálové muziky Kotci v prvních čtyřech srpnových čtvrtcích. 
J. Svoboda

Úspěšní chemikové ze ZŠ TGM Ondřej Březina a Tereza Gajdošíková.

Upozornění finančního odboru
Městského úřadu Frýdlant n. O.
Vážení poplatníci,
chtěli bychom vás tímto upozornit, že již uplynula lhůta splatnosti místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu pro rok 2017, která byla dle vyhlášky
města Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2016 stanovena nejpozději do 30. 6. 2017.
Místní poplatek ze psů pro rok 2017 byl splatný do 31. 3. 2017. Pokud poplatek ze psů činí

Druhé kolo forenzního
značení jízdních kol


(Pokračování ze str. 1)
Odolnost značení proti poškození znemožňuje další používání odcizených předmětů
a evidence předmětů v národním registru zvyšuje riziko dopadení pachatele a omezuje prodej odcizených předmětů.
Značení jednoho kola trvá zhruba 10 minut.
Roztok je nutné nanášet na čistá místa, proto
je nezbytně nutné kolo před značením řádně očistit, a to i na místech hůře dostupných
(spodní část rámu, všechny sváry atd.). Značení je zdarma. S sebou je nutné vzít důkladně
očištěné pojízdné jízdní kolo, občanský průkaz
a doklad o nabytí (např. účtenku, fakturu, záruční list apod.), popř. je možné na místě vyplnit čestné prohlášení o nabytí. Prosíme občany,
aby k označení jízdních kol nevozili kola nepojízdná, zastaralá nebo poškozená, značení
těchto kol je zbytečné a nákladné.
V jarním kole jsme v našem mikroregionu
označili celkem 936 jízdních kol a koloběžek.
V celé ČR již registruje jízdní kola 26 měst.

Jízdní kola se budou opět zdarma značit
téměř ve všech obcích mikroregionu. Termíny jsou následující: sobota 2. 9. středa 6. 9.
Frýdlant nad Ostravicí, předsálí tělocvičny ZŠ
Komenského, vstup z ulice Školní; 9. 9. Baška,
hasičská zbrojnice a 9. 9. Malenovice, Obecní dům, 16. 9. Čeladná, tělocvična ZŠ a 16. 9.
Staré Hamry, hasičská zbrojnice, 23. 9. Janovice, obecní úřad a 23. 9. Lhotka, hasičská zbrojnice, 30. 9. Kunčice pod Ondřejníkem, suterén
obecního úřadu, 7. 10. Ostravice, hasičská
zbrojnice a 7. 10. Pstruží, suterén obecního
úřadu, 14. 10. Pržno, Občanské centrum, vždy
od 9.00 do 17.00 hodin. Termíny jsou zveřejněny na mikroregion.reservanto.cz. Pro podrobné
informace můžete kontaktovat B. Manďákovou
Radovou, tel. 558 412 556, email: investice.
vedouci@obec-ostravice.cz. Projekt připravilo Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy
ve spolupráci s partnerem projektu Městskou
policií Frýdek-Místek a za podpory Ministerstva
vnitra ČR.
B. Manďáková Radová

FORENZNÍ
ZNAČENÍ
JÍZDNÍCH KOL
ZDARMA

13.9.2017

4.9.2017
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20.9.2017
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IROP

Územní studie

18.9.2017

24.10.2017
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OPZ

Sociální podnikání

listopad 2017

únor 2018

listopad 2017

Přesné datum vyhlášení výzvy sociální podnikání (OPZ) zveřejníme během září 2017.
Průběžně sledujte naše internetové stránky www.masfb, kde s dostatečným předstihem uveřejníme místo konání seminářů.
Kompletní dokumentace k výzvám bude uveřejněna v den vyhlášení výzvy. Ale to potenciálním
žadatelům nebrání s námi konzultovat své projektové záměry již nyní. Jak se říká: „Kdo je připraven, není překvapen.“

Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy,
ve spolupráci s MP Frýdek-Místek
a za podpory Ministerstva vnitra,
připravilo projekt „Forenzní značení jízdních kol, elektrokol a invalidních vozíků“ pomocí syntetické
DNA.

mikroregion.reservanto.cz

Kolo se označuje mikroskopickými
tečkami, které jsou pouhým okem
neviditelné.

9.11.2017

10.10.2017

PREVENCE
PROTI ODCIZENÍ

termín si můžete rezervovat na

Datum konání
semináře

Infrastruktura pro
předškolní vzdělávání
Sociální podnikání

IROP

Frýdlant nad Ostravicí

Deštivé počasí a nízké teploty neumožňují značení provádět, protože
by bylo nestabilní a viditelné. Za nepříznivého počasí může být značení zrušeno. O náhradním termínu
budete včas informováni.

Frýdlant nad Ostravicí
ZŠ Komenského v předsálí tělocvičny
vstup z ulice Školní

2. a 6. září 9.00–17.00 hod.
ve spolupráci

Své jízdní kolo si můžete nechat
označit také v ostatních obcích mikroregionu.

CO BUDETE
POTŘEBOVAT?
• čisté jízdní kolo
• doklad o zakoupení kola
(pokud nemáte, na místě vyplníte
připravené čestné prohlášení)
• občanský průkaz

více než 500 Kč za kalendářní rok, je splatný
ve dvou stejných splátkách nejpozději do 31. 3.
2017 a do 31. 10. 2017.
V případě, že jste místní poplatky neuhradili
včas, žádáme vás, abyste tak učinili co nejdříve.
Platbu lze provést převodem z vašeho účtu
na účet města nebo hotově na pokladně Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí. Při úhradě
bezhotovostním převodem vás žádáme o zadání správného variabilního symbolu.
Dále upozorňujeme, že včas neuhrazené
poplatky za nezletilé děti a nesvéprávné osoby
budou podle zákona o místních poplatcích, platného od 1. 1. 2016, převedeny na jejich rodiče
a opatrovníky.
V případě jakýchkoliv dotazů k místním poplatkům kontaktujte finanční odbor městského
úřadu, tel. 558 604 133 nebo 558 604 134.

Podomní prodej

Opět se množí informace o tom, že v našem městě opakovaně dochází k podomní nabídce změny dodavatele energií, tzn., že zástupci jednotlivých prodejců navštíví obyvatele
domů či bytů a nabízí údajné lepší podmínky
dodávky energií – tedy přechod k jinému dodavateli energií. Nyní se navíc objevily zprávy,
že vše probíhá po dohodě se zástupci města.
Informujeme vás, že se zástupci města,
ani pracovníky městského úřadu nikdo o této
skutečnosti nehovořil a nic nedomlouval, tudíž
město s těmito iniciativami dodavatelů energií
nemá nic společného a od těchto se distancuje.
Ve městě Frýdlant nad Ostravicí stále platí
nařízení obce č. 7/2013 ve znění pozdějších
doplnění, kterým byl vydán tržní řád. Dle čl.
5 tohoto nařízení je na území města Frýdlant nad Ostravicí zakázán podomní prodej,
tzn., jakákoliv forma nabízení zboží či služby
za účelem jejího prodeje formou osobní návštěvy v rodinném domě či bytu.

Kotlíkové dotace

Město Frýdlant nad Ostravicí ve spolupráci
s Moravskoslezským krajem pořádá seminář
pro veřejnost k dotačnímu programu „Kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“.
Konat se bude 7. srpna od 15 do 17 hodin
v zasedací místnosti městského úřadu na ulici
Hlavní 139.
Příjem žádostí bude zahájen 5. září 2017
od 10 hodin, ukončení 31. 12. 2018. Vzhledem
k objemu finančních prostředků bude přijato
maximálně 10 000 žádostí o dotaci s tím, že
bude podpořeno cca 8 660 žádostí a zbývající
žádosti budou zařazeny do zásobníku. Žádosti
budou podávány elektronicky v aplikaci dostupné na adrese https://kotliky.msk.cz/.

Komunikační kanál města
Frýdlant nad Ostravicí

Využijte možnost informování o dění
ve městě – komunikační kanál města Frýdlant
nad Ostravicí je vám k dispozici.
Aplikaci si můžete ZDARMA stáhnout a nainstalovat ze dvou největších marketů s aplikacemi.
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Staré Hamry
slovo starostky
Vážení občané,
dovolte mi, abych vás informovala o dění na obci.
Obec dokončila výměnu garážových vrat v obecních garážích pod lesem. Současně byl upraven vjezd.
Proběhla II. etapa renovace litinových křížů na starohamerském hřbitově.
Byly zpracovány mostní prohlídky (patří zde i propusti) objektů ve vlastnictví obce. Z provedených prohlídek vyplynulo, že je zapotřebí provést nezbytnou údržbu a opravy. Někde postačí
vyčištění či menší opravy, některé propusti si vyžádají opravy větší. Zjištěné nedostatky budou
postupně odstraňovány. Na základě prohlídek, z důvodu havarijního stavu, je uzavřena
lávka pro pěší za autobusovou zastávku na Mostě (lávka k Fojtíkům).
Údržba veřejného prostranství probíhá v podstatě nepřetržitě. Zaměstnanci obce udržují a sečou nejen centrum obce, ale také okolí starohamerského hřbitova a kostelíku na Gruni. Čistí
propusti a příkopy podél komunikací ve vlastnictví obce. Udržují pořádek a čistotu u autobusových zastávek a v okolí kontejneru. O nepořádku, který se u zastávek i kontejnerů, pravidelně
po víkendu, zejména teď v letních měsících, uklízí, by vydalo na samostatné povídání. Bohužel,
jsou mezi námi i tací, pro které je odhození odpadků mimo vyhrazená místa asi normální. Vůbec
si neuvědomují, že ten nepořádek po nich pak musí někdo jiný uklidit.
Jak si asi většina z vás všimla, někdo nám autobusové zastávky pomaloval. Snad každá
zastávka byla „ozdobena“ nasprejovaným srdcem. Došlo tak k trvalému poničení zastávek. Použité barvy nejdou smýt ani z oken, natož z dřevěného obložení. Kresby stále prosvítají. V rámci
finanční úspory, kdy na pomalování se pojištění proti vandalismu nevztahuje, obec prováděla
odstranění vlastními silami. Podle informací Policie ČR „umělce“ mají.
V měsíci srpnu bude provedena sanace starého, nevyužívaného septiku v prostoru mezi
obchodem a hasičárnou. Práce zajišťuje COOP Beskydy. Na nákladech se bude obec podílet
částkou 51 885 Kč (necelými 50 %), jelikož septik v minulosti sloužil nejen pro Jednotu (obchod
a restaurace), ale také všem v budově zdravotního střediska (dnes budova OÚ).

Starostka Eva Tořová

Srpen 2017

Pouťové akce se vydařily

Polovina prázdnin je za námi, ale sluníčka
a koupání jsme si moc neužili. Já teda vůbec.
Nevím jak vám, ale mi se v souvislosti s letošním létem vybaví slova klasika české literatury
Vladislava Vančury „Tento způsob léta zdá se
mi poněkud nešťastným.“ (Rozmarné léto).
Přes rozmary počasí se tradiční předpouťové sobotní odpoledne i nedělní starohamerská
pouť vydařily.
Fotbálek svobodní versus ženatí přilákal mnoho diváků. Zpočátku to vypadalo, že
máme málo fotbalistů!?! Po chvilce přemlouvání a za použití těch správných argumentů,
se na hřišti sešly oba týmy v plném počtu. Nasazení bylo na obou stranách velké. Nakonec
souboj skončil nerozhodně, a to 4:4.
O poločase byly připraveny soutěže pro
děti, do kterých se zapojili i ti nejmenší. Děvčata i chlapci. Za organizaci soutěží patří velké
poděkování panu Josefu Hatákovi.
Musím zmínit také to, že žádné předpouťové
fotbalové odpoledne by se nekonalo bez našich hasičů, kteří se postarali o zázemí, a bez
Petra Remeše, který zajistil tolik potřebné občerstvení.
V neděli se konala v kostele sv. Jindřich
poutní bohoslužba. Máme krásný kostel a v neděli 16. července byl ještě krásnější, protože
byl zcela zaplněn. Překvapením letošní poutní

bohoslužby byla návštěva pana Leciana, neoficiálního varhaníka Vatikánu, který svou hrou
na varhany poutní bohoslužbu zakončil.
Před kostelem se ještě dlouho postávalo,
debatovalo nebo jen tak poslouchala muzika,
která u kostela hrála. Vhod přišlo občerstvení,
výborné koláčky a vínko nebo kofola.
Také se vzpomínalo. Velkou pozornost
a obdiv vzbudila nově instalovaná panoramatická fotografie, která zachycuje původní cent-

rum Starých Hamer, před zatopením.
Ti, kteří se zastavili na hřbitově, ocenili renovaci starých litinových křížů a vyjádřili díky
za záchranu této ojedinělé památky.
V kulturním domě na Samčance pak proběhla vernisáž výstavy fotografií a prezentace
vzpomínek ze života rodiny Brumovských „Staré Hamry ze začátku minulého století z babiččina alba“, kterou zahájil autor výstavy pan Zdeněk Lasák. I o tuto akci byl velký zájem.

150. výročí narození básníka Petra Bezruče

Účastníci zájezdu na Dlouhé Stráně…

Přehled bohoslužeb
na měsíc srpen

6. 8. 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry, 16.30 Gruň
13. 8. 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry, 16.30 Gruň
20. 8. 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry, 16.30 Gruň
27. 8. 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry, 16.30 Gruň

z kalendáře akcí
12. srpna: tradiční setkání na Konečné
„Lidé lidem v Beskydech“
26. srpna: Starohamerské loučení
s prázdninami „Gruň náš šumný jediný“

Poplatky-upozornění

Připomínáme majitelům rekreačních objektů, že splatnost poplatků za komunální odpad
byla do 30. 6. 2017. Poplatek činí 700 Kč za objekt.
Bohužel i někteří trvale bydlící občané zapomněli uhradit poplatek za komunální odpad
ve výši 350 Kč za osobu.

Eva Balášová, poplatky

Uzavření knihovny
Knihovna bude ve dnech 28.–29. 8., 4.–5. 9.
a 11. 9. 2017 z důvodu dovolené uzavřena.

Každým rokem oslavujeme řadu výročí – k některým máme osobní vztah, jiné ani nezaregistrujeme nebo jsou nám lhostejná. Rád bych připomenul jedno, které mě nenechává lhostejným.
Před 150 lety se 15. 9. narodil Vladimír Vašek,
kterého známe jako Petra Bezruče, básníka, národního umělce a barda slezského lidu, který svojí tvorbou a životními postoji vstoupil nejen do historie literatury a do srdcí mnoha čtenářů na celém
světě, ale i do srdcí jeho přátel a krajanů v místech, kde pobýval nebo které rád navštěvoval.
Informací o něm a jeho tvorbě je na internetu, knihovnách a archivech bezpočet. Rád bych
ho proto netradičně přiblížil jako člověka – věrného přítele – a poskytl některé informace, které nejsou všeobecně známé a které se vztahují
k jeho (i mému) milovanému Gruni „našemu
šumnému jedinému“.
Gruň začal navštěvovat od r. 1908. Bylo to nejen kvůli nádhernému prostředí, úžasným výhledům na nejvyšší beskydské vrcholy a slovenská
pohoří, mj. Malé Fatry a Západních Tater – Roháčů. Bylo to i kvůli lidem, kteří zde žili a pracovali
ve složitých klimatických a sociálních podmínkách.

Jako turista si oblíbil mezi turisty vyhlášenou
„Útulnu u Švarné Hanky“. Původní objekt od bývalé majitelky Anny Weliczkové v r. 1900 koupili
a po požáru v r. 1904 postavili do nové podoby
manželé František a Anděla Píchovi, kteří předtím
v Bučkovicích v Dolních Starých Hamrech provozovali 1. český podhorský podnik ve Slezsku,
dnešní hostinec U řeky, dříve Ivánek v Ostravici.
Z nové chaty na Gruni tito noví majitelé vybudovali
1. český horský podnik ve Slezsku a útulna se brzy
stala centrem české turistiky ve slezské části Beskyd a na mnoho dalších let se stala symbolem turistiky v Beskydech. Po smrti svého manžela v živnosti dále pokračovala s úžasnou energií a láskou.
A protože byla navíc výborná kuchařka a velmi
pohledná a bystrá žena, její hostinec navštěvovalo
stále více turistů, kteří ji začali nazývat „mamulka
slezských turistů“. Okouzlila i P. Bezruče tak silně, že byla historiky zařazena mezi několik málo
osudových žen Bezručova života. V r. 1910 přišel
na Gruň učit do původní staré školy u cesty pod
dnešním hotelem Charbulák mladý, pohledný
a pokrokový učitel Antonín Lange (jeho otec Jan
Lange v té době provozoval ve Starých Hamrech

Víte, že v Beskydech mají jedinečnou obrázkovou cestu? Nově ji doplnily i soutěžní karty!
„Ahoj děti, jmenuji se teta Pepinka a chtěla bych
vás pozvat do krásné krajiny Beskyd, do okolí Starých Hamer. Zvu vás do pohádkového místa, kde
se projdete po cestičce, která je vyzdobená barevnými obrázky s verši a moudrými ponaučeními,
po níž chodily kdysi dávno děti do školy…“
Tak takto začíná jedinečná Obrázková cesta
vzhůru na Javořinku ve Starých Hamrech. Stezka
vznikla sice již v roce 2010, ale o letošních prázdninách ji doplnila i soutěžní karta, která provede
celou stezkou. Tento produkt společně vytvořili
Obec Staré Hamry a Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko.
Obrázková cesta je původně cestička dětí
z Javořinky do školy, kterou pro radost dětí, aby
jejich každodenní dlouhá cesta byla příjemnější,
ozdobila paní Josefa Tomášková, známá jako Pepinka. Ta svými pestrými obrázky, připevněnými
na vysokých smrcích, ozdobila cestičku, rozmístila
posezení a vyrobila dřevěné stříšky nad křišťálové
studánky, zvoničku i orientační mapu. Vše doplnila o verše a moudrá poučení.
A právě pro zpestření této obrázkové cesty,
která je skvělým tipem pro rodinné výlety, byly
vytvořeny soutěžní karty. Na trase se 12 malo-

vanými obrázky čekají na děti drobné úkoly. Jejich řešení pak zapíší do karty, kterou je možné
si vyzvednout v turistickém informačním centru
v Ostravici. Vyplněnou kartu pak mohou nechat
ve stejném turistickém informačním centru, kde
na ně čekají za správné odpovědi zajímavé odměny. Díky otázkám se třeba dozví více o lesních
zvířatech, proč je les důležitý nebo že odpadky
do lesa nepatří.
„Naším cílem pro vytvoření nejen soutěže, ale
celé obrázkové cesty bylo, abychom dnešním dětem přiblížili, jak se kdysi žilo, a ukázat jim malebná zákoutí a krásnou přírodu Beskyd. A protože se
o Pepince, která pro děti stezku vybudovala, říká,
že byla prvním ekologem v Beskydech, tak dalším
důvodem byla také výchova k ochraně přírody
a původních hodnot,“ říká Eva Tořová, starostka
obce Staré Hamry.
„Jsme rádi, že jsme se do tohoto skvělého
projektu mohli zapojit, protože tímto chceme vytáhnout děti a jejich rodiče od internetu, televizí
a podpořit pěší turistiku a pohyb všeobecně. Stezka je tak vhodná nejen pro rodiče s dětmi, ale je
velmi zajímavá a poučná pro školní skupiny,“ uzavírá Monika Konvičná, ředitelka Destinačního managementu turistické oblasti Beskydy-Valašsko.

hostinec známý jako Langeho hostinec). Protože
neměl kde bydlet, ubytoval se u paní Píchové, v té
době v jediném hostinci na Gruni. A zde právě
začalo celoživotní přátelství Bezruče a Langeho.
Přestože vdova Píchová byla o 12 let starší než
20letý A. Lange, v říjnu 1912 se vzali a společně
provozovali turistickou útulnu. Z učitele se stal „hoteliér“, jak ho škádlivě označoval Bezruč ve svých
dopisech. 
(Pokračování na str. 10)

Jedinečná obrázková cesta

rozloučili jsme se
Dne 16. 7. 2017 zemřela ve věku 90 let
paní Marie Liďáková.

Nezapomeneme.

noví občánci
Dne 4. 7. 2017 se rodičům Jiřímu a Jitce
Kubačákovým narodila dcera Kristýna.
Rodičům srdečně blahopřejeme a malé
Kristýně přejeme v životě jen to nejlepší!

Obec Bílá, Klokočov, Korňa a Staré Hamry
vás srdečně zvou na setkání
Čechů a Slováků

„Lidé lidem v Beskydech“

spojené s vatrou přátelství, které
se uskuteční v sobotu 12. srpna
od 15.00 hodin na Konečné
V programu vystoupí:
Folklórní soubor Klokočov
Hudební skupina PULZ
Heligonkáři
Připraveny jsou soutěže pro děti i dospělé.
Před setměním zapálí starostové
pořádajících obcí vatru na důkaz
přátelství a vzájemné spolupráce.
Do ranních hodin pak bude probíhat
zábava pod širým nebem.

jubilea
V měsíci srpnu 2017
oslaví své životní jubileum:
Paní ANNA HATÁKOVÁ - 60 let
Paní MARCELA ZÁPALKOVÁ - 65 let
Pan MILAN FALTÝNEK - 91 let
Našim jubilantům k jejich výročí
srdečně blahopřejeme a do dalších let
přejeme pevné zdraví!
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Srpen 2017
slovo starosty
Vážení spoluobčané,
první polovinu prázdnin máme za sebou a s ní taky nejočekávanější událost
letošního léta, kterou byl 37. Sraz Lhot a Lehot České a Slovenské republiky.
O jeho průběhu už bylo a ještě bude napsáno hodně, proto jen krátce z mého
pohledu. Na to, že naše obec měla na přípravu srazu pouze necelý jeden
rok, protože jsme jeho organizování přislíbili až na minulém srazu v roce 2016
v Ostrožské Lhotě, se nám podařilo tuto akci organizačně zvládnout, myslím,
ke spokojenosti všech. Samozřejmě klíčové pro zorganizování srazu bylo zajistit a připravit prostory,
vhodné pozemky a zázemí pro tak velký počet účastníků, což se nám nakonec podařilo, a v neposlední řadě i finanční prostředky. Za výraznou finanční podporu děkujeme Moravskoslezskému kraji,
manželům Mynářovým a všem, kteří nám na organizaci srazu přispěli jakoukoliv formou. Poděkování patří místním spolkům i jednotlivcům, kteří se podíleli na přípravě tohoto setkání, ať už se zapojili
do organizačního výboru, nebo jako dobrovolníci při přípravě areálů, zajištění nepřetržité pořadatelské
služby během všech dnů, zorganizování a provozu výstavy, přípravě sportovních i kulturních programů,
značení turistických stezek, zajištění výšlapů na Ondřejník, následného úklidu celé obce a mnoha dalších činností, které organizace tak velké akce obnáší. Věřím, že všichni ti chtěli naši Lhotku představit
v tom nejlepším světle a ukázat ostatním „Lhoťanům“, že jsou na ni právem hrdí, což se jim podle
odezvy na letošní sraz povedlo. Zvlášť bych chtěl poděkovat Alešovi a Lence Stonavským, kteří měli
organizaci a řízení letošního srazu pevně v rukou a jeho přípravě věnovali obrovské množství svého
volného času. Velké uznání patří i Martině Kubalové ml. za účastníky hodnocené jako velmi zdařilé
grafické zpracování propagace srazu, videosestřihy, správu facebookových stránek a ostatní propagační a tiskový materiál. Já osobně bych chtěl vyzvednout samotnou atmosféru srazu. Je úžasné, jak
se na tomto setkání dovedli lidé z celé České republiky a Slovenska několik dnů společně bavit, jako
by byli z jedné obce. Během všech dnů vládla opravdu přátelská atmosféra, lidé se navzájem zdravili,
tvořily se hloučky a podle pestrobarevných triček, které jsou hlavním rozlišovacím znakem jednotlivých
obcí, bylo vidět, že si mají spolu co říct, ať jsou z kterékoliv Lhoty či Lehoty. Podle informací z kronik
a vyprávění nejstarších účastníků taková atmosféra na srazech panuje už 37 let, a to bez jediného
přerušení. Od mnoha návštěvníků jsem slyšel jen chválu, jak je naše vesnička krásná, že jsou tady
spokojení a že se u nás cítí opravdu dobře. Obrovskou zásluhu na tom máte vy občané, kteří pomáháte
udržovat pořádek v obci, není vám lhostejné, jak to vypadá i mimo vaše obydlí, svou vstřícností vůči
návštěvníkům a věřím i dobrou náladou, za což vám patří velký dík. Nyní po krátké kulturní přestávce
bych vás chtěl pozvat 19. srpna jménem místních hasičů na 15. ročník pohárové soutěže O putovní
pohár obce Lhotka a v sobotu 26. srpna na 23. ročník Sochových národopisných slavnosti. Přeji vám
ještě mnoho hezkých letních dnů a dětem hodně zážitků z prázdnin.  Zdeněk Kubala, starosta

Pilky mezi setkáním Lhoťanů a Sochovkami

O tom, že je lehko na bojišti, když je těžko
na cvičišti, nemusí členy lhoteckého folklorního
souboru Pilky nikdo přesvědčovat. Ti také vědí,
že se nesmí ani usnout na vavřínech. Ty pomyslné vavříny sklízeli tanečníci a zpěváci Pilek
zejména v loňském roce, kdy soubor slavil 80
let od svého vzniku a jeho pět vystoupení v posledních dvou měsících loňského roku patřilo
k těm nejúspěšnějším.
V letošním roce měli Pilkaři první dvě vystoupení – na přátelském večírku ve Frýdlantě a masopustu v Hodoňovicích – už v únoru. Soubor ale pro
své diváky – zejména pro každoroční lhotecké Sochovy národopisné slavnosti – přichází vždy s no-

vým pásmem. Za poslední léta jich nebylo málo.
A tak ve Lhotce i v celé řadě vystoupení blízkého i vzdálenějšího okolí mohli diváci tleskat
lašským pásmům „Dyž sme byli o dvacet let let
mladši, Ta naša apatyka, Kaj čert němože, Zbojnickým, ale i Ševeckým a U nas na Krmašu. Se
dvěma posledně jmenovanými pásmy vystoupili
Pilkaři začátkem prázdnin na 37. setkání Lhot
a Lehot v domovské Lhotce a také 29. července
v areálu Opálená ve Pstruží. Tam – u příležitosti
205. výročí památné události z portášské historie
v Čeladné – je doprovázela – trochu netradičně –
cimbálová muzika Valašský vojvoda z Kozlovic.
Letošní nové pásmo, které soubor nacvičuje už od jara, bude mít svoji premiéru
26. srpna na Sochovkách. Jak to bývá
u Pilkařů zvykem, půjde opět o pásmo
žertovné. Diváci se pobaví u toho, jak si
chlapi „zpod Ondřejníka“ poradí na dědině i s vykradenou hospodou.
Víc není třeba prozrazovat. Snad jenom to, že samozřejmě kromě Pilek bude
na Sochových slavnostech i celá řada jiných folklorních souborů – od těch nejmenších, až po ty nezkušenější. A na to už stojí
za to se přijít podívat. 
Pavel Pasek

Na Kuříně byla novinka

No, nevymysleli jsme ve Lhotce něco nového, je to záležitost, která o prázdninách běžně
funguje na spoustě míst, ale u nás to byla letos
novinka. První ročník dětského tábora ve stylu
příměstských táborů. S iniciativou přišla čerstvě
dostudovaná Kristýna Kotalová se svým přítelem Jakubem Handlem. Zkušenosti mají bohaté
z dětského lyžařského i letního parku na Bílé,
kde fungují jako instruktoři a animátoři.
Přihlásilo se jim 18 dětí ve věku 4–10 let. Základnu měli na sportovišti Kuřín, kde našli výborné
zázemí, na obědy chodili do nedalekého penzionu
U Fandy. Ráno, když ještě bylo chladno, byly děti
uvnitř, ale rozcvička a další činnosti, vyjma odpoledního klidu na karimatkách s poslechem pohádek, se odehrávaly venku. Celý tábor byl koncipován jako cestování časem. Ráno děti hledaly stroj
času (kávomlýnek) a s říkankou, kterou se nau-

noví občánci
V červenci se narodila
mamince Petře Strnadové
dcera Sára.
Přejeme, aby holčička dobře prospívala, byla
zdravá a dělala rodičům jen samou radost.

čily, si přivolaly minulá i budoucí období. K němu
měly povídání o té době, plnily různé úkoly a hrály
hry. V pondělí to byl pravěk – přišel pračlověk (Jakub), děti se učily dělat pasti na „mamuty“, tedy
hmyz a brouky. Velmi je bavilo rozdělat těsto,
to pak po vykynutí namotávat na tyčky a opékat
nad ohněm. Pokud se nespálilo, tak bylo i celkem
chutné. Úterek patřil středověku a ve středu to
bylo antické Řecko a Řím. Ten den byla i olympiáda, kdy děti soutěžily ve čtyřech disciplínách. Samozřejmě nemohly chybět zlaté, stříbrné a bronzové medaile, což se dětem hodně líbilo. Čtvrtek
patřil současnosti a děti se vžily do role turistů
a vystoupaly na vrchol Ondřejníku nad obcí. Ten
den bylo největší vedro, a tak páteční den, věnovaný budoucnosti, ani nevadil déšť a unavené děti
hrály hry uvnitř na Kuříně a probíhalo také velké
vyhodnocení všech soutěží, protože v týdnu děti
soutěžily jak za sebe, tak
i v týmech.
A přišlo loučení
a s ním otázka, kterou
měly spokojené děti i jejich rodiče – bude příští
rok druhý ročník tábora?
Také spokojení Kristýna
i Jakub (protože děti byly
hodné a aktivní) ubezpečili, že pokud bude zájem, a kapacita Kuřína je
i na více dětí, bude tábor
i příští rok. Tak se těšte!

Sraz Lhot a Lehot den po dni

37. ročník Srazu Lhot a Lehot, který se konal
v naší obci, je za námi. Téměř roční usilovné
přípravy vyvrcholily během druhého červencového víkendu a vlastně možná ještě o pár dnů
dřív, protože první účastníci srazu se začali sjíždět už počátkem týdne.
Jako první o týden dřív v pátek dorazil Venca z Ovesné Lhoty (bývá prvním účastníkem už
mnoho let) a během následujících dní k němu postupně přibývali další Lhoťané. Nakonec se u nás
setkali zástupci z dvaašedesáti Lhot a Lehot,
včetně naší obce. Některé výpravy byly malinké,
ta největší, z Ostrožské Lhoty, která je nejpočetnější Lhotou v ČR vůbec a hostila sraz v minulém
roce, však měla kolem osmdesáti členů.
A jak to tedy všechno probíhalo?
Středa:
Oba areály u školky i na Kuříně byly zcela
připraveny. Zástupců jednotlivých obcí pomalu
přibývalo, byly obsazeny nejen lhotecké penziony, ale také stanové městečko pomalu ožívalo. Někteří stánkaři zahájili prodej. Večer bylo
možno zahrát si společně volejbal a pak si také
zazpívat na karaoke.
Čtvrtek:
Přijížděli další a další Lhoťané. Někteří z nich
se účastnili výstupu na Ondřejník s místními znalci terénu, jiní dávali přednost výletům po okolí
na vlastní pěst. Večer se pak většina přišla pobavit do areálu na Kuříně, kde už fungovaly naplno
všechny stánky a k poslechu i k tanci zahrála kapela PusToff, která se setkala s vřelým přijetím.
Pátek:
Bohužel jsme se probudili do deštivého rána,
nikomu se nechtělo ze stanu. Naštěstí přesně
jak hlásili meteorologové, před polednem pršet
přestalo a zpoza mraků vylezlo sluníčko. V pátek
začal naplno program v obou areálech. Deštivé
dopoledne si někteří zpestřili hraním deskových
her, které byly připraveny k zapůjčení v areálu
Kuřín. Odpoledne v areálu u školky bylo věnováno především dětem, které se mohly vyřádit
ve skákacím hradu nebo si něco vyrobit ve výtvarných dílnách (tam si mimochodem se zájmem
navlékali korálky i někteří dospělí). Od šestnácti
hodin se v pořadu Muzikanti, zahrajtě nam, my
si zatancujem představily folklorní soubory Valášek, Valašský vojvoda a Pilky a Pustkova cimbálová muzika. Tímto pořadem jsme chtěli představit Lhoťanům folklorní tradici spjatou s naší
obcí a s osobností Vincence Sochy. Po skončení
vystoupení vyhrávaly ke zpěvu cimbálové muziky, dokud je nevyhnal déšť. Od osmnácté hodiny
probíhal program také na pódiu na Kuříně, po kapelách Ajdontker a Horkýže slíže revival byl vrcholem koncert kapely Mirai, který začal díky dost
silnému lijáku s mírným zpožděním. Přesto kdo
vydržel, určitě nelitoval a s chutí si zazpíval třeba
hitovku Když nemůžeš, tak přidej víc, zakřič prostě z plných plic, že slovo nejde neexistuje...že to
dáš, že na to máš. Tímto textem jsme se ostatně
my pořadatelé celou dobu řídili :-). Po tomto skvělém koncertu ještě pokračovala zábava s kapelou
Vinylrock až do pozdních nočních hodin.
Sobota:
Tentokrát bylo ráno zalité sluncem a nabitý program odstartoval už od devíti hodin. Na kurtech
probíhal turnaj v nohejbalu, na travnatém hřišti
se uskutečnila soutěž v požárním útoku. Na prostranství před pódiem byly připraveny nejrůznější

Sběr bio odpadů,
sběrné místo u bývalého kravína:
Každou sobotu od 10.00 do 12.00 hodin.
Během pracovní doby
obecního úřadu po tel. domluvě.
Termíny svozu komunálního odpadu
v srpnu: úterý 8. 8. a 22. 8.

Lhotka

Děkujeme všem, kdo se podíleli
na renovaci kříže naproti Kuřína. OÚ

zábavné soutěže – např. hod pérem, pití piva brčkem, babycross, tačkocross, opice zadarmo atd.
Do všech těchto aktivit se k naší radosti zapojilo
hodně účastníků srazu. Kromě soutěží probíhalo
také malování na obličej a některé dámy se mohly
nechat zkrášlit ve studiu Krása. Od desíti hodin se
v restauraci U Fandy sešli zástupci zúčastněných
obcí na tradiční společné schůzi.
Po jedenácté hodině se začala obloha zatahovat a do půlhodiny se zvedl vítr a vypukla taková
průtrž mračen, včetně krupobití, kterou jsme u nás
už dlouho nezažili. Po cestách, loukách i polích
tekly potoky vody a před pódiem na Kuříně se někteří nadšeně klouzali v bahně. Naštěstí jak rychle
déšť přišel, tak také odešel. A definitivně. Průvod
Lhoťanů od obecního úřadu do areálu u školy
mohl začít podle plánu a všichni účastníci vybavení cedulemi, transparenty a „obecními“ tričky
dorazili do areálu už za slunečního svitu. Z pódia
se naskytl krásný pohled na areál zaplněný Lhoťany a Lehoťany v barevných tričkách a dobré náladě. Po představení všech obcí zazněla hymna
srazu a byla předána pořadatelská štafeta obcím
Dlouhá Lhota a Husí Lhota. Následoval program
Lhotka baví Lhoty, kde se představili v tanečních,
pěveckých a hudebních vystoupeních malí i velcí
místní umělci, profesionálové i amatéři. Kromě
toho se také rozdávaly medaile a ceny za soutěže. Nám se podařilo bodovat např. v soutěži
v nohejbalu. Byli vyhlášeni nejmladší účastník,
kterým se stalo třítýdenní mimčo Samuel z početné Ostrožské Lhoty, a nejstarší účastnice, kterou
byla pětaosmdesátiletá paní Andulka z Řešetové
Lhoty. Sobotní program v areálu u školy završilo pohodové vystoupení kapely Michal Tučný
revival. Zbytek sobotního programu se odehrál
opět v areálu na Kuříně. Večer otevřel perfektní
koncert kapely Elán kontraband, po něm následovalo vystoupení Petry Janů a kapely Amsterdam
a vše uzavřela kapela R.U.M, která hrála dlouho
do noci nejen k poslechu, ale i k tanci.
Neděle:
Poslední den srazu už byla na programu jen
mše svatá v místní kapli, obětovaná za všechny
živé i mrtvé účastníky srazu. Nejvíce se asi dotýkala Lhoťanů z Tvarožné Lhoty, kde v nedávných
dnech došlo k velmi tragické dopravní nehodě.
O úplnou tečku se postarala jen pro tento den
vytvořená kapela Pohodička, která zpříjemnila
svými písničkami poslední hodiny před odjez-

dem domů všem zbylým účastníkům srazu.
Během dopoledne se začalo stanové městečko vyprazdňovat a do večera už tam zůstalo
jen pár stanů. Okamžitě byl také zahájen úklid
v obou areálech. V pondělí večer už sraz připomínala jen ušlapaná tráva a cestička vychozená
přes louku z areálu do stanového městečka.
A my jsme si mohli s úlevou oddechnout, že
je to za námi. A úspěšně. Dělali jsme, co jsme
mohli, aby byli u nás všichni co nejvíce spokojeni
a vzpomínali na Lhotku pod Ondřejníkem v dobrém. Trochu nás opět pozlobilo počasí, ale jak
říkal pan starosta, chtěli jsme ukázat, jak to u nás
vypadá, když je hezky i když prší. A našly by se
i další mouchy, ale nikdo a nic není dokonalé. Určitě nás mohou hřát na srdci slova chvály většiny
účastníků, kteří pozitivně hodnotili zázemí srazu,
program hlavní i doprovodný, kterým byly výšlapy
na Ondřejník a výstavka z historie obce a činností
spolků (poděkování patří členům klubu důchodců, kteří na ní fungovali jako hlídači i průvodci).
Celé to připravit a zorganizovat, byla pěkná
makačka, což potvrdí určitě všichni, kteří přiložili
ruku k dílu při přípravě i následném úklidu areálu,
při nekonečném umývání vratných kelímků, při
obsluze ve stánkách s občerstvením, při zajišťování klidu a bezpečnosti v areálu, při organizaci
programů a soutěží atd. Poděkování tedy patří
opravdu všem, kteří ochotně pomohli, ale hlavně
Lence a Alešovi Stonavským, kteří to sice celé
spískali, když vloni na poslední chvíli vzali na svá
bedra společně s obcí pořádání srazu, ale za to
si ten svůj nápad pěkně odmakali. Příští rok sraz
společně pořádají dvě obce – Dlouhá a Husí
Lhota, které leží nedaleko Mladé Boleslavi. Tak
kdo jede s námi a pomůže nám zajistit prvenství
pro nejpočetněji zastoupenou obec?
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Baška

Srpen 2017

Pohárová soutěž – O pohár obce Baška

Poslední červnovou sobotu přálo počasí
(možná až moc) a v areálu přehrady Baška se
sjelo 28 týmů k účasti na hasičské soutěži.
Pro fanoušky i soutěžící byly připravovány
grilované klobásy i hermelíny a na čepu pivo
a kofola, které v daném počasí tekly opravdu
proudem. Ve 13 hodin byl proveden nástup
soutěžních družstev a po poradě velitelů, ohledně upřesnění pravidel, se již na základně chystal domácí ženský tým. Již druhým rokem si tento tým vybírá mateřskou pauzu, ale na domácí
soutěž se jim daří sejít bez výraznějších komplikací. Stejně bezproblémově proběhl i jejich
útok, a i když časem se umístily na posledním

místě, tak za prvními zaostaly o pouhých šest
vteřin. Odnesly si tak alespoň cenu pro smolařky soutěže, která je určena týmu, jenž dokončí
svůj útok v nejhorším čase soutěže v dané kategorii.
Mužský domácí tým je, stejně jako většina
soutěžních družstev na naší soutěži, účastníkem Beskydské ligy. Jedná se o sdružení sborů dobrovolných hasičů, které jsou hodnoceny
na vybraných pohárových soutěžích, neboli jednotlivých kolech ligy. V letošním roce se v Bašce koná třetí kolo ročníku 2017. Z toho vyplývá,
že týmy už se stačily od začátku sezony lehce
sehrát, ale čeká je ještě 10 ligových kol po této

soutěži, které rozhodnou o celkovém pořadí.
Mužský tým již od loňského roku prošel částečným omlazením a změnami, a tak především
sbírá zkušenosti. Svým časem nakonec skončil
na 10. místě, pouhých pět vteřin za vítězným
týmem.
Celé odpoledne bylo provázeno úmorným
vedrem, které naštěstí všichni účastníci zvládli
a bez újmy na zdraví si jej snad i užili. Večer
naši členové zakončili výpomocí na Letním koncertě filmové a populární hudby.
Závěrem bychom rádi poděkovali obci Baška
za možnost využít prostor bývalého brouzdaliště
k uspořádání pohárové soutěže, za její sponzorské dary a také nemalou podporu naší činnosti
během celého roku.
Eva Handrejchová

Informace občanům místní
části Hodoňovice
Od 1. září 2017 bude do této lokality zajíždět
pojízdná prodejna PINO, která bude nabízet
sortiment potravin včetně pečiva.
Bližší informace budou vyvěšeny v obecních
vývěsních skříňkách, na webu obce a oznámeny místním rozhlasem. 
Obec Baška

Český svaz včelařů slaví

Víte že:
* Český svaz včelařů v březnu oslavil 145 let
od svého založení?
* U nás existuje 50 tisíc zájmových a profesionálních chovatelů včel?
* Dohromady se jedná od 675 tisíc včelstev
s adekvátním počtem úlů kolem 750 tisíc?
* Každý Čech sní ročně průměrně 0,7 kg
medu?
* V ČR se vyprodukuje devět milionů tun
medu ročně?
* Dalších 700 tisíc tun medu se doveze?
Tyto informace o medu a včelařích mi nedaly
spát, proto jsem kontaktovala předsedu místního Svazu včelařů Martina Carbola, abych se
ho zeptala, jak to je vlastně se situací ohledně
včelstev, medu a vůbec se včelaři v naší obci.
Martine, vím, že již nějaký rok děláš předsedu bašťanského svazu včelařů. Řekni mi,
jak ses vlastně ke včelaření dostal, vedl tě
někdo k tomuto už od dětství?
„U nás včelařil můj otec a my mu jako děti
chodily ke včelám pomáhat vytáčet med, vyhledat na rámku včelí královnu, nebo udržovat
v kuřáku oheň. Tehdy se asi rodila moje láska
k přírodě.“
Takže se ti vlastně záliba stala koníčkem
– nebo spíše velkým koněm, že?
„Není to jen o samotném včelaření, ale taky
o poznávání nových lidí, které tato záliba spojuje. Mým dalším velkým učitelem byl Josef Svoboda z Hodoňovic a hlad po nových informacích
mě zavedl i na včelařskou školu do Nasavrk.
Takže dnes mám díky tomuto „koni“ přátele
po celé republice.“
Ty sám vlastníš několik včelstev, pověz
kolik, kde je máš umístěné – pokud to není
tajemstvím.
„Včely mám v kočovných vozech, které se
přisouvají k zemědělským plodinám, hlavně ře-

pce a taky k lesu. Zimuji sto včelstev, dnes je
mám umístěné v katastru obcí Baška, Kunčičky
u Bašky a Lhotka.“
Jedna matka, mnoho dělnic a pár trubců
– to jsou mé, asi zkreslené, představy o úlu.
Prosím tě, můžeš pro laika popsat, jak to
v tradičním včelím příbytku vypadá?
„Zjednodušeně jsi to popsala správně. Naše
včela medonosná není tvor, který by dokázal
přežít v přírodě sám. Je to velká rodina, ve které
má každý článek svoji důležitou roli. Včelí královna je ve včelstvu jen jedna, klade až 2 500
vajíček denně, takže je matkou celého společenství, které na vrcholu léta čítá asi 50 000
jedinců.“
Četla jsem i o krádežích úlů a děje se tak
i v našem regionu. Proto se prý začaly hlídat
pomoci GPS nebo kamer. Víš o tom něco?
Nebo i ty chráníš své úly touto technikou?
„Ani v tom není náš region ničím výjimečný,
i u nás se včely kradou. Zajištění je o to složitější, že naše stanoviště jsou mnohdy umístěna
na odlehlém místě, ale říct ti, kde mám umístěny
fotopasti, to opravdu nemohu.“
Cena klasického nástavkového úlu se
údajně pohybuje od dvou do tří tisíc korun. Cena včelstva včetně zásob a plástů
je různá podle období. Co pak dělat, když
na jaře někdo odnese vyzimované včelstvo
i s úlem?
„Pokud chce někdo začít včelařit, má i jiné
možnosti než obrat souseda. V minulosti mladé včelaře podporoval Moravskoslezský kraj,
který přispíval na pořízení včelstev a nových
úlů. Na území katastru obcí Bašky, Kunčiček
a Hodoňovic působí ZO ČSV Baška, z.s., který sdružuje 46 včelařů. Rádi mezi sebou nové
členy přivítáme a pomůžeme radou, jaký úl se
do našich podmínek nejlépe hodí, nebo kde získat zdravá včelstva.“

V květnu na Dni obce tesali tři řezbáři ze dřeva
sochy, které jsou opět umístěny v kempu přehrady Baška. Pojďme se blíže seznámit s řezbáři
i jejich výrobky.
Řezbářka, truhlářka a výtvarnice Vlasta
Koběrská, která je autorkou jedné ze soch,
k uvedenému dodává: „Zadání znělo – vytvořit
dřevěné prvky s tematikou vody a přírody, tedy
nejlépe zvířata s vodou spjatá. Navíc taková, která v areálu ještě nejsou z předchozích let od jiných řezbářů. Vybrala jsem si jasanový kmen
a z něj vyrobila lavičku s žabkou a bobrem, jelikož
posezení u vody není nikdy dost. Zajímavostí je,
že zvířátka mají vložené keramické oči, které je
více oživí a působí tak veseleji, zvláště pro děti.
K tvorbě pro děti mám velmi blízko, původně
jsem totiž učitelkou výtvarné výchovy.“

Vlasta Koběrská doporučila k tesání svého kolegu Jiřího Veselého, který o svém výtvoru říká:
„Vybral jsem si dubový kmen a dle požadavku
z něj vytvořil rybu, která přežije rozverné dětské
hrátky po dlouhá léta. Je tak bytelná, že jí jen tak
něco neublíží. Mohou ji tedy děti využít ke svým
hrám i k posezení u přehrady. Jedná se o zcela
ojedinělý druh, vyskytující se pouze zde v Bašce,
jednoznačně největší rybářský úlovek v místních
vodách!“
Autorem třetí sochy – želvy – je místní řezbář
Štefan Danielovič, který se této akce zúčastnil
i vloni.
Na otázku – jak se vám tesalo, nám jednohlasně řezbáři odpověděli: „Akce to byla příjemná, ale panovalo dost velké vedro na přímém

Už nebudeme probírat takové katastrofické scénáře. Raději mi řekni, jak přezimovaly včely letos a jak to dopadlo s prvním
letošním medem, už se točil, že? Dlouho
bylo škaredé počasí, měly včelky možnost
alespoň něco posbírat?
„Letošní zima byla dlouhá, ale včely ji přežily vcelku dobře. A my už se radujeme z letního
vánku a sluníčka stejně jako naše včely. První
medobraní u nás bývá po odkvětu řepky, začátkem června, takže do té doby měly včely těžkou
dřinu. Ale není to jen med, který nám včely dávají. Život včel je jako kouzelná studna: Čím více
z ní čerpáte, tím více vám toho nabízí – slova
rakouského vědce Karla von Frische.“
Děkuji ti, Martine, za rozhovor. Budu věřit, že
i letos vytočí naši včelaři hodně medu, abychom
si, nejen já, ale i spoustu jiných našich občanů,
mohli přijít koupit kvalitní český med.

Dajana Zápalková

Nové řezbářské sochy v kempu Baška

slunci (i v následujících dnech, kdy jsme díla dokončovali), což pro tuhle fyzicky dost náročnou
práci, není zrovna optimální... Ale my jsme se
toho nezalekli a pustili se do vyřezávání se zápalem nám vlastním (i přes lokální spáleniny od sluníčka). Věříme, že se naše díla budou líbit dětem
i dospělým. Pokud budeme osloveni i v příštích
letech, rádi se zúčastníme.“
Tak to jsou jistě potěšující slova od řezbářů. Sochy jsou umístěny u dětského pískoviště
v areálu bašťanského kempu a dle písku na sochách i lavičce je vidět, že je děti využívají, hrají si
na nich, líbí se jim. Pokud budete mít cestu k vodě
na přehradu nebo půjdete jen tak procházku
na pivko, mrkněte na ta krásná dřevěná dílka!

Dřevěná socha raka stále někomu vadí! Když mu
nějaký vandal usekl nohy, Obec Baška nechala
opravit, a znovu je jedna nožka pryč. Proč?

Přechodné dopravní omezení
v Bašce a Kunčičkách

Od září tohoto roku potká občany naší obce
na přechodnou dobu ve dvou místech dopravní
omezení.
Jedno dopravní omezení se bude týkat jen
chodců v místě mezi kostelem a Základní školou v Bašce. Z důvodu rekonstrukce této školy
bude zamezen vstup na chodník před budovou
č.p. 119 Baška (bývalá pošta) a chodci budou převedeni na protější stranu silnice přes
nově zřízený dočasný přechod. Chodci mířící
do středu obce budou přes silnici převedeni
přes druhý dočasný přechod mezi prodejnou
Poháry Bauer a OÚ Baška. Stávající přechod
před ZŠ Baška bude zachován a převede
chodce na původní chodník kolem školy, hasičárny k Bašťance.
Současně bude ve středu obce snížena
rychlost na 30 km/h, zakázáno předjíždění
a dočasné přechody opatřeny svislým dopravním značením upozorňujícím na nově zřízené
přechody.
Toto dopravní omezení potrvá po dobu rekonstrukce zdejší základní školy.
Další dopravní omezení potká občany
v Kunčičkách u Bašky před Domem se sociálními byty a Seniorklubem.
Po dobu dvou školních roků (šk. rok
2017/2018 a šk. rok 2018/2019) zde bude
platit přechodná úprava provozu spočívající
v upozornění na zvýšený pohyb dětí na místní komunikaci. Místní komunikace od odbočky
z hlavní silnice k domovu pro seniory bude dočasně sloužit jako přístupová komunikace žákům místní ZŠ k budově náhradní ZŠ umístěné
právě v budově domova pro seniory.

Pro zvýšení bezpečnosti chodců bude
na této místní komunikaci umístěno dopravní
značení „Pozor, zvýšený pohyb dětí na vozovce“. Před vlastní budovou dočasné ZŠ budou
na vozovce instalovány demontovatelné zpomalovací prahy, které budou taktéž obousměrně označeny svislým dopravním značením.
Současně bude na vozovce v obou směrech
před zpomalovacími prahy vyznačeno vodorovné dopravní značení „Pozor děti“.
Pro celou místní komunikaci bude dále platit
snížení rychlosti na 30 km/h. Bližší podrobnosti
na webu obce Baška.
Věříme, že se mezi občany naší obce, zejména lokality u Domu se sociálními byty, setkáme s pochopením a porozuměním dané
situace a instalované dopravní omezení budou
respektovány a bez obtíží dodržovány. Vždyť
jsou to dopravní omezení ve prospěch našich
dětí. 
Daniela Mročková

In memoriam: JOSEF GARA

(19. 3. 1934, Kunčičky u Bašky – 3. 6. 2017, Kunčičky u Bašky)
Jeť srdce pěvců nejčistší
a všeho hněvu prosté,
a co vám zpíval od srdce,
to ve svém srdci noste.
(Úryvek z básně Večerní písně
Vítězslava Hálka)
Umlkly kroky, ztichl hlas pana Josefa Gary,
dlouholetého, nesmírně obětavého člena LSPS
Baška. Do sboru vstoupil počátkem 50. let minulého století jako jeden ze zakládajících členů.
I když byl jeho nejstarším členem, až do posledních chvil svého života se pravidelně zúčastňoval nejen zkoušek, ale i všech vystoupení.
„Pepík“, jak ho všichni členové sboru oslovovali,
patřil k těm, který mohl být příkladem i mnohem
mladším zpěvákům.
Bylo proto samozřejmostí, že členové LSPS
se přišli naposledy rozloučit s bratrem Pepíkem
v pátek 9. června 2017 do kostela sv. Václava
v Bašce. Bohoslužbu obětoval skalický farář
P. Pawel Grodek a PhDr. Pavel Ramík, kancléř
diecézní kurie v Ostravě. V závěru bohoslužby
zazněla slova, která byla ohlédnutím nad životní
dráhou zesnulého: „Pan Josef Gara se narodil
19. března 1934 v Kunčičkách u Bašky jako
nejmladší syn manželů Jana a Anny Garových.
Vyrůstal se starší sestrou Boženou v zemědělské rodině. Kromě sestry Boženy měl ještě
čtyři nevlastní sourozence – Jana, Marii, Andělu
a Oldřicha.
Po základní škole nastoupil do učiliště textilního závodu Slezan. V roce 1965 se seznámil
s Jarmilou Vítovou, se kterou se v témže roce
oženil. Narodili se jim synové Petr a Lubor.
Do roku 1974 bydleli ve Frýdku-Místku a pak se
přestěhovali zpátky do Kunčiček u Bašky do rodinného domku, který si sami postavili. V roce
2001 mu náhle zemřela jeho manželka Jarmila.
Miloval svoji rodinu a žil pro ni. Velkou radostí
v životě mu bylo pět vnuků: Radek, Honza, Danek, Kuba a Ondra.
Jeho velkým koníčkem se stala zahrada

a také Beskydy, kam často chodil na houby
a borůvky. Už od 50. let byl členem Lašského
smíšeného pěveckého sboru. S jejich členy rád
trávil čas nejen na zkouškách a koncertech, ale
také při dalších společných akcích.
Vždycky si stál za svými názory, za což byl
v době komunismu perzekuován. Za svoji odbojovou činnost byl proto právem v prosinci 2014
oceněn v Praze ministrem obrany Martinem
Stropnickým „Pamětním odznakem účastníka
odboje a odporu proti komunismu“
Vzpomínka na Josefa Garu zůstane navždy
v našich srdcích.
S pokorou, úctou, ale i poděkováním se také
zpěváci LSPS Baška připojují k veršům, uvedeným na smutečním oznámení
Jen Boží láska splatí Tobě,
tu obětavou věrnou lásku k nám,
až věčný klid Ti bude dopřán
v tichém hrobě
a ve vzpomínkách vděčných budeš
námi stále milován…

Zpěváci a členové LSPS Baška

Josef Gara (s Michalem Válkem) v historické roli Jeníka z opery B. Smetany Prodaná
nevěsta. Baška, listopad 2012.
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PRoGRam:
14.00 hodin
• zahájení
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sportovní hry
diSciPlíny
• agility
• kbelíková štafeta

Moderuje:

Kaczi - Kateřina Kouláková

• labyrint
• požární útok
• skládačka

Celým večerem bude provázet kapela

SaGaR

• letní biatlon
19.30 hodin
• vyhlášení výsledků

Pořádá Mikroregion

Frýdlantsko-Beskydy

20.00–01.00 hodin
• show se skupinou
sagar

Obec žádá o dotační peníze
na stavbu hřišť a nákup vozidla

Třebaže jsou prázdniny a doba volna, obec
Pržno nezahálí. „Právě řešíme dva dotační tituly. Peníze bychom chtěli získat na dvě
investiční akce,“ potvrdil starosta Pržna Petr
Blokša.
První projekt se týká dětí a sportovců.
Dotační titul vypsalo Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR a je určen obcím, které nemají tělocvičnu ani sportoviště. „Peníze bychom rádi
použili na výstavbu dvou víceúčelových sportovních hřišť. Ta by měla vzniknout na zelené
ploše za fotbalovým hřištěm. Primárně budou
sloužit dětem ze základní i mateřské školy.
Dále pak spolkům, klubům i veřejnosti. Bude
se na nich dát hrát například volejbal, tenis,
basketbal a další míčové sporty,“ pokračoval
starosta. Upřesnil, že součástí investiční akce
bude výstavba parkovací plochy, chodníků,
odvodnění a osvětlení. Pokud se obci po-

daří dotaci získat, musí být hřiště postaveno
do konce tohoto roku. Maximální výše dotace
činí pět milionů korun, což je maximálně 70 %
uznatelných nákladů. „V případě, že dotace
nevyjde, chtěli bychom na vlastní náklady
postavit letos aspoň jedno hřiště. V současné
chvíli pracujeme na získání stavebního povolení. Ideálně bychom koncem září mohli začít
stavět, ať už s dotací či bez ní,“ řekl starosta.
Druhý dotační titul vypsal Státní fond životního prostředí. Za tyto peníze by mohla obec
získat vozidlo na svoz nejrůznějších odpadů
určených k opětovnému využití. „Jedná se
o systém Door to door. Funguje to tak, že pokud se lidé chtějí zbavit věcí, které ještě nejsou úplně zničené a mohou sloužit dále, zabalí je do pytlů a dají před dveře. Věci nemusí
nutně končit na skládkách, ale najdou další
uplatnění,“ vysvětlil Petr Blokša.

Kohouti Pržno předvádí excelentní výkony
Přestože je letní období na závody poněkud
chudší, ani o prázdninách Kohouti SK Pržno
nezahálejí, neplacatí se jen u vody a neválejí
na gauči, ale prohánějí svá kola po závodních
tratích.
V červenci proběhl jubilejní 20. ročník Kopřivnického Drtiče a za Kohouty se tohoto závodu zúčastnil Petr Šigut, který v celkovém pořadí oblíbené pohodové vyjížďky obsadil krásné
19. místo. Ani mládež se nenechala zahanbit.
Souběžně s hlavním závodem Drtiče byl druhým rokem uspořádán i dětský závod a i zde
měli Kohouti své zastoupení. Vašík Sommer,
který na jaře odložil odrážedlo a osvojil si jízdu
na kole, se postavil na start závodu po boku
svého staršího a zkušenějšího bratra Honzíka. Nakonec z toho bylo pro Honzu Sommera
krásné druhé místo. Tím však úspěchy Kohou-

tů neskončily. V kategorii starších žáků provětral kohoutí dres David Šigut, který jel závod
stylem start-cíl a v závodu jetém na 7 okruhů
předjel téměř celé startovní pole o kolo a stal
se suverénním vítězem.
V sobotu 22. července probíhal v Pozlovicích poblíž lázeňského města Luhačovice
MTB závod Okruh Luhačovským Zálesím.
Kohouty SK Pržno zde reprezentoval David
Šigut, který svým soupeřům v cíli nadělil několik minut a znovu všem dokázal, že se závodníky v zelených dresech s kohoutem na hrudi
je na stupních vítězů nutno počítat! Prázdniny
jsou téměř ve své polovině a nezbývá než
všem závodníkům popřát, aby do začátku
školního roku dosáhli dalších úspěchů na závodních tratích a mohli tak opět rozšířit svou
sbírku medailí.

Pržno pořádá Beskydské hry bez hranic
Pržno má tu čest uspořádat již druhý ročník Beskydských her bez hranic. Akce, které
se zúčastní celkem devět obcí, se bude konat
v sobotu 2. září od 14 hodin na našem fotbalovém hřišti. Na toto velké klání jsou zváni
všichni obyvatelé. „Přijďte podpořit náš tým.
Čím více budete fandit, tím větší šance je, že
uspějeme,“ zve starosta Petr Blokša.
Beskydských her bez hranic se krom pořádajícího Pržna zúčastní také zástupci Janovic,
Bašky, Frýdlantu nad Ostravicí, Bílé, Starých
Hamer, Kunčic pod Ondřejníkem, Lhotky
a Malenovic. Každá obec bude mít dva sedmičlenné týmy, jeden složený z dětí, druhý z dospělých. Soutěžní disciplíny jsou zvoleny tak,
aby bavily nejen samotné soutěžící, ale hlavně přihlížející publikum. „Na naše borce čeká
šest různých disciplín. Bude to oblíbený letní
biatlon, požární útok, labyrint, kbelíková štafeta, skládání kohouta a agility. Tři soutěže stejné jako loni, tři jsou nové,“ přiblížil starosta.
Pržno poskládá svůj tým povětšinou z členů sportovního klubu a dobrovolných hasičů. Stejně tak i děti budou z řad sportovců
a malých hasičů. Každá přihlášená obec
rovněž deleguje jednoho rozhodčího. Přihlášené obce budou soutěžit o poháry a medaile a také o pohár putovní. Tvůrcem tohoto
poháru je Martin Sopčák z Pržna. Součástí
Beskydských her bez hranic bude rovněž hudební vystoupení kapely Sagar. Na hřišti bude
k dispozici také obří nafukovací adrenalinové
centrum pro děti i dospělé. Moderování se
ujme Kaczi Kateřina Kouláková. Občerstvení
je zajištěno.
První ročník Beskydských her bez hranic
se konal minulý rok v Janovicích. Za Pržno
a jeho slávu bojovaly děti Ondřej Šťastný,
Kateřina Lucie Vlachová, Tobiáš Fleisner,
Lukáš Muroň, Jakub Adamec, Adéla Slováčková a Barbora Prachařová. Dospělý tým tvořili starosta Petr Blokša, Vlastislav Matýsek
ml. a st., Michael Václavík, Lenka Sasýnová,
Katka Fišerová a Monika Adamcová. Odbornou i psychickou pomoc dodali trenér Zdeněk
Matysek, vodonoš Libor Sasýn a zdravotnice
Eva Jurkovská s dcerkou. Náš dětský tým získal nádherné druhé místo. Dospěláci obsadili
šestou příčku. Putovní pohár získali domácí
borci. „Všichni tedy doufáme, že novou tradici
udržíme a budeme se radovat tentokrát my.
Přijďte podpořit tým Pržna, přijďte se bavit!“
dodal Petr Blokša.

Na závěr prázdnin
promítneme film
Máte rádi letní kino? Tak to si nenechte
ujít promítání, které je naplánováno na pátek
25. srpna v areálu za hasičskou zbrojnicí.
Kino začne přibližně v 20.30 hodin. Občerstvení bude opět zajištěno. Produkce je zdarma. Máte-li nějaký tip na dobrý film, napište
na web obce do obecní diskuse, případně
na Facebook. Vybrat ten správný film totiž
není jednoduché a nelze vyhovět gustu každého návštěvníka.

Jsme rádi, že se pomaličku stává červená
popelnice ve sběrných místech samozřejmostí a je veřejností využívána. Krátce jen
připomínáme, že do červených nádob patří
jen kovové součástky, plechovky od jídla
a tekutin. Rozhodně zde nepatří tlakové

nádobky od laku na vlasy či šlehačky. Ty
musíme odkládat do komunálního odpadu.
Do červené nádoby nepatří rovněž plechovky
od barev a chemikálií. Ty musí ukončit svou
pouť v nebezpečném odpadu ve sběrném
dvoře.

Fotbalová sezóna už pomalu začíná
Ještě mají mnozí v paměti dozvuky předchozí fotbalové sezóny a už další ročník klepe na dveře. Již 12. srpna od 17.00 nastoupí
SK Pržno proti svému rivalu z Janovic. Opět
nás na úvod nečeká nic lehkého, ostatně jako
vždy. V posledním jarním utkání podlehl náš
tým Janovicím 5:1.
V dalších kolech se podíváme do Smilovic (20. 8.), následovat bude domácí zápas
s Vendryní B (26. 8.), a hned na to opět doma
s Lískovcem (30. 8.) K prvnímu zářijovému zá-

pasu pojede SKP do Milíkova (3. 9.).
Sezónu zahájí rovněž naše děvčata. Ta
ale startují až na samém konci prázdnin, a to
v neděli 3. září od 15.00 proti Vítkovicím. Hned
v dalším kole narazí na silný tým 1. FC Baník
Ostrava, zápas sehrají v Ostravě Radvanicích.
Děti a mládež se do soutěží zapojí až
v září. Cíle jsou jasné. Hrát, v rámci možností,
pohledný fotbal, bavit fanoušky a také sebe,
a to vše ve zdraví!! Těšíme se na vás, fanoušci!! 
(skp)

Turnaj O Pohár starosty bavil hráče i diváky

Fotbalový turnaj O Pohár starosty se konal v sobotu 2. července od ranních hodin.
Už krátce po osmé se začali hráči scházet
v areálu SK Pržno. Celkem dorazilo 12 týmů
z celého okolí. Většina týmů si dávala velice
záležet na svém názvu. Těžko se dalo odhadovat, jestli název něco znázorňuje, definuje,
nebo vznikl jen tak z legrace a hecu. Vedle názvů jednoznačných, jako Janovice či Chlebovice, zde byly týmy Stará dáma, Young Boys
Baška, Vyšehrad, Tuzemáci, Sun Paradise, 1.
FC Notors, Jodek tým, FC Legion a za domácí
Palermo a Kluci.
V úvodu turnaje proběhla krátká zdravice
starosty směrem ke všem zúčastněným a následně proběhlo rozlosování týmů do dvou
skupin. Od deváté hodiny se rozběhnul samotný turnaj, kdy se ve skupinách utkal každý
s každým. Během takřka čtyř hodin kvalitních
fotbalových soubojů se vyprofilovala čtyři nejlepší mužstva, která se krátce po 14. hodině
pustila do semifinálových bojů. Na jednom hřišti proti sobě nastoupili Tuzemáci a Janovice,
na druhém Stará dáma a Young Boys Baška.
Tuzemáci podlehli ve vyrovnaném souboji Janovicím 1:2, ve druhém souboji zvítězila Stará

dáma nad Y. B. Baška jednoznačně 5:2. Oba
zápasy měly velice dobrou úroveň, a to i přesto, že počasí bylo více než teplé. V následném
boji o bronzové umístění přehráli borci z Y.B.
Baška Tuzemáky 4:2. Závěrečný finálový
souboj proti sobě svedl účastníky A skupiny,
Starou dámu a Janovice. V zápase ve skupině zvítězila těsně Stará dáma 3:2 a Janovičtí
chtěli soupeři porážku vrátit a získat tak pohár
vítězů. Avšak zůstalo jen u přání. Stará dáma
potvrdila, že byla jednoznačně nejlepším týmem, který se bez ztráty bodu stal vítězem
dalšího ročníku O Pohár starosty.
Domácí týmy Palermo (mladší) a Kluci (starší) se rvaly statečně, ale na kvalitnější týmy
tentokrát nestačily. Palermo skončilo ve skupině třetí a Kluci „dříve narození“ obsadili 5. příčku. Cenu za nejlepšího hráče získal janovický
Juříček. Nejlepším gólmanem byl vyhlášen
domácí pardál Venca Fojtík, který na svůj věk
podával skutečně obdivuhodné výkony.
O regulérnost turnaje se postarali sudí Petr
Ostřanský a Libor Bartek. Patří jim dík za sportovní výpomoc a také, že se jim podařilo ukočírovat pochodující emoce řady zúčastněných.
Tak snad zase za rok. 
Petr Blokša

Mladí hasiči poslední týdny rozhodně nezahálí. Bez nadsázky se dá říct, že se jim daří více
než dobře. Co se za těch pár měsíců u nich
odehrálo?
„Zúčastnili jsme se několika soutěží a obecních akcí. Největší úspěchy byly dvě první místa, a to 10. června v Rychalticích a 22. července
v Krásné. Obě první místa patří starším žákům
A. 24. června jsme na Dni obce předvedli vodní
fontánu na hudbu. Od obecenstva jsme sklidili
velký úspěch. 19. července nás přijeli navštívit

klienti Denního stacionáře ŽIRAFA z Frýdku-Místku. Předvedli jsme jim požární útok a poté
měli možnost si to zkusit sami,“ popsala Monika Adamcová. Jak dále řekla, v následujícím
týdnu čeká hasiče soutěž v Hukvaldech, kterou
chtějí spojit s výletem na zříceninu Hukvaldy.
Mladí hasiči mají v Pržně již své místo. Chtějí
se také více prezentovat na veřejnosti. I proto
mají zbrusu nové internetové stránky, na kterých zveřejňují novinky, fotografie i výsledky
soutěží. Adresa je www.hasiciprzno.cz.

Pravidelný svoz
odpadů
Mladí hasiči zažívají úspěšnou sezónu

Svoz tříděných odpadů (papír, sklo, plast,
případně kovy) probíhá standardně, dle vytíženosti. Máte-li připomínky, nebo podněty
k odpadovému hospodářství, obracejte se
v úředních dnech na referentku OÚ Pržno.
Svoz komunálních odpadů se uskuteční
ve středu 9. a 23. srpna. Připomínáme, že
v den svozu musí být popelnice vystaveny
před dům vždy již od 6.00 hodin. Odpady
z chatovišť jsou v tomto období sváženy jednou za 7 dní.
Připomínáme občanům, že jsou stále k dispozici kompostovatelné sáčky na kuchyňský
bioodpad, který tak může končit v domácích
kompostérech, a ne v popelnicích. K dispozici je také ještě několik kompostérů. Zájemci
si mohou sáčky vyzvednout na obecním
úřadě a kompostér domluvit tamtéž. Jsou
zdarma. Zdarma si rovněž můžete vyzvedávat tašky na třídění odpadů.

jubilea
Srpen je měsícem oslav
jubileí našich občanů:
paní Ludmila Kaňáková – 86 let,
paní Blažena Dostalová – 70 let,
pan Boris Pieczonka – 55 let.
Vážení oslavenci, přejeme vám spoustu
dalších krásných let plných štěstí, zdraví
a samozřejmě i životní pohody
a životního elánu. OÚ Pržno
Honzík s Vašíkem na startu dětského Drtiče.

Třídíme kovy – červené popelnice
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Ostravice

OZNÁMENÍ
STAROSTA OBCE OSTRAVICE SVOLÁVÁ
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRAVICE
Místo konání: sál hotelu Freud v Ostravici, Ostravice č. p. 190
Doba konání: pondělí 7. srpna v 17.30 h.
Program:
1) Zahájení
2) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, zapisovatelka
3) Program jednání zastupitelstva
4) Úvěrové záležitosti – mobilní kluziště
5) Rozpočtová změna
6) Přeshraniční spolupráce Breza – finanční příspěvek
7) Pozemkové záležitosti, služebnosti
8) Zprávy rady obce, zastupitelstva obce
9) Různé, diskuze
10) Usnesení, závěr
Miroslav Mališ, starosta obce Ostravice
ZASEDÁNÍ JE VEŘEJNÉ.

Nenechte si ujít koncert
Ewy Farne na Sluníčku

Během 14. ročníku Beskydského hudebního léta, který se koná v areálu u penzionu
Sluníčko, vystoupí i známá zpěvačka Ewa
Farna. Koncert se bude konat v pátek 18.
srpna od 19 hodin. Známá mladá zpěvačka
pocházející z Třince odstartovala svou pěveckou kariéru ve 13 letech songem Měls
mě vůbec rád a začala bavit publikum u nás
i v Polsku. Dnes má natočeno již přes 30 klipů a získala řadu ocenění a prestižních hu-

debních cen.
Hudební večer zahájí formace Cross Orchestra z Havířova známými hity od Joe
Cockera, Cher, Suzi Quatro, Garryho Moora
a dalších.
Letošní Beskydské hudební léto má již
za sebou dva zajímavé koncerty. Na Sluníčku
vystoupila kapela Druhá tráva, v červenci si
lidé mohli přijít poslechnout populární akustickou skupinu Jelen.

Hotel Freud zve na Rukojmí bez rizika
Chcete si užít divadlo pod otevřeným nebem? Tak to si nenechte ujít skvělou francouzskou komedii s kriminální zápletkou,
ideální na teplý letní večer, pod názvem
Rukojmí bez rizika. Scéna bude postavena
na zahradě hotelu Freud. V hlavních rolích se
představí Václav Vydra, Jana Boušková, Jan
Šťastný, Martin Zahálka a další.
Rukojmí bez rizika je francouzská komedie s kriminální příchutí. Dva letití kamarádi
si vzájemně svěří stejný úmysl spáchat sebevraždu, pro niž má každý odlišné důvody.

Společná sebevražda se jeví jako ideální řešení, ale plán jim překazí trojice prchajících
amatérských lupičů s plným pytlem peněz.
Ti vtrhnou do bytu, překvapené sebevrahy si
vezmou jako rukojmí a vyhrožují jim zabitím,
což je právě to, co si oba muži nejvíce přejí.
Ale při pohledu na pytel plný bankovek dostávají oba hrdinové znovu chuť do života!
Na divadlo pod širým nebem se můžete těšit dne 14. srpna od 19.30 hodin. Vstupenky
zakoupíte a rezervujete na recepci hotelu –
recepce@hotelfreud.cz nebo na 603 521 036.

Srpen 2017

Den obce Ostravice pobavil malé i velké

Počasí jak na objednávku, veselé děti,
spokojení dospělí. Tak vypadal letošní Den
obce Ostravice, který se konal v sobotu 8.
července v areálu TJ Sokol Ostravice. Pořadatelé, kterými je obec Ostravice ve spolupráci s Beskydhostem, připravili pro děti
celou řadu zábavných soutěží i zajímavostí.
Ty představily spolky a organizace, které
na Ostravici působí. Rybáři tak dětem přivezli
ukázat ryby, které žijí v místních tocích, myslivci představili trofeje a nechali děti zastřílet
ze vzduchovky, hasiči představili novou techniku a Beskyďáček prověřil fyzickou zdatnost
dětí. Nechybělo oblíbené malování na obličej
a veselé vystoupení klauna. Všechny bez
rozdílu věku potěšilo bohaté občerstvení, které připravili místní hasiči i restaurace.
Na fotbalovém hřišti svedli boj domácí
borci s hráči z partnerské obce Breza. Všude
voněl guláš, protože proběhla tradiční soutěž
ve vaření kotlíkového guláše. Svůj kuchařský um představilo pět týmů. Vařili vepřový,
hovězí i zvěřinový guláš. „V hodnotící komisi
usedly dámy, které se v loňských ročnících
samy vaření účastnily. Letos se ale ujaly role
porotkyň. Zhodnotily, že nejlepší guláš uvařil
Ladislav Pajurek, alias pirát,“ řekl starosta
Ostravice Miroslav Mališ.
Na závěr akce zahrála všem kapela Bacardi Music a oblohu rozzářil ohňostroj. „Letos naposledy se akce odehrála na starém
pódiu, které už bylo ve velice špatném technickém stavu. Hned po akci tak došlo k jeho
demolici. Obec nyní staví nové pódium, včetně nového zastřešení. To bude sloužit i mimo
akce, které se konají na hřišti, jako skladiště potřebného materiálu, a to laviček, stolů,
košů apod. Předpokládaná investice je 1,4
milionu korun. Hotovo by mělo být do konce
letošního roku. Jedná se o stavbu, která půjde uzavřít a v případě potřeby zase otevřít
a vytvořit z ní pódium,“ popsal starosta.

Dovolené v ordinaci
MUDr. Pavly Sýkorové
17. - 27. srpna - dovolená sestra
(odběry nebudou)
21. - 27. srpna - dovolená lékař
Zajistěte si včas léky!

Tradiční letní výstava opět přilákala davy lidí
Už po pětačtyřicáté se v Ostravici konala
Výstava zájmové umělecké činnosti v Beskydech. Pořádala ji Výtvarná skupina Petra
Bezruče v Ostravici. Proběhla tradičně v sálu
hotelu Freud v době od 1. do 22. července.
O zahájení se postaral lašský král Zdeněk
Vilém Krulikovský. Na vernisáži zatancoval
folklorní soubor Grunik, atmosféru zpříjemnila cimbálová muzika Kotci.
Výstava je ukázkou práce lidových tvůrců,
kteří vystavují své obrazy, grafiku, samorosty, keramiku, dřevořezby, práce z kovu, práce ze dřeva, paličkování, výšivky, háčkování,
vitráže, šperky a jiné ukázky lidové tvorby.
Díla se ve většině případů vázala k našemu
kraji, k Beskydám. Výstava tímto získává svůj
jedinečný rozměr, nabízí pro návštěvníky příležitost na jediném místě se setkat s velikým
množstvím oborů lidské umělecké činnosti.
Možná i proto si na ní našel každý to své
a líbila se lidem bez rozdílu věku. Součástí
výstavy byl i bohatý výběr suvenýrů, které si
každý mohl koupit jako vhodný dárek pro své
blízké.
A kdo všechno vystavoval? Věra Bedrunková – paličkovaná krajka, Marta Blažková
– malba na hedvábí a netradiční blahopřání,
Jan Blizňák – dřevomodelářství, Jaromír Červenka – fotografie, Marie Dardová – malba,
Blanka Dužíková – perníčky, Stanislav Gorný
– dřevořezby, Stanislava Habrová – olejomalba, Helena Hanselová Satinová – olejomalba
a šité šperky, Dagmar Chrápková – olejomalba, Jarmila Janečková – obrazy, plastiky,
Karla Kopcová – umělecké drátování, Josef
Kozel – samorosty, Vladimír Machek – polodrahokamy, Petr Maňák – dřevořezby, Jarmila Milatová – encaustické obrazy, Jiří Pajač –
dřevořezba, Anna Plchová – šitá krajka, Jan
Satina – obrazy, řezby, Karel Sikora – dřevěné šperky, Aurélie Smelíková – obrázky,
Milan Staník – dřevořezby, Alena Světlíková
– obrazy, Petr Ševeček – kovářské práce,
Vlasta Školníková – korálkové stromečky,
Marie Šnajdrová – háčkování, Jana Španihelová – pedig, smaltované šperky, Bohumír
Tkáč – dřevořezby, Luděk Vančura – dřevořezba, Tomáš Večeřa – olejomalby, Eva Vránová – vitráže, Vladimíra Vrlíková – výšivky
a Osvald Wytrzens – kovářské práce.

kos informuje

Senioři si užili zájezd do Kroměříže
Poslední středu měsíce června jsme za slunného počasí vyrazili na naši hlavní akci roku,
tradiční autobusový zájezd. Prvním cílem byla
návštěva zámku v Kroměříži. Prohlídka zámku
byla poutavá, doprovázená velmi fundovaným
výkladem průvodkyně.
Po prohlídce zámeckých komnat směřovaly
naše kroky do nedaleké restaurace, abychom načerpali síly chutným obědem a poté pokračovali
v programu výletu návštěvou specializovaného
košíkářského muzea v Morkovicích. Muzeum vystavuje historické exponáty, košíkářské výrobky
a jiné památky týkající se historie košíkářství. Pan
průvodce je sám jeden z mála košíkářů, kteří zbyli
po zrušení košíkářského družstva Zadrev. Svým

výkladem a ukázkami potřebného
nářadí nás zasvětil do práce košíkářů. Všichni jsme si s obdivem
prohlédli vystavené exponáty
a s úctou hodnotili práci košíkářů.
Poslední zastávkou byla návštěva Květné zahrady v Kroměříži, kde si každý z účastníků podle
svých možností a sil zvolil náročnost prohlídky.
Po prohlídce zahrady jsme se unavení z horkého
dne, ale spokojení, vraceli domů.
Příští akcí je výlet do Bílé, výjezd lanovkou,
prohlídka obůrky a zámečku se koná dne 23.
srpna. Odjezd linkovým autobusem. Podrobnosti
budou zveřejněny na obvyklých místech a internetu. 
(JN)

Přes obec Ostravici opět
povede legendární Sedmička

Hned zkraje září odstartuje legendární závod Adidas – Continental Beskydská sedmička. Ve dnech 1. až 3. září půjdou stovky borců
náročnou trasu, při níž zdolají sedm beskydských vrcholů. Na účastníky čekají dvě trasy.
První, sportovní, je o délce 95 km s převýšením 5470 metrů.

Druhá trasa Hobby je kratší, měří 86,4 km
a má převýšení 5052 metrů. Na Ostravici bude
opět umístěna časová brána (So 16.00 hodin)
a možnost teplého občerstvení.
V tuto chvíli je již registrace na závod uzavřena. Pořadatelé mohou být hrdí, protože je
závod zaplněn do posledního místečka.
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Malenovice

Na půdě i na výletě, tábory
v Rosničce pokračují

Senioři si užili výlet do Poodří

Chráněná krajinná oblast Poodří a zámek
Kunín se stal cílem výletu našich seniorů.
Ve čtvrtek 13. července vyrazili na každoroční
zájezd. Sraz byl už v 7.30 u Obecního domu.
Pak se jelo do vyhlášeného Vodního mlýna
Wesselsky. Čekal je tam poutavý výklad k historii mlýna i rodu mlynářů a prohlídka venkovního areálu mlýna, ve kterém se nachází mlýnský
náhon s vodním kolem, stodola spojená transmisí s mlýnem, nádvoří s chlévy a kůlnami,
výměnek a další objekty. Samozřejmě nechyběla prohlídka samotného mlýna s výkladem
k jednotlivým zařízením mlýnské technologie.

krátce z obce
Potřebujete kominíka?
Přihlaste se
Do Malenovic přijede 1. a 3. září kominík.
Občané, kteří mají zájem o jeho služby,
mohou svůj požadavek nahlásit na obecním úřadě, a to osobně, telefonicky
558 677 877 nebo mailem na adrese ou@
obec-malenovice.cz.

Úřední dny v době
letních prázdnin
Informujeme občany, že v průběhu letních
prázdnin bude mít Obecní úřad Malenovice pouze jeden úřední den, a to v pondělí,
vždy od 7.30–16.30 hodin (v nutných případech volejte starostovi 724 161 989).
Děkujeme za pochopení.

jubilea
Naše jubilantka
V měsíci srpnu oslaví své životní
jubileum naše malenovická občanka:
paní Marie Ramíková – 90 let.
Oslavenkyni přejeme všechno nejlepší,
hodně štěstí, elánu, optimismu, splnění
všech přání a do dalších let pevné
zdraví, klid a rodinnou pohodu.

Letní prázdniny mají za sebou první polovinu a také tábory v Centru volného času
U Rosničky jsou v půli. Děti si zatím užily
na třech táborech – Půda skrývá staré věci,
Výlety za poznáním, Golfový tábor.
V srpnu pořádá rosnička ještě tábory pro
předškoláky, Výlety za poznáním a Tvoření
pro dívky.
Hned první červencový tábor přinesl dětem nejen zábavu, ale i poznání. „V našem
centru vznikla provizorní půda, v níž malí táborníci objevovali staré věci, které sloužily už
našim babičkám. Šlo vlastně o jakýsi návrat
k tradicím. Děti se věnovaly tradičním řemeslům, poznávaly, jak se v našich horách kdysi
žilo. Pekly třeba perníčky, vyráběly mýdlo
a další věci,“ popsala vedoucí centra Miluše
Plevová.
Tábor nazvaný Výlet za poznáním zavedl
táborníky na zajímavá místa. Jeli do Oder,
kde strávili tři dny ve Vodním mlýně Wesselsky. Vodní mlýn leží napravo od řeky Odry
a vodní náhon k němu se táhne až z Jakubčovic n. Odrou. Jedná se o unikátní památku,
která návštěvníkům dává nahlédnout do dob
našich pra prapředků. „Děti si prošly krásnou
krajinu Poodří, zajely se podívat i na zámek
Kunín. Myslím, že se jim třídenní výlet moc
líbil,“ doplnila Miluše Plevová.

Poslední den tábora měli táborníci z Rosničky naplánovaný naučný výšlap do přírodní
rezervace Malenovický kotel. Počasí opravdu
nepřálo, a ač nejsou táborníci „z cukru“, bylo
rozhodnuto vyčkat na příhodnější podmínky.
Během čekání měly děti program zajištěn
v herně. Hrály logické a postřehové hry, vědomostní hru Riskuj vyhrála skupinka s přezdívkou Nápadníci. Kolem poledne se vyčasilo a po vydatné svačině vyrazili táborníci
do terénu. „Kvůli časovému omezení jsme
však došli pouze k potoku Satina. V přilehlém lesíku si táborníci vyzkoušeli pozorování
dřevokazných hub pomocí lupy, pomocí atla-

su dřevin si zkusili určit druhy listnatých stromů. Poté jsme se přesunuli do koryta potoka
Satina, kde si táborníci poslechli povídání
o významu a cyklu vody v přírodě, do plastových kádinek si nalovili larvy chrostíků,
pošvatek a vážek. Po návratu na Rosničku
čekaly všechny buchtičky s krémem a vyhlášení vítězů celotýdenní soutěže. V srpnovém
termínu turistického tábora máme v plánu naučný výšlap do rezervace Malenovický kotel
zopakovat, tak snad nám již bude přát počasí
a děti se dozví mnoho zajímavostí a zahrají si
několik naučných her,“ uvedla vedoucí táboru
Blanka Dužíková.

Zájezdníci si na svém výletě prohlídli i zámek Kunín. Zde si prohlédli například Pohostinské pokoje, pokoje zámku ložnice a učebny zámecké školy se zařízením a empírovou
nástěnnou výmalbou, Zámeckou obrazárnu,
Lovecký pokoj, Dámský pokoj, Velkou jídelnu,
Hudební a taneční pokoj. Kostelní chodbou se
dostali do Velkého sálu s renesančními portréty členů významného rodu Hohenemsů,
do Čajovny a Žlutého pokoje s původní empírovou výmalbou a zařízením. Prohlídku završila
návštěva zámecké půdy s unikátním barokním
komínovým systémem.

Malí táborníci už ví, jak se hraje golf

Pět dnů strávených na golfovém hřišti,
spousta zábavy, hraní, procházek i dobrého
jídla. Tak toto má za sebou 27 dětí, které se
zúčastnily Golfového tábora v nádherném prostředí golfového hřiště na Čeladné.
Týden, který měl podle předpovědí počasí
celý propršet, se vydařil na jedničku. Téměř ani
nekáplo, a naopak svítilo sluníčko. „Tábor jsme
pořádali ve spolupráci s Golfem Čeladná už podruhé. Musím říct, že z něj všechny děti byly
nadšené,“ zhodnotila vedoucí Centra volného
času U Rosničky Miluše Plevová.
Tábor se konal v týdnu od 24. do 28. července. Většina dětí bydlela přímo v golfovém
areálu, kde našla skvělé zázemí. Součástí bylo
celodenní stravování, a jak samy děti potvrdily,
všem tam moc chutnalo. „Ubytování je moc fajn,
spíme pohromadě, takže je to docela sranda.
Na hřiště chodíme dvakrát denně, jinak hrajeme
různé hry, byli jsme na bazéně, na procházce
na Opálené, prostě je to tu moc fajn,“ zhodnotila
jedna z účastnic Tereza. Jak řekla, golf ji baví.
Minulý rok se naučila základům, které letos rozvíjí. „Na golf ještě jezdívám na Slovensko, jinak
moc nehraju. Ale sem se určitě za rok zase
vrátím,“ dodala s úsměvem. Podobně to vnímá
i další malý táborník Kryštof: „Myslím, že se tady
naučím dost. Hlavně mě to baví, protože vidím,
jak se neustále zlepšuju. Pokud to půjde, určitě
za rok pojedu znovu. A taky bych rád hrál golf
i s rodiči, tak uvidím, jestli to vyjde.“
Děti měly po celý týden k dispozici profesi-

onální trenéry. „Děti v první řadě učíme, jak se
na hřišti mají chovat, co se tady smí a co nikoliv.
I úplní začátečníci se za ten týden naučí základní pravidla, držení hole a další dovednosti. A to
tak, že jsou schopni si svým způsobem golf zahrát. Samozřejmě, starší děti se učí rychleji. Jde
vidět, kdo na táboře byl loni a kdo třeba hraje
golf s rodiči,“ podotkl trenér.
O golfový tábor je mezi dětmi z pochopitelných důvodů velký zájem. „Je to tím, že zde
máme skvělé zázemí a že se za velice příznivou cenu účastníci tábora naučí základům
golfu. Ukázalo se, že naše děti jsou velmi disciplinované. Vůbec nezasahují do běžného fungování hřiště, nikomu nepřekáží a pobyt si moc
užívají. Proto přemýšlíme, že bychom možná
příští rok udělali turnusy dva. Zatím je to ale jenom úvaha,“ pokračovala Miluše Plevová. Jak

řekla, na tábor se mohli v pátek dojet podívat
i rodiče. Viděli tak na vlastní oči, co se jejich dítka všechno naučila. „Myslím si, že tento tábor
je ideální příležitost přičichnout ke golfu. Vždyť
mnoho dětí by se sem nikdy nepřišlo ani podívat. Není účel z nich vychovat profesionální
golfisty, ale lidi, kteří si v dospělosti třeba při-

jdou občas zahrát. Nebudou se bát, protože
základy budou mít uložené v paměti. A kdo
ví, třeba z nich někdo bude hrát golf aktivně
a bude i dobrý. Každopádně se malí táborníci
sžijí s tímto krásným prostředím a já věřím, že
se zde budou chtít vracet,“ doplnila s úsměvem
Miluše Plevová.

Počasí malenovické pouti přálo, dospělí i děti se výborně bavili

Poslední červencový víkend patřil pouti. Tradiční akce se vydařila, počasí bylo jako na objednávku a lidé si tak mohli užít pouťových atrakcí, pochutnat si na dobrotách ze stánků a nakoupit klasické pouťové zboží.
Mezi stánkaři nabízeli své produkty i místní živnostníci, například ručně vyráběná mýdla přinesla Danuše Sajdlová, která má nedaleko pouti svou mýdlárnu Kouzelná hájovna pod Lysou horou.
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Metylovice
Sbor dobrovolných hasičů v Metylovicích
si Vás dovoluje pozvat
na 25. ročník recesní hasičské

Soutěže netradičních družstev,
která se koná v sobotu 12. srpna 2017 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 spolku. Potřebné soutěžní náčiní dodá pořadatel.
Trénink se koná v pátek 11. srpna od 17 hodin.

Sestavte družstvo a přijďte si zazávodit. Srdečně zvou hasiči z Metylovic.

Srpen 2017

Pivní festival prověří dovednosti pivařů

Hospůdka na hřišti v Metylovicích pořádá v sobotu 19. srpna tradiční akci pod názvem Pivní
festival aneb nejtvrdší pivař přežije. A stejně jako
loni i letos mají pořadatelé připraveny netradiční
disciplíny pro všechny milovníky zlatavého moku.
„Pro návštěvníky budeme mít k dispozici 20
druhů piva, z toho 12 na čepu. K tomu se malí
i velcí mohou těšit na domácí grilované speciality.
Začátek akce je naplánován na třináctou hodinu,“
upřesnil pořadatel David Pavelek.
Lidé, kteří přijdou na pivní akci, se mohou
zúčastnit i soutěže, jejíž hlavní cenou je soudek
piva. Zapojit se mohou ženy i muži, jedinou podmínkou je dosažení osmnácti let. Soutěžící budou
mimo jiné pít pivo na čas, určitě se opět bude sekat dřevo a na všechny čekají disciplíny, při nichž
si všichni sáhnou až na dno svých fyzických
i morálních sil. Vyzkouší svou jemnou motoriku
a prověří sílu paží. Přijďte se pobavit a dobře se
najíst a napít.

Nenechte si ujít
pouť i zábavu

Tradiční pouť v Metylovicích se bude letos
konat v neděli 6. srpna, jako obvykle na našem fotbalovém hřišti. Přijďte si užít kolotoče
a pouťového veselí, a to již od pátku 4. srpna.
V tento den se bude také konat v hospůdce
Na hřišti pouťová zábava. Zahraje na ní DJ
Dudek. Začíná se ve 20 hodin.

Přijďte do kina pod širým nebem

Pokud máte rádi filmy, a ještě raději se na ně
díváte pod širým nebem, určitě si nenechte ujít
další letní kino. Bude konat na fotbalovém hřišti v pátek 25. srpna večer po setmění (v cca
21 hodin). Můžete se těšit na český film Bezva
ženská na krku. Komedii z roku 2016 natočil
Tomáš Hoffman. Do hlavních rolí obsadil Petru
Hřebíčkovou, Ondřeje Vetchého, Miroslava Táborského a Jiřího Langmajera.
Sympatická Eliška (Petra Hřebíčková) je
na plný úvazek milující manželkou charismatického a bohatého Pavla (Jiří Langmajer). Ovšem jen do té doby, než ji na prahu čtyřicítky

milým a korektním způsobem požádá o rozvod. Když nový život, tak od základů! Eliška
se rozhodne začít od nuly jako učitelka v malé
středočeské vesničce. Rázovitý a hyperaktivní
starosta (Miroslav Táborský) nastěhuje Elišku
do jednoho domu s nerudným Božíčkem (Ondřej Vetchý), který díky svým vlastním neblahým
zkušenostem s „ženskejma definitivně skončil“.
Jeho jízlivost a hulvátství může trumfnout snad
jen jeho povolání – Božíček pracuje ve vesnici
jako hrobník. Eliška má ovšem na chlapy také
momentálně spadeno, takže si rozhodně nenechá nic líbit... (CinemArt).

i vítěze ve sběru víček a staly se jím tři třídy, včetně školkáčků, které nasbíraly stejný počet kilogramů víček. Nádherný, a hlavně výborný dort si
vítězové rozdělili i s dalšími soutěžícími a učiteli
– ostatně jako každý rok. Těší nás, jak z metylovských dětí vyrůstají nelakomí přátelští lidé.
Další „třešničkou na dortu“ v tento príma den
byl prostor vedle školy, kde děti hojně využívaly
skákací hrad, projížďky na koníkovi, kterého vedl
pan Miroslav Bílek – tímto posíláme panu Bílkovi
další veliký dík za nezištnou účast a ochotu!
No a troufáme si za všechny děti říct, že dokonalost Dětskému dni dodal Sbor dobrovolných
hasičů Palkovice, který naše metylovské děti
přivedl do naprosté dětské radosti voňavou nadýchanou hasičskou pěnou. V té děti skákaly,
běhaly, válely se, všechny po sobě házely obláčky pěny a byly šťastné. Některé děti do pěny
nemohly, tak si aspoň prohlédly celé hasičského
auto, na které je trpělivě hasiči zvedali a ukázali
jim veškerou techniku při hašení požárů. Tohle
jejich gesto nejde ani popsat děkovnými slovy,
ale i přesto velmi děkujeme a těšíme se na případnou další spolupráci! Snad si někdo z palkovických hasičů tohle přečte: Když jste odjížděli
a zapnuli majáky a houkačku, asi jste moc neviděli a neslyšeli, ale děti i dospělí stáli, mávali
a volali: „Děkujeme!“ A my ze sdružení vám všem
taky velmi děkujeme za účast a hlavně ochotu
tohle pro nás udělat! Velké díky posíláme i naší
člence Magdě Kopecké za zprostředkování!
Po celé dopoledne jsme pro děti čepovali malinovou limonádu, podával se čaj a k dispozici
pro všechny dospělé byla káva. Nechyběly naše

tradiční koláčky.
A protože každý rok rozdáváme všem dětem
ze ZŠ a MŠ Metylovice dárky, tak tentokrát to
byly cestovní tašky, které určitě využijí na výlety,
pikniky a dovolené.
Všechny fotky z našich akcí najdete na FB
stránce „SRPŠ Metylovice“.
Hezké léto do Metylovic přeje Sdružení rodičů
Metylovice o.s. 
Petra Šimíčková

Školáci si užili Dětský den a zahájili tak prázdniny

Poslední den před vysvědčením a prázdninami naše Sdružení rodičů uspořádalo naprosto
parádní Dětský den. Počasí nám opět přálo, bylo
jako na objednávku. Tento rok jsme změnili místo konání a zajistili si prostor za školou a v amfiteátru Tenisového klubu pana Karlického.
To ocenili jak učitelé, tak děti a nám ze sdružení se tam také moc líbilo. Tímto velmi děkujeme panu Lukáši Karlickému a jeho Tenisovému
klubu Karlický o.s. za velkou ochotu nám nezištně poskytnout prostor. Dětský den začal po přípravách kolem 9. hodiny, kdy přicházely první
děti. U vchodu dostaly cedulky na krk, se kterými
oběhly připravené stanoviště. Chodily v rybářských gumácích, střílely z vodních pistolí i ze
vzduchovky, malovaly na zeď se zavázanýma
očima, chodily v párech se svázanými nožkami,
házely velkými kruhy a slámkou lovily lentilky. Až
všichni měli odměny v kapsách po splněných
úkolech, tak se podívali na pěvecké a taneční
vystoupení, které si připravili žáci 4. třídy. Následovala psí show, kde nám Kynologický klub
z Frýdlantu nad Ostravicí předvedl, jak skvěle
umí vycvičit pejsky všech plemen. Byla to úžasná podívaná a všechny nás to moc bavilo. Pejsci
umí veškeré povely a bránit své pány. Po komentované přehlídce jsme si mohli všechny pejsky pohladit a některé děti si je povodily. Díky
Renému Schmidtovi a dalším členům klubu se
nám vyrýsovala skvělá spolupráce a moc za to
děkujeme!
Během školního roku proběhla sbírka plastových víček pro sedmiletou Elišku z Lichnova
s mozkovou obrnou. V tento den jsme vyhlásili

Odvoz odpadů

Odvoz odpadů v měsíci srpnu 2017 je
ve středu 9. a 23. 8. Sběr velkoobjemového odpadu je stanoven na pátek 4. srpna
v době od 14.00 do 18.00 hodin a na sobotu 5. srpna v době od 8.00 do 12.00 hodin.
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Pstruží, Staré Hamry

Hasičská soutěž O Pohár starosty SDH

V sobotu 1. července uspořádali dobrovolní
hasiči ze Pstruží soutěž družstev SDH O Pohár
starosty SDH. Tato soutěž je součástí Beskydské ligy. Zúčastnilo se 26 hasičských družstev.
V nabité konkurenci všech týmů z Beskydské
ligy se z vítězství nakonec radovaly místní ženy.
Prvé ženy SDH Pstruží na stupně vítězů
doprovodila druhá SDH Lhotka a třetí favorizované ženy Hájov. V mužích zvítězili hasiči
z Bystrého, druhá byla překvapivě Lhotka
a třetí Malenovice. Čtvrtí byli muži z Palkovic,
kterým patří poděkování za zapůjčení cisterny.
Poděkování patří také rozhodčímu Daliboru
Velčovskému za přísné, ale spravedlivé soudcování a za zapůjčení časomíry. Soutěž se
uskutečnila za teplého a slunečného počasí,
když den předem pršelo. Také prognózy předpovídaly dešťové počasí právě na dobu, kdy
se konala soutěž. Předpověď se však nevyplnila, a tak mohly proběhnout požární útoky,
jejichž výsledek byl dramatický a nejasný až
do posledních okamžiků. Velká radost a zadostučinění místních žen byla oprávněná, protože se poctivě a pravidelně připravují a pro
organizaci soutěže udělaly hodně. Místní ženy
mají k dobru také vítězství na místní soutěži,
ale z roku 2013. Jsem přesvědčený, že pro
letošní úspěch musely udělat daleko více, pro
neustále se lepšící konkurenci a zvítězit zvláště doma je obtížnější! Diváky a účastníky mohlo těšit příjemně strávené dopoledne s atraktivní podívanou, plnou skvělých výkonů.

Text a foto kronikář obce

SKVĚLÁ ZÁBAVA PRO CELOU RODINU, OBČERSTVENÍ, HUDBA,
TANEC.

LETNÍ KINO NA PSTRUŽÍ
Obecní úřad Pstruží ve spolupráci s restauraci Vlčárna

Pouťová mše svatá

pořádá letní filmové představení

ŠPUNTI NA VODĚ

DEN OBCE PSTRUŽÍ
13.srpna 2017 od 11:00 hodin

19.srpna 2017 od 14:00 hodin areál Dubina

Rodiče bratrů Igora (Jiří Langmajer) a Davida (Hynek Čermák) chystají
zlatou svatbu. Z Kanady přilétá jejich bratranec Ondra (Pavel Liška),
povahou tak trochu dobrodruh. Bratry napadne, že nejlepší by bylo
vyrazit za rodiči na kánoích po řece jen ve třech, tak, jako za starých časů.
Jenže od dob společných spanilých jízd se leccos změnilo. Třeba to, že
Igor a David jsou ženatí a mají děti. Uvítací večeře pro Ondru, který
přijíždí se svou mladou přítelkyní Zlaticou, se nezadržitelně mění v
katastrofu. Zlatica, která touží po dítěti, se dozvídá, že Ondra má…

Hrají:

Skakací hrady malý a velky,dětský koutek
plný her,elektrická autíčka

Obec Pstruží podporuje
„Kotlíkové dotace“
Zastupitelstvo obce Pstruží na své veřejném
zasedání dne 15. 6. 2017 schválilo příspěvek
z rozpočtu obec občanům, kteří využijí dotaci z programu Moravskoslezského kraje tzv.
„Kotlíkové dotace“ a dotace jim bude přidělena
a proplacena v roce 2017.
O příspěvek ve výši 5 % z poskytnuté dotace
EU, si občané mohou požádat obecní úřad.

Hynek Čermák, Anna Polívková, Tatiana Vilhelmová, Jiří
Langmajer, Pavel Liška, Jana Kvantiková, Filip Antonio, Viktor Antonio, Karolína Kočí,
Nelly Řehořová, Kateřina Coufalová, Dana Syslová, Arnošt Goldflam, Andrea Hoffmannová,
Ján Jackuliak, Karolína Morschlová

26.srpna 2017 po setmění cca 20:00 hodin

Živá hudba SPEKTRA

venkovní terasa Vlčárna

Bohaté občerstvení

Za nepříznivého počasí se představení uskuteční v prostorech
restaurace

Informace o umístění stánku tel.: 602 728 764

Staré Hamry

150. výročí narození Petra Bezruče


(Pokračování ze str. 3)
Když začala 1. světová válka, místní učitel
musel narukovat, a tak na jeho místo – do v pořadí druhé gruňské školy (v 2. pol. 20. století
zde pak byla prodejna Jednoty) – nastoupil Antonín Lange. Ale i ten v r. 1915 musel narukovat
na frontová bojiště. Na přelomu 1915–1916 byl
Bezruč vojenským soudem ve Vídni odsouzen
k trestu smrti za protistátně laděné básně, které
ovšem nenapsal, jak naštěstí potvrdila dodatečně
nařízená jazyková expertíza, a trest proto nebyl
vykonán a byl mu po několikaměsíčním vězení
zrušen. Protože ale nemohl vykonávat svoji profesi poštmistra, uchýlil se v r. 1916–1917 do ústraní
na Gruň, kde byl úředně přihlášen jako domovník.
V té době Bezruč napsal půvabnou básnickou
sbírku Písně z Gruně, která není veřejnosti příliš
známá. První z nich je tato:
GRUŇ
Anton L., učitel z Gruně, píše z talianské fronty:
Přes hor hřebeny
mlha dolů splývá,
Gruň je zelený,
grapa je sivá. Mezi jeleny
laňka se dívá,
Gruň je zelený,
grapa je sivá. Lomí se v pěny
Řečica divá,
Gruň je zelený,
grapa je sivá. Mír-li železný
v blízku se skrývá,
vrátím se zdravým,

zas Tě pozdravím
Gruni zelený,
grapo Ty sivá.
Po celou dobu války udržoval Bezruč. se
svým přítelem písemný styk, psal mu na italskou
a později na albánskou frontu. Možná i díky této
obsáhlé korespondenci, která čítala cca 80 dopisů a pohlednic, se podařilo Langemu přežít
válečné útrapy. Několikaleté odloučení a těžká
válečná hospodářská situace vedla k tomu, že
p. Langeová hostinec prodala a odešla z Gruně.
Lange byl jako učitel postupně přidělen na různé
školy v Podbeskydí, což vedlo k definitivnímu
rozpadu jeho bezdětného manželství. Bezruč tak
ztratil na Gruni své nejbližší přátele a to nesl velmi
těžce.
Lange se však na Gruň po několika letech
v roce 1926 vrátil jako řídící učitel se svojí druhou
ženou Terezií, kde společně působili 10 let (vzali
se v r. 1923 a měli spolu dvě děti: Ljubu – 1924
a Iva – 1926). Zde se po letech oba muži zase setkali a navázali na své staré přátelství. Bezruč měl
v učitelském bytě trvale k dispozici jeden pokojík,
kterému říkali Bezručova jizba. O hlubokém přátelství obou mužů svědčí i to, že básník postupně
věnoval svému příteli podepsané výtisky s osobním věnováním ze všech vydání Slezských písní
vydaných u nás či v zahraničí.
Pokrokový učitel Lange byl vůdčí osobou, která nastartovala a dokázala dovést do úspěšné
realizace dvě významné stavby. Výstavbu nové,
důstojné kamenné školy, která byla postavena

v r. 1931 za cca 9 měsíců stavební firmou Jaro
Čermák z Frýdku, s pomocí místních pracovních
sil, vč. mého pradědy a dědy. Díky velkému přátelství obou mužů dal Bezruč souhlas s výstavbou
pomníku Maryčky Magdonové ve Starých Hamrech a k tomu, aby nová školy nesla jeho jméno,
když se předtím nepodařilo získat souhlas prezidenta T. G. Masaryka, aby se jmenovala po něm.
Přátelství pokračovalo, i když musel Lange ze
zdravotních důvodů koncem r. 1936 opustit Gruň
a nastoupil se svojí ženou na nové místo ve škole
v Dolní Čeladné. Zde se oba posléze za 2. svět.
války zapojili do odbojové činnosti, on byl koncem
r. 1942 zatčen a 28. 6. 1943 v Osvětimi popraven.
Díky mým místopisným aktivitám jsem měl
možnost se podrobně seznámit s kronikou Bezručovy školy, kterou založil Antonín Lange. Bezručova škola na Gruni měla velké štěstí na obětavé
učitele a učitelky – rád bych zde jmenoval také
manžele Jana a Františku Matulovy (1936-1946),
Jelenu Charbulákovou (1946-1953) nebo poslední učitelku Augustinu Kokešovou (1954-1973).

Velmi si cením toho, že jsem před několika lety
mohl navázat osobní přátelský kontakt se dvěma osobnostmi, kterých si velmi vážím. Jednak
se synem Ivo Langem, který žije se svoji podstatně mladší ženou ze Španělska v americkém
Denveru ve Skalistých horách. Byl vášnivým
lyžařem (na Lysé hoře byl jako doma), turistou
a po emigraci i cestovatelem. Ve věku 71 let vystoupil na nejvyšší horu Afriky Kilimandžáro. Snad
tomu bylo i proto, že jeho strýc Arnošt Lange byl
v letech 1935-1938 prvním nájemcem Bezručovy
chaty na Lysé hoře a společně s Bezručem získali
každý od Langeho štěně bernardýna, což vstoupilo do historie beskydské turistiky i do literatury.
Ivo věnoval celou korespondenci Bezruče s jeho
otcem Památníku Petra Bezruče v Opavě. Dále si
velmi cením toho, že jsem získal možnost osobně
se seznámit s vzácnou ženou paní Zdenou Tomáškovou (a jejím manželem), která byla Bezručovou tajemnicí v závěru jeho života a která své
životopisné vzpomínky na Petra Bezruče vydala
v nádherné knize pod názvem Ortel samoty.

Chtěl jsem velmi stručně, a tak trochu netradičně, přiblížit Petra Bezruče jako člověka z masa
a kostí, který miloval Beskydy i lidi v nich žijící,
což dal mnoha svými skutky jasně najevo, a proto jeho jméno žije i nadále s námi. Jeho stopa je
nesmazatelná! Ať již to byla jeho literární tvorba,
nebo pomník Maryčky Magdonové ve Starých
Hamrech, jeho srub v Ostravici či nově zrekonstruovaná chata na Lysé hoře, i nadále nesoucí
jeho jméno, nebo to jsou v neposlední řadě jeho
verše věnované „Turistům na Gruni“, které jsou již
takřka 90 let ozdobou hotelu Charbulák na Gruni.
Těmito verši tak Petr Bezruč každoročně oslovuje tisíce návštěvníků Gruně. Proto se také staly
ústředním symbolem celodenní celospolečenské
akce Gruň náš šumný jediný, která se po velkým
úspěchu v roce 2016 bude letos opět konat pod
záštitou obce Staré Hamry koncem prázdnin
dne 26. srpna. Petra Bezruče by to jistě potěšilo
a snad by nám i po letech řekl: „Synci a děvuchy,
děláte to dobře, mám z vás radost!“

Lubomír Jančura, Staré Hamry-Gruň

– 11 –

Čeladná, Kunčice p. O.

Srpen 2017

Letní venčení v plném proudu
Klubový červenec byl jako každý rok ve znamení vycházek a výletů, nicméně cvičenky
a karbaníci si dovolenou nevybírali. Bohužel
jsme museli kvůli dešti odpískat výlet na Martiňák, takže se posunuje na srpen. Někdy je
zase počasí tropické, což taky není zvláště pro
starší lidi zrovna ideál pro fyzickou zátěž, a trochu to tím pádem ovlivňuje účast. Přesto se dá
říci, že akce z konce června a většiny července
(do uzávěrky zpravodaje) byly vydařené.
Ještě červen: Dukla a Javorník
Repríza loňské vycházky k Chatě Dukla, pěší
skupina se vydala nahoru podél Čeladenky,
méně zdatní použili bus a ještě stihli chvíli posedět na terase. Pěší s sebou dotáhli vydatnou
přeháňku, takže se všichni přesunuli dovnitř. Nicméně strávili jsme příjemné chvíle v příjemném
prostředí s příjemným personálem. Co víc si přát.
Den poté byl páteční výlet pro zdatnější turisty, vlakem do Veřovic a odtud pak výstup
na Velký Javorník. Výhled z rozhledny je úžasný, stejně jako zelňačka v tamní hospodě. Cesta dolů vedla po zelené na Horečky, ještě jsme
se zastavili U Janíka a pak z Frenštátu vlakem
domů. Výlet mužské čtyřky neměl chybu.
Lázeňské bubnování
Půlka výpravy pěšky po „Valašce“, půlka busem a sešli jsme se v BRC před tělocvičnou Beta.
Zde se nás ujala paní Andrea Adamová, se kterou
jsme absolvovali bubenický „nářez“ s africkými

bubínky djembe. Byla to prima relaxace, pro většinu premiéra, atmosféra uvolněná a také nějaká
ta sranda nechyběla. Velké díky paní Adamové
za její čas a báječné vedení této báječné skupiny
(bubenický guru pan Batoušek by asi nějaké připomínky měl, ale i tak to děvčata zvládla nad očekávání skvěle). Posléze jsme se občerstvili U Sestřiček a opět dvojím způsobem se vrátili domů.
Ještě dodatek: Tato akce byla „mimo pořadí“, ale každé úterý v 15.15 je v tělocvičně
Beta relaxační bubnování pro pacienty i veřejnost. Chce to jen telefonickou domluvu předem
na pracovišti časování procedur (558 616 251)
v LD Dr. Storcha. Pacienti mají sice přednost,
ale dle slov paní Adamové bývají často volná
místa, hlavně mimo prázdniny. Takže zájemci
z Čeladné i odjinud si mohou takto zpříjemnit
odpoledne a stojí to za to, to už jsme zjistili.
Z Frýdlantu do Pržna
Výlet jako volné pokračování loňské romantické vycházky z Čeladné do Frýdlantu. Ve čtvrtek dvacátého vyrazila vedru odolná pětice
nejprve vlakem do Frýdlantu a pak již procházkou přes město kolem kostela k řece Ostravici a podél ní až do Pržna. Zde jsme otestovali
příjemnou zrekonstruovanou restauraci U Lípy
manželů Podolových (u obecního úřadu) a vlakem se vrátili domů. Prima odpoledne.
Ještě zbývá…
Po uzávěrce Mikroregionu máme ještě absolvovat čtvrteční tradiční prázdninovou vycházku k výletní restauraci U Zdeňka a páteční reprízu loňského „lanovkového“ výletu na Pustevny
resp. Radhošť. Tak snad všechno klapne…
Co nás čeká v srpnu

Srpen zahájíme grilováním u přátel poblíž
BRC, pak nás čeká druhý pokus výletu z Podolánek na Martiňák, návštěva Památníku
Josefa Kaluse, páteční cesta na Opálenou,
výlet do Vratimova a Řepiště, turistický výlet
pro zdatnější (bude upřesněno) a nakonec se
vypravíme za dřevěnými sochami pana Luďka Vančury do Ostravice. Kompletní program
na měsíc srpen najdete jako obvykle v Čeladenském zpravodaji, v klubu, v infocentrech Čeladná a Pstruží nebo na www.senioriceladna.cz.
Klubovnu naleznete v přízemí Domu s pečovatelskou službou, kontaktovat mě můžete
osobně, telefonicky (737 532 227, 731 505 585)
nebo přes e-mail petr.bernady@seznam.cz.
Závěrem přeji všem krásný zbytek léta a přijměte tímto pozvání na další klubové akce.

Petr Bernady

Lázeňské bubnování s paní Andreou Adamovou.

Pozdrav z rozhledny na Velkém Javorníku.

Pohoda U Lípy v Pržně.

Praktické informace k Ladné Čeladné

Parkování
Parkovat můžete za kostelem v Čeladné.
Parkoviště bude viditelně označeno.
Kyvadlová doprava zdarma
Z Čeladné (zastávka u MŠ Čeladná) bude
autobus jezdit v půlhodinových intervalech
do Frýdlantu n. Ostravicí a Frenštátu p. Radhoštěm, a to od 20.30 do 0.30 hodin. V opačném
směru boudou spoje jezdit v půlhodinových
intervalech od 21 do 23 hodin. Ve Frýdlantě
n. Ostravicí autobus staví na autobusovém nádraží, ve Frenštátě p. Radhoštěm na vlakovém
nádraží a na zastávce u škol. Autobusy poznáte
podle festivalové cedulky Ladná Čeladná.
Kemp
Kemp se nachází vedle areálu u řeky Čeladenka. K dispozici bude pitná voda a mobilní
WC. Cena: 30 Kč osoba, 100 Kč stan. Vstup
do kempu je možné si zakoupit na pokladně
u hlavní brány po dobu, kdy je areál otevřen, tj.
od 13.00 do 24.00 hodin. Rezervaci lze zařídit
emailem na: machackova.mo@gmail.com.
Kemp je nutné opustit do neděle 6. 8.
do 12.00 hodin. Kapacita areálu je omezená
(40 stanů, resp. 100 osob).
Hlídání dětí
Návštěvníci mohou využít služeb Mateřské
školy Čeladná, která po dobu konání festivalu vždy od 13 do 21 hodin zajistí hlídání dětí
ve věku od 3 do 8 let. Ve školce mohou děti
zůstat tři hodiny, kapacita je 24 dětí a cena

za hlídání činí 30 Kč za hodinu.
Široká nabídka jídla a nápojů
Na festivalu můžete vybírat z pestré a kvalitní nabídky občerstvení – stánky v gastro zóně
na délku dohromady zabírají více jak 30 metrů.
Kromě tradičních festivalových pokrmů, jako jsou
langoše, placky, hamburgery, masové speciality
apod. se můžete také těšit třeba na sladké palačinky, suši a další pochutiny. Samozřejmostí
je široká nabídka alkoholických i nealko nápojů
včetně nejrůznějších ovocných šťáv či smoothie.
Do areálu je zakázáno vnášet vlastní jídlo a nápoje. Pitná voda je v areálu k dispozici zdarma.
Internet zdarma
Volné wi-fi připojení je k dispozici v prostorách tělocvičny v jejím blízkém okolí.
Informace ke vstupenkám
• Dvoudenní vstupné: v předprodeji 200 Kč /
na místě 290 Kč.
• Jednodenní vstupné: v předprodeji 150 Kč
/ na místě 200 Kč.
• Děti do 15 let (pouze na místě): 100 Kč,
děti do 140 cm zdarma.
• Držitelé ZTP, ZTP/P: dvoudenní vstupné
100 Kč / jednodenní vstupné 75 Kč (Vstupenky
k zakoupení na místě po předložení průkazu ZTP,
ZTP/P. Doprovod držitele ZTP/P vstup zdarma.)
• Klienti ČPZP můžou po předložení průkazu zdravotní pojišťovny uplatnit 20% slevu
na vstupné (v prodejně Oriental v Ostravě-Zábřehu nebo přímo na místě).

Kunčice p. O.

Otevření další části areálu školy

OTEVŘELI JSME PRO VÁS VENKOVNÍ
FITNESS. MÁTE-LI CHUŤ, ZACVIČTE SI!
MŮŽETE JIŽ VYUŽÍVAT TAKÉ BĚŽECKOU
A ASFALTOVOU DRÁHU.
ZÁKAZ VJEZDU MOTOROVÝCH VOZIDEL
DO ZADNÍ ČÁSTI AREÁLU.
ZÁKAZ VSTUPU NA NOVĚ ZALOŽENÝ
TRÁVNÍK.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.
Provozní doba o prázdninách
(červenec–srpen):
PO – NE 8.00 hod. - 22.00 hod. pro veřejnost
Užívání hřiště včetně zabudovaného vybavení je pro veřejnost zdarma.
V celém areálu je zakázáno:
- kouřit, manipulovat s ohněm, odpalovat ohňostroje, pít alkoholické nápoje (mimo prostory
s občerstvením při společenských akcích), užívat návykové látky,
- ničit zařízení hřiště,
- vjíždět na kole, koloběžce, kolečkových bruslí
a skateboardu mimo asfaltové plochy,
- provozovat aktivity ohrožující bezpečnost
a zdraví uživatelů,
- vodit a venčit psy,
- znečišťovat prostor hřiště, odhazovat odpadky mimo odpadkové koše,
- přelézat plot kolem areálu nebo plot ničit,
- ničit zeleň a venkovní inventář areálu.
Úrazy či škody na majetku je návštěvník
povinen neprodleně oznámit správci areálu
(p. Monika Motyková, tel. č. 735 543 173).

Letní kino na Huťařství

Promítání letního kina na Huťařství se uskuteční v termínech:
11. 8. - Muzikál aneb Cesty ke štěstí
Hudební film s písněmi ze slavného muzikálu
Starci na chmelu.
Muzikál aneb cesty ke štěstí je hudební film
o dnešních mladých lidech a jejich životech –
o touze po úspěchu, kamarádství, rivalitě, odvaze. A ano, také o lásce.
Film vypráví příběh třídy pražské konzervatoře, která má na letním soustředění nazkoušet
Starce na chmelu. Studenti jsou ze začátku
znechucení, že se budou věnovat klasickému
českému muzikálu. Během zkoušení je pohltí
kouzlo Starců, ale nechtějí se spokojit se starou
choreografií. Do svého nastudování přidají prvky
klasického tance, ale i street dance, hip-hop či
pohybové divadlo. Neúnavně budují muzikálové

Kalendárium akcí v obci
Akce, které nás čekají v blízké době:
5. 8. 2017
Rybářské hody (Rybářský spolek)
Rybáři od Žabáka zvou na tradiční Rybářské
hody, které se budou konat 5. srpna od 12 hodin.
Budou podávány tradiční rybářské dobroty za příznivé ceny.
Sortiment tradiční výrobky z udírny a z pánve.
Rybolov od 6.00 do 18.00 hodin. Pravidla budou
na vývěsce. Těšíme se na návštěvu domácích
i lufťáků.

Rybářské štěstí můžete vyzkoušet v lovu na udici, proto nezapomeňte doma svoje nářadí. Rybáři
svoje nářadíčko nepůjčují!
Těšíme se na návštěvu starých přátel, dobré počasí a nové návštěvníky areálu vodních nádrží.
Bližší informace na plakátech. Děkujeme za vaši
přízeň.
5. 8. 2017
Memoriál Jana Zajace staršího
(TJ Sokol – oddíl kopané)
12. 8. 2017

Prázdninová diskotéka (SDH)
2. 9. 2017
Hry bez hranic v Pržně (Mikroregion
Frýdlantsko-Beskydy)
9. 9. 2017
DEN OBCE (areál školy)
14. 9. 2017
Vycházka pro seniory (SPV)
30. 9. 2017
Forenzní značení jízdních kol
(suterén obecního úřadu)

představení, do kterého vkládají veškerou svou
energii, odvahu a talent. Termín představení se
neúprosně blíží a v sázce je mnoho. Úspěch
může znamenat vytoužený začátek cesty
za uměleckým snem…
Ve filmu jsou použity původní písně Starců
na chmelu. V hlavních rolích uvidíme Vicu Kerekes, Romana Vojtka, Martina Písaříka, Jiřího
Korna, Adama Mišíka, Vladimíra Polívku a další.
Film doplní nové verze písní a hudba od Petra
Maláska, pro kterého není srdcovější záležitost
než filmový muzikál Starci na chmelu. Původní
hudbu k němu napsal právě jeho otec. Režie se
ujala Slobodanka Radun.
25. 8. – Julieta
Drama Julieta je o zoufalé snaze matky přežít v nejistotě. Vypráví o osudu, komplexu viny
a nepochopitelných tajemstvích, která nás vedou k tomu, že lidi, které milujeme, vymažeme
ze svých životů, jako by nic neznamenali, jako
by nikdy neexistovali.
1. 9. - Špunti na vodě
Rodinná komedie o tom, co se stane, když
tátové chtějí na vodu bez svých drahých poloviček.
Tito muži mají skvělý plán, ale jako každý
plán má i ten jejich své trhliny. Proto se ocitnou
v kánoích sice bez žen, ale zato se svými dětmi.
Vždy od 21.00. V případě nepříznivého počasí se bude promítat uvnitř.
Podrobnosti na facebooku a na plakátech.
https://cs-cz.facebook.com/hutarstvikpo/
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Janovice

Seniorské smažení vaječiny

Jezdíte rádi na kole? Chcete porovnat své schopnosti
s ostatními? Chcete se jen projet a poznat okolí? Pak
využijte této možnosti.

Zveme vás na 11. ročník cyklistické soutěže

JANOVICKÉ KOPEČKY.

Den: 9. září
Čas: 14 hodin

Místní senioři se v pondělí 5. června sešli ke smažení vaječiny. „Vaječina se dělává
na Svatodušní pondělí – padesát dnů po Velikonocích,“ hlásili mi senioři, když jsem se ptala
po tradici tohoto pro mne neznámého „severomoravského svátku“. A ve vysvětlování pokračovali: „Dříve totiž bývávalo toto pondělí jako státní
svátek, ale to už je dávno. Slavení jsme převzali
jako tradici po našich rodičích, už ani nevíme
odkdy. O víkendu smažíme doma s rodinami,
ale mohli bychom si ji udělat i v klubu seniorů.“
To mi říkali lidé v loňském roce. A tak jsme
uspořádali další setkání seniorů přímo na Svatodušní pondělí a společně smažili vaječinu. Byla
to moc fajn akce – sluníčko svítilo, pofukoval
větřík. Lidé přišli, přinesli vajíčka, špek, pažitku,
koláčky i dobrou náladu. Chléb byl chutný, v nabídce bylo dále pivo, pito, minerálka, ani zeleninka nechyběla. Magistry hostily přítomné „magistrem“ i veselým úsměvem. Kdo přišel, nelitoval.
A co vy? Těšíme se na vás třeba v příštím
roce na vaječině, nebo na dalším setkání v klubu
seniorů, které bude v první polovině září.
 Ludmila Kaňoková, foto: archiv obce

Start: Sad P. Bezruče

Prezentace závodníků je od 13.15 do 13.45 hodin
Závod je rozdělen do několika věkových kategorií.
Pro nejmenší cyklisty je připravena také malá trasa.
Akce se ruší jen v případě velmi nepříznivého počasí.
T. Němcová

Letní zábava na Bystrém

Letošní letní zábava v podání bystřanských
hasičů se konala v sobotu 15. července u chaty
Bystřanky. Dlouhodobé předpovědi počasí hlásily na tento den vydatný déšť. Už v průběhu
týdne se v hlavách pořadatelů honily myšlenky,
jestli by nebylo lepší akci přesunout. Nakonec
se ovšem rozhodli správně – termín ponechat
a předpovědím nevěřit.
Již v pátek se pustili do přípravy areálu,
během které postavili i několik stanů jako případnou záchranu před deštěm. V sobotu přece
jen průtrž mračen přišla, naštěstí netrvala tak
dlouho a úderem 17. hodiny vysvitlo sluníčko,

které se drželo až do večera. Na skvělé zábavě
přidávala mladá kapela z Petřvaldu s názvem
Rebel, kterou střídal DJ Zdeněk Pustka. V průběhu večera se konala i soutěž ve střelbě ze
vzduchovky, ve které obhájil první místo Radim
Burda. Návštěvníci akce mohli ochutnat výborný kotlíkový guláš, domácí halušky nebo uzené
klobásy. Zapíjelo se pivním mokem a výjimečně došlo i na liguére. Děkujeme všem, kteří dorazili, a věříme, že jste si letní zábavu patřičně
užili.

Za SDH Bystré Lucka Nohlová,

foto: Lucie Nohlová

jubilea
Gratulace
Štěstí kopec, zdraví horu, stále dobrou
náladu a jen příjemné starosti přejeme
červencovým jubilantům
– Vítězslavu Rajnochovi, Ladislavu
Platkovi, Karlu Poledníkovi, Václavu
Kubinovi, Jánovi Kováčikovi
– všem z Janovic
a p. Miroslavu Zajícovi z Bystrého.
Obec Janovice

Oprava sociálních zařízení
v ZŠ Janovice

V letních měsících začala oprava stávajících,
již dosluhujících toalet v budově tělocvičny základní školy v Janovicích. V rámci této opravy budou provedeny nové rozvody kanalizace, oprava
topení, dodávka a montáž nových zařizovacích
předmětů a provedení nových obkladů a dlažby.
Cena díla činí na základě veřejné soutěže
575.379,93 Kč bez DPH.
Stavební práce by měly být ukončeny nejpozději před zahájením školního roku, a tak nebude
školní výuka nijak omezena. Naši školáci tak
mohou po prázdninách nastoupit do školy s nově
upravenými prostory s vyšší užitnou hodnotou.

Svatopluk Běrský, místostarosta

SOCIÁLNÍ KOMISE RADY OBCE JANOVICE
Klub seniorů
zve na turisticko-relaxační výlet do Polska

PROGRAM
Wisla

Okružní
jízda
vláčkem
se
zastávkami u zajímavostí v okolí
města
včetně
prohlídky
Prezidentského
zámečku
(prohlídka zámku cca 1 h,
okružní jízda celkem cca 3,5h
včetně zastávek)

*

Individuální obědová
pauza/volný program

úterý,12.září 2017
Dovolujeme si upozornit, že program zájezdu bude náročnější na chůzi, než je tomu u
tradičního jarního zájezdu seniorů.

Cena zájezdu Wisla + TROPICANA (1,5hod.)

400,-Kč

Cena zájezdu Wisla + Czantoria

300,-Kč

Příplatek za vstupné do aquaparku 5zl á ½ hod. lze řešit individuálně na místě.

*

Vodní park TROPICANA
nebo

výjezd lanovkou na
Czantorii s procházkou

Cena zahrnuje dopravu a vstupné dle zvoleného programu, cena nezahrnuje stravu a pojištění!
Přihlášky a platby přijímá Obecní úřad Janovice a p. Drahuška Kulihová (pro místní část Bystré).
Odjezd autobusu: Restaurace u Toflů v 07.40 hod. – Janovice (konečná) v 8.00 hod. – dále lze přistupovat na autobusových
zastávkách – návrat kolem 19.00 hod.

3. ročník Memoriálu Miroslava Reka
Dne 24. června se konal třetí ročník mezinárodního fotbalového turnaje starých gard
Memoriál Miroslava Reka. I ve třetím ročníku
se představili v Janovicích stejné týmy a vedle domácích fotbalistů také hráči Korně (SK),
Havířova a vítězové prvních dvou ročníků z Metylovic.
Turnaj je vždy věnován největším osobnostem v historii TJ Janovice a vedle Miroslava
Reka, po němž je turnaj pojmenován, jsme si
v letošním roce připomněli osobnost Antonína
Šnyty, vynikajícího a všestranného sportovce
a dlouholetého funkcionáře TJ, který by se letos dožil 90 let. Oběma legendám janovické kopané domácí hráči a funkcionáři před začátkem
turnaje položili na hroby kytice a v 10.00 mohl
být turnaj zahájen.
Během zahájení jsme minutou ticha dále
uctili památku našich bývalých členů a kamarádů, kteří nás od minulého ročníku bohužel
opustili, a to Martiny Gombárové a Jaroslava
Vlčka. Letos byl poprvé vyzkoušen model,
kdy všechny týmy hrály systémem každý s každým, a proto se muselo hrát současně jak
na hřišti TJ, tak i na obecním hřišti.
Na hřišti se letos nejvíce dařilo našim slovenským přátelům z Korně, kteří suverénním
způsobem zvládli všechny tři zápasy a turnaj
vyhráli. Zbylá mužstva získala jedno vítězství,
přičemž podle vzájemných zápasů se nakonec
na druhém místě umístili domácí Janovice, třetí
Havířov a čtvrté Metylovice. V rámci vyhlášení vítězů a předání cen jsme ještě blahopřáli

oslavencům z řad TJ, a to Zdeňkovi Sedlákovi
ml., který v den konání turnaje slavil 38. narozeniny, dále našim letošním sedmdesátníkům
Antonínovi Přidalovi a Oldřichovi Březinovi
a osmdesátníkovi Antonínovi Němcovi.
Cenu za první místo fotbalistům Korně předaly dcery Miroslava Reka a Antonína Šnyty.
O letošní dominanci Korně svědčí také to, že
jejich hráči získali i cenu pro nejlepšího střelce a brankáře turnaje. Po vyhlášení výsledků
turnaje pak započala společenská část turnaje,
která se protáhla až do pozdních hodin.
Za pomoc při zajištění organizace turnaje
patří dík hlasateli Václavovi Žižkovi, rozhodčím
Václavovi Bednárkovi, Zdeňkovi Sedlákovi st.,
Janu Roháčkovi a Zdeňkovi Sedlákovi nejml.,
Richardovi Lážovi, Pavlovi Čuboňovi a Dušanovi Laisnerovi za perfektní přípravu obou hřišť,
manželům Martynkovým za obsluhu, manželům
Lážovým za koláče, manželkám hráčů a Čestmírovi Roháčkovi za přípravu pohoštění a obsluhu, výboru TJ za vstřícnou spolupráci a všem
hráčům za fotbalové výkony. Největší dík patří
samozřejmě sponzorům turnaje, bez jejichž pomoci by turnaj nemohl proběhnout: Milan Masný
– Technomont Frýdek-Místek s.r.o., Lukáš Juřina – HopDoFabry s.r.o., Obec Janovice, Roman
Messing – Restaurace Sokolovna, TJ Janovice,
z. s., Pavel Remeš – 2MaNet s.r.o., Michal Láža
– Perfect Store s.r.o., Dalibor Bucha, Ivo Lichna
– Generali pojišťovna a.s. a Old boys Janovice.

Old boys Janovice,

foto: archiv TJ Janovice
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Janovice, Bílá
Volnočasové aktivity pro školní rok 2017/2018
Čas plyne velmi rychle a probíhající školní rok se nám
pozvolna blíží ke svému konci. Již nyní se na vás obracíme
s dotazem, zda byste měli zájem ve školním roce příštím
vést některý zájmový kroužek, a to ať již sportovního,
vzdělávacího, hudebního, manuálně-tvůrčího či jiného
charakteru.

Dovolujeme si oslovit tatínky, maminky, babičky, dědečky i
další z vás, kteří rádi pracujete s dětmi, rádi vyplníte jejich
volný čas a předáte své dovednosti i zkušenosti dalším
generacím, hýříte mnoha nápady, inspirací i motivací, o něž
se chcete podělit.
V případě vašeho zájmu nás prosím kontaktujte na
zskrouzky@email.cz
Předem vám velmi děkujeme a těšíme se na případnou
spolupráci.

Odpoledne s pečokami

Poslední červnovou sobotu jsme připravily
pro děti ze souboru „Ondrášek z Janovic“ hravé odpoledne na zahradě místní mateřské školy. Chtěly jsme dětem přiblížit, jak si hráli jejich
předkové na poli, jak mluvili, zkrátka – jak prožívali svoje dětství právě v Janovicích.
Gabka – tedy naše paní místostarostka, která
celé odpoledne nádherně zorganizovala, a tímto
jí patří dík, přečetla povídačku paní Anny Dřevjané „Besěda“ v janovickém nářečí. Výrazy v očích
našich malých tanečníků byly všelijaké, musely jsme hodně překládat. A tak jsme se hrozně
nasmály, když jsme mluvili o škarpě, o koverach
nebo o žabjoku a jiných slovech v janovickém
nářečí. Pak jsme si šli hrát na „pole“ – hliněné
kuličky, fazole nebo kohoutí zápasy. Do popela
v ohni jsme nachystali několik brambor – pečo-

ků. Děti si je pomocí klacíků vytahovaly z ohně
ještě horké a my dospělci jsme se nestačili podivovat, jak jim opravdu chutnají. I když jsme měli
původně připravené opékání párků, u všech dětí
vyhrály na celé čáře právě pečoky. Na závěr bylo
připraveno pro děti velké překvapení. Stejně jako
dospělí Ondráši, dostali i Ondrášci svá vlastní trička s nápisem „Ondrášek z Janovic“. Takže teď
už nás ve vesnici všichni zaručeně poznáte. Rádi
bychom touto cestou ještě jednou poděkovali
všem rodičům za podporu a pomoc při organizaci
a těšíme se s některými dětmi na prázdninovém
táboře, se všemi, i možná novými dětmi, zase
v září na našich pravidelných zkouškách.
Tož, přejem vám všeckym hodně slunka,
aby sěno dobře schlo a jeztě hodně zelí, bo
z teho budětě furt veseli! Taťána Němcová

Bílá

Pouť na Hlavaté

5. července se jako každoročně konala cyrilometodějská pouť na Hlavaté k připomenutí
stále živého odkazu věrozvěstů sv. Cyrila a Me-

toděje. Pouť byla zahájena tradiční bohoslužbou
za hudebního doprovodu muzikantů z Horní
Bečvy a hojné účasti věřících z širokého okolí.

Setkání Čechů a Slováků na Konečné

Obce Bílá, Klokočov, Korňa a Staré Hamry
vás srdečně zvou na setkání Čechů a Slováků
„Lidé lidem v Beskydech“ spojené s vatrou přátelství, které se uskuteční v sobotu 12. srpna
na Konečné od 15.00 hodin.
V programu vystoupí:
* Folklórní soubor Klokočov
* Hudební skupina PULZ
* Heligonkáři

Přehled bohoslužeb
na měsíc srpen
Bohoslužby v kostele sv. Bedřicha
proběhnou
6. 8., 13. 8., 20. 8.
a 27. 8. 2017
vždy v 10.30.

Jsou připraveny soutěže pro děti i dospělé.
Před setměním zapálí starostové pořádajících obcí vatru na důkaz přátelství a vzájemné
spolupráce.
Do ranních hodin pak bude probíhat zábava
pod širým nebem.
Srdečně vás zveme!

Termíny proplácení
daně z nemovitosti

V minulém čísle již byly vypsány termíny
a podmínky proplácení daně z nemovitostí občanům trvale bydlícím na území obce Bílá.
Termíny jen znovu připomínáme:
středa 16. srpna 8.00 – 17.00
čtvrtek 17. srpna 8.00 – 17.00
pondělí 21. srpna 8.00 – 17.00
úterý 22. srpna 8.00 – 17.00

Srpen 2017

Janovice, Janovice,
dědinko pod Lysů…
Opravdu tam je. Ve čtvrtek 29. června
jsme se o tom opět přesvědčili s našimi seniory pohledem z vršku nejvyšší hory Beskyd,
kam jsme se vydali autobusem.
Počasí nám tentokrát co do oblačnosti přálo mnohem více než posledně, takže
jsme měli janovickou školu, kostel a mnoho
dalších objektů v obci jako na dlani. A nejen
to. Viděli jsme prakticky všechny okolní přehradní nádrže – Bašku, Olešnou, Těrlickou,
Žermanickou a desítky okolních vrcholů,
dokonce i zahraničních, které nám bez zaváhání identifikoval a ochotně popisoval pan
Václav Žižka. Vůbec nechápu, jak si může
každý pamatovat a s úctou před ním smekám. Svým vyprávěním nám zpříjemnil cestu
na vrchol i zpět.
Vítr nahoře sice fučel poměrně silně, ale to
bylo to nejmenší. Neodradil ani manžele Kutlvašrovy, kteří pokořili vrchol Lysé po svých
a pořídili sadu fotografií. Pokocháni výhledy
do všech světových stran jsme se občerstvili v Bezručově chatě a chatě Maraton Emila Zátopka a vše vyšlo tak akorát, abychom
spokojeně mohli cestovat zpět.
 Za sociální komisi Gabriela Milotová,

foto: Jana Kutlvašrová

Ondrášův pohár – hasičský sport
Ve středu 5. července se opět po roce konala v Sadu Petra Bezruče v Janovicích již
tradiční soutěž dospělých v požárním útoku,
a to 46. ročník „Ondrášova poháru“. Letos to
bylo celkem devět družstev, z toho tři družstva žen. Oproti minulému roku je to menší
pokles účastníků, což bezpochyby bylo dáno
termínem na pokraji prázdnin a tím, že svátek
5. 7. vyšel na polovinu týdne a toto asi řada
lidí využila pro své dovolené. Počasí nám
však přálo, proto můžeme akci považovat
za zdařilou.
Zahájení akce provedl starosta sboru Martin Zdralek. Na řádný průběh soutěže dbal
jako hlavní rozhodčí i jako startér starosta
okresního sdružení hasičů pan Dalibor Velčovský z Vyšních Lhot. Na cílových metách
u terčů dohlíželi Karel Dias a starosta Martin Zdralek. Technickou přípravu sadu zajistil velitel zásahové jednotky Martin Gřunděl
s ostatními členy. Organizační zajištění u prezence prováděla Jarmila Pláničková a Jana
Zdralková. Pro soutěžící i diváky bylo připraveno čepované pivo a čepovaná kofola a klobásy z udírny. O hudební doprovod a mluvené slovo se postaral stejně jako v minulých
letech pan Ondra Hajdušek z Hodoňovic.
Jako první startovalo družstvo domácích.
I přes narychlo složenou sestavu jsme podali
velmi dobrý výkon s časem 30,359 s (lepší o 1 vteřinu než v minulém roce) a nebýt
uklouznutí levého útoku kousek od terčů,
mohli jsme obsadit celkově 3. místo. Tak
na nás zbyla „bramborová medaile“ a poučení, že rozhoduje každá vteřina a žádná chyba
se neodpouští. Zbylá družstva podávala velmi dobré výkony, všechny pokusy se podařilo dokončit, takže nebyl nikdo s neplatným
pokusem.
Na prvním místě v kategorii mužů skončila
Krásná-Mohelnice (čas 23,786 s), druhá byla
Lhotka (23,898 s) a třetí Místek-Bahno (čas
28,524 s). V soutěži žen zvítězila Morávka
s časem 34,120 s, druhé skončily ženy ze
Lhotky (35,369 s) a třetí Krásná-Mohelnice
(41,479 s). Vítězové si kromě samostatných
pohárů odnesli i putovní křišťálový pohár.
Nutno ještě zhodnotit, že ani letos nebyl
pokořen nejlepší čas z posledních let, který
zvládli hasiči z Bystrého (čas 20,323 s v roce
2015) – jedná se o nejlepší čas za období
2007–2017. Velmi zrádnou částí soutěže se
stalo přepojování levého proudu, kdy řada

družstev téměř nestihla plně rozvinout hadici
a byla tedy dále od cílové čáry, což znamenalo obtížnější sestříknutí terčů.
Závěrem zbývá poděkovat všem aktivním
členům sboru dobrovolných hasičů i nečlenům, kteří nám pomáhali s přípravou a průběhem akce. Pro příští rok zvažujeme spojení

obou hasičských soutěží – Ondráškova a Ondrášova poháru do jednoho dne a volbu lepšího termínu. O tomto vás budeme včas informovat v janovickém kalendáři a na webových
stránkách.

Martin Zdralek, starosta SDH,

foto: archiv SDH Janovice

Bílá

Provoz hřiště

Klíče od hřiště jsou k dispozici v kavárně
Domovjanka v obvyklé provozní době. Rezervace jsou možné na tel. čísle 725 222 119.
Občanům Bílé stačí k vyzvednutí klíče občanský průkaz, ostatní zájemci musí složit vratnou
zálohu 200 Kč.
Kompletní znění provozního řádu hřiště najdete přímo u vstupu na hřiště, k nahlédnutí je
také v kavárně Domovjanka, popř. na webových stránkách obce www.obecbila.cz.
Nevstupujte prosím na hřiště bez klíčů přes
ochranné sítě, dochází k poškození uchycení
sítí i sítí samotných!
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Výstava MĚSÍC SMALTU bude probíhat do 15. 8. 2017.
Kulturní centrum
úterý 1. 8.
9.00 –13.00

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

úterý 1. 8. středa 2. 8.

LETNÍ KINO
Sportovní a relaxační centrum Kotelna
Promítání začíná po setmění. Vstupné 30 Kč/rodina 70 Kč.
1. 8. Špunti na vodě
2. 8. Všechno nebo nic

středa 2. 8.
18.00

Letní kulturní festival
MÍROVÝ POCHOD PADAJÁTRA
parkoviště před KC
vstup zdarma

čtvrtek 3. 8.
18.00

Prázdninové besedy u cimbálu
CIMBÁLOVÁ MUZIKA KOTCI
Janáčkova síň

úterý 8. 8.
9.00 – 12.00

Tvořivé dílny pro děti
PRÁZDNINOVÉ NÁRAMKY A ZVÍŘATKA Z KORÁLKŮ
klubovny Kulturního centra
vstup zdarma

Kultura, sport

Výstava k 20. výročí uměleckého smaltu

Výstava k 20. výročí uměleckého smaltu v Kulturním centru ve Frýdlantě nad Ostravicí připomíná
současnou tvorbou členů spolku a několika hostů
snahu o záchranu smaltérské tradice ve městě.
Nejde o retrospektivu (s výjimkou stěny z mezinárodních sympozií), ale spíše o snahu ukázat
možnosti smaltu v architektuře, jeho užitou funkci
a naznačit různost pohledů na smalt u autorů-členů z Česka, Slovenska a Polska.
Další práce jsou k vidění ve firmě Beskyd spol.
s r.o., Středisku sociálních služeb a Dílně uměleckého smaltu ve Frýdlantě n. O., ale i na Galerii
autobusového nádraží, světelných sloupech před
Městským úřadem ve Frýdlantě n. O. Výstava
potrvá do 16. srpna. Jen v několika bodech připomínáme historii těchto snah. V roce 1997 založili
výtvarníci Petr Bednář, Eva Kučerová-Landsbergrová a historik Karel Bogar asociaci EMAIL ART.
Cílem bylo zachytit mizející technologie realizací
uměleckého smaltu, vyburcovat o smalt nový zájem doma a propagovat domácí tradice i v zahraničí. Během let se skupina rozšiřovala o další členy.
V roce 1999 bylo realizováno 1. mezinárodní sym-

pozium Frýdlantský umělecký smalt. Výsledkem
pak byly výstavy ve městě i v zahraničí. Už v roce
2000 se frýdlantský smalt výrazně uplatnil na 3.
Mezinárodním trienále smaltu ve Frýdku-Místku,
stejně tak v letech 2003, 2009 a 2015. 2002 vzniká z prací účastníků sympozií Galerie uměleckého
smaltu, jediná sbírka svého druhu v České republice a v roce 2008 začíná soustavná spolupráce
s polskými výtvarníky. Další etapou byla výstavba
současné smaltérské dílny v roce 2009, která reagovala na zájem o práci se smaltem. V témže
roce vzniká souběžně se spolkem EMAIL ART
občanské sdružení Výtvarná dílna uměleckého
smaltu. Reagovala na nové potřeby dílny se svou
ekonomikou a rozšířila své úkoly. Od roku 2010
se rozšiřují aktivity dílny, vzniká pokus o tradici
kompletních akcí Festivaly smaltu. K nim patří
od roku 2013 akce pro mládež Hledáme talenty
(letos probíhá 4. ročník), ale také realizace Minimuzea technologie smaltu ve smaltéřské dílně.
Roku 2014 se koná poslední – 15. mezinárodní
sympozium Frýdlantský umělecký smalt. Patnácti ročníků se zúčastnilo 54 umělců z Česka, Slo-

venska, Polska, Německa, Maďarska, Rakouska,
Francie, Holandska, Ukrajiny, Ruska i Japonska.
K mezinárodním akcím patří roku 2014 projekt
Umění ohně – Sztuka ognia v rámci Operačního
programu přeshraniční spolupráce 2007–2013
Česká republika - Polská republika, oceněný 1.
cenou. V rámci něj byla realizována řada výstav
v Polsku. Další změnou je roku 2015 nový statut
a jméno Dílna uměleckého smaltu, spolek, s tím,
že navazuje na zrušený EMAIL ART. Náhradou
za mezinárodní sympozia je od roku 2015 nová
tradice Beskydských smaltování. Sponzorem akcí
je firma Beskyd, spol. s r.o. ve Frýdlantě nad Ostravicí ve spolupráci s Dílnou uměleckého smaltu.
Výsledky setkání posloužily k dokončení galerie
na autobusové zastávce ve Frýdlantě n. O. V dalším roce byly výsledky použity k malé galerii ve firmě Beskyd a výzdobě Střediska sociálních služeb,
letošní výsledky poslouží k propagaci firmy Beskyd. Slavnostní zahájení výstavy s muzikou Kotků,
za přítomnosti starostky města Heleny Pešatové
a řady hostů je zárukou, že podpora smaltu patří
k prioritám města Frýdlantu n. O. 
kb

čtvrtek 10. 8. Prázdninové besedy u cimbálu
18.00
CIMBÁLOVÁ MUZIKA KOTCI
Janáčkova síň
sobota 12. 8.
19.00

STANLEY´S DIXIE STREET BAND
Večer plný dixielandu, swingu a blues.
Sportovní a relaxační centrum Kotelna
Vstupné 80 Kč, vstupenky v prodeji na místě.

neděle 13. 8.
17.00

Fotbalové utkání
1. BFK Frýdlant - FK Nové Sady
Fotbalový stadion

Knihobudka v kempu bašťanské přehrady

pondělí 14. 8. FARMÁŘSKÝ TRH
9.00
před obchodním domem OMMA
úterý 15. 8.
17.30

MIMONI
Zábavná show s Bobem a Stuartem.
Vstupné 80 Kč, pro návštěvníky filmu Já, padouch 3 s platnou vstupenkou 60 Kč.
velký sál Kulturního centra

čtvrtek 17. 8. Prázdninové besedy u cimbálu
18.00
CIMBÁLOVÁ MUZIKA KOTCI
Janáčkova síň
sobota 19. 8.

XI. TRH LIDOVÝCH ŘEMESEL
náměstí FnO

úterý 22. 8.
09.00 –13.00

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

čtvrtek 24. 8. Prázdninové besedy u cimbálu
18.00
CIMBÁLOVÁ MUZIKA KOTCI
Janáčkova síň
sobota 26. 8.- MEMORIÁL MILANA HRACHOVÉHO
neděle 27. 8. tenisová hala EDIMEX
9.30
neděle 27. 8.
16.30

Fotbalové utkání
1. BFK Frýdlant - FC Broumov
Fotbalový stadion

pondělí 28. 8. FARMÁŘSKÝ TRH
9.00
před obchodním domem OMMA
čtvrtek 31. 8. Beseda
17.00
Povídání s Jaroslavem Duškem
Sál Kulturního centra
Vstupné 270 Kč, prodej v BIC nebo na pokladně KC
Připravujeme: POZOR BUDE ZMĚNA TERMÍNU! SLEDUJTE NAŠE STRÁNKY!
Divadelní představení
4 SESTRY
Hrají Ivana Chýlková, Jana Stryková, Anna Šišková, Berenika Kohoutová a Roman
Štabrňák.
velký sál Kulturního centra
Vstupné 350 Kč, 300 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně
zakoupit v BIC nebo na místě.
úterý 10. 10. KOMICI S.R.O.
19.00
Představí se Tomáš Matonoha & Miloš Knor.
velký sál Kulturního centra
Vstupné 250,- Kč, 200,- Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a
následně zakoupit v BIC nebo na místě.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Cimbálová muzika Kotci
všechny srden zve na

Prázdninová posezení
u cimbálu

3. /10. /17. /24. srpna 2017,
(tvrtky) – zaátky od 18 hodin
v Janákov síni ve Frýdlantu n/O.
Pod záštitou starostky msta
Frýdlantu nad Ostravicí
paní Heleny Pešatové

Hosté:
CM Výhonek /24.8.

Zájemci si mohou zakoupit knihu Josefa Svobody „Vzpomínání na Štpána Kotka“

Knihovna Baška vyšla vstříc návštěvníkům
kempu novou službou.
Umístila do areálu kempu knihobudku, aby
si zde umístěné knihy i časopisy mohli půjčit rekreanti a zpříjemnit si tak chvíle trávené
u vody. Knihy se zde půjčují zdarma, je možné měnit si je, zanechat i své vlastní tituly.
Rovněž knihovnice zde bude knihy doplňovat.

Jaké jsou pravidla půjčování knih
z knihobudky?
-Knihy jsou k dispozici všem návštěvníkům
kempu Baška.
-Půjčování knih i časopisů je bezplatné.
-Pokud vás kniha zaujme, je možné si ji
nechat do příští návštěvy, nebo nahradit jinou
knihou, kterou do knihobudky přinesete.
-Přestože jsou knihy zdarma, chovejte se
k nim slušně a ohleduplně.

-Zapůjčené knihy a časopisy neponechávejte mimo prostor knihobudky.
KNIHOBUDKA
je pro ty, kterým dělají knihy radost.
Neničte je, prosím, pokud to máte jinak.
Pěkné letní dny s knihou vám přeje
bašťanská knihovna!
(u nás najdete spoustu dalších skvělých
knih nejen o prázdninách!)

Knihovnice Dajana Zápalková
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Kultura
pořádá a zve Vás na 7. ročník

GulášFest

pro Vás pořádá

11. ročník

areál
přehrady Baška

& taneční zábava
sobota 26. srpna 2017

areál přehrady Baška
- přihlásit se můžete na www.baska.cz/gulasfest
- nesoutěžní guláše pro oběd na přehradě
- minipivovary se speciálními pivy
- hodnocení poroty od 16.00h
- divácké hodnocení
- následuje taneční zábava
- vstup ZDARMA
Za podpory

Srpen 2017

sobota 12. srpna 2017

NETRADIČNÍ PLAVIDLA
postav plavidlo a vyhraj až 10.000,- Kč
bohatý doprovodný program pro děti i dospělé

kreslíř Adolf Dudek,

The TAP TAP, KRISTÍNA,
Miro Šmajda a Terrapie,
AC/DC revival
moderuje
Vlasta Korec
Vstupné SOBOTA: 75,- / 30,- Kč
Rodinné (2+2): 180,- Kč
(děti do 8 let + ZTP zdarma)

®

KINO

FrýdlaNt N.O.
srpeN 2017

pá 4.8. od 19:00 a út 8.8. od 19:00

pá 11.8. od 19:00 a út 15.8. od 19:00

BABY DRIVER

ANNABELLE 2:
ZROZENÍ ZLA

USA/VB, akční, nevhodný do 12 let, délka 112 min, cena 120,, Falcon, titulky
Talentovaný mladý řidič, který zajišťuje zločincům únik z místa činu, je ve své práci tím nejlepším z oboru i díky hudbě,
kterou si během ní pouští. Když se Baby setká s dívkou svých
snů, vnímá to jako příležitost opustit život zločince a začít znovu. Poté, co je ale mafiánským bossem přinucen zúčastnit se
další akce, která je předem odsouzena k neúspěchu, ocitá se
v ohrožení jeho život, láska i svoboda. Rež. E. Wright.
so 5.8. od 17:00, st 9.8 od 17:00, ne 13.8. od
17:00 a út 15.8. od 17:00

JÁ, PADOUCH 3
USA, animovaný, přístupný bez omezení, délka 90 min, cena
110,-, Cinemart, dabing
Největší světový padouch Gru a jeho žlutí mimoní pomocníčci
se vracejí v novém dobrodružství. A budou čelit neméně rafinovanému zločinci jménem Baltazar Bratt. Naštěstí má Gru
i další pomocnice – agentku Lucy Wilde a adoptovaný trojlístek uličnic: Margo, Edith a Agnes. Rež. K. Balda, P. Coffin.
so 5.8. od 19:00 a st 9.8. od 19:00

SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME
Francie/Belgie, komedie, nevhodný do 12 let, délka 92 min,
cena 110,-, Cinemart, titulky
Christian Clavier jako slavný spisovatel Jean-Etienne Fougerole, který aby celému světu dokázal svou vstřícnost k celému
světu, veřejně v televizní debatě vyzve jakoukoliv romskou
rodinu k společnému soužití u nich doma. Stačí, když zazvoní
u brány jeho sídla. A jeho mediální oponent v diskusi se tohoto prohlášení s chutí chytne. A tak Jean-Etiennovi nezbývá
nic menšího než svůj slib dodržet. Netuší, že ho čeká jedna
z nejtěžších zkoušek jeho života a hlavně brutální test míry
jeho tolerance a humanismu. Rež. P. de Chauveron.
ne 6.8. od 17:00 a so 12.8. od 17:00

LETÍME
USA/Něm./Belgie/Luc./Norsko, animovaný, přístupný bez
omezení, délka 84 min, cena 110,-, Bontonfilm, dabing
Richard je vrabec. A všichni to ví. Všichni kromě Richarda.
Malý ptačí sirotek vyrůstá v čapí rodině, má čapího bráchu,
čapí mámu, čapího tátu a je samozřejmě přesvědčený, že
sám se narodil jako čáp. Jenže přijde čas, kdy jeho adoptivní
rodina vyráží na zimu do teplých krajů a Richarda musí nechat doma. A tak začíná velkolepé ptačí odysea. Rež. T. Genkel, R. Memari.
ne 6.8. od 19:00

KŘIŽÁČEK
ČR, drama/historický, přístupný bez omezení, délka 90 min,
cena 100,-, Cinemart
Historická roadmovie“, odehrávající se v době vrcholného
středověku a inspirovaná romantickou básní Jaroslava Vrchlického. Malý chlapec ovlivněn legendami o dětských křížových výpravách utíká z domova a jeho otec, skutečný rytíř
Bořek se vydává na takřka marnou pouť za jeho nalezením.
Dvojí putování ovšem nechce být lineárním dobrodružným
vyprávěním, nýbrž se snaží pojmenovat univerzální a nadčasové problémy dospívání, vztahu k autoritám, úbytku životních sil i schopnosti přiznat si vlastní selhání. Rež. V. Kadrnka.

USA, horor, nepřístupný do 15 let, délka 109 min, cena 110,-,
Vertical Ent., titulky
Pokračování velmi úspěšného hororu z roku 2014 „Annabelle“. Výrobce panenek se svou manželkou přijmou několik
let po tragické smrti jejich dcerky do svého domu řádovou
sestru a několik dívek ze zavřeného sirotčince. Zanedlouho
se stanou terčem aktivit Annabelle, posedlého výtvoru výrobce panenek. Rež. D. Sandberg.
so 12.8. od 19:00 a st 16.8. od 19:00

ŠPANĚLSKÁ KRÁLOVNA
Španělsko, drama, nevhodný do 15 let, délka 128 min, cena
110,-, Fénix Distribution, titulky
Penélope Cruz v roli hollywoodské hvězdy, která se vrací po
2. sv. válce do rodného Španělska, aby zde natočila velkolepý
film o španělské královně Isabele I. Natáčení podporuje i sám
generál Franco. Neví však, že kromě kvalit hlavní herečky je
profesionalita týmu značně diskutabilní a není tedy jisté, co
se ze snímku vyklube… Rež. F. Trueba.
ne 13.8. od 19:00

VŠECHNO ÚPLNĚ VŠECHNO
USA, romantický, nevhodný do 12 let, délka 96 min, cena
100,-, Forum Film, titulky
Madeline je sedmnáct a hodně čte. Nic jiného totiž dělat nemůže. Její imunita nedokáže bojovat s venkovním světem,
a proto je stále zavřená doma ve svém sterilním pokoji. Společnost jí dělá jen matka a ošetřovatelka. Všechno se ale
změní v okamžiku, kdy se do sousedního domu nastěhuje
nová rodina a s ní i kluk Olly. Rež. S. Meghie.
st 16.8. od 17:00, so 19.8 od 17:00, ne 20.8.
od 17:00 a st 23.8. od 17:00

EMOJI VE FILMU
USA, animovaný, přístupný bez omezení, délka 97 min, cena
120,-, Falcon, dabing
Hrdiny pohádky jsou takzvané emotikony, grafické symboly
používané v mobilech, aby vyjádřily náladu, postoj nebo emoce odesilatele zprávy. Ve filmové verzi žijí „smajlíci“ ve městě
Textopolis a čekají plné nadějí, že si je někdo vybere a přivede do svého chytrého telefonu. Každý znak v sobě nese
pouze jeden konkrétní výraz - až na výjimku, kterou představuje Gene. Přišel na svět bez filtru, tudíž je „multiexpresivní“ a ostatní „normální“ kolegové se ho straní. Nakonec
však právě Gene najde přátele a zachrání s nimi svět. Rež.
A. Leondis.
pá 18.8. od 19:00 a út 22.8. od 19:00

ZABIJÁK & BODYGUARD
USA, akční/komedie, nepřístupný do 15 let, délka 118 min,
cena 110,-, Vertical Ent., titulky
Nejlepší bodyguard na světě dostane nového klienta, nájemného vraha, který musí svědčit u Mezinárodního soudního
dvora. Aby se včas dostavili k soudnímu řízení, musí oba zapomenout na to, že jsou tak trochu jiní a že si možná až příliš
lezou na nervy. Rež. P. Hughes.

so 19.8. od 19:00, ne 20.8. od 19:00 a st 23.8.
od 19:00

PO STRNIŠTI BOS
ČR, drama/válečný, přístupný bez omezení, délka 111 min,
cena 130,-, Bioscop
Zdeněk a Jan Svěrákovi vyprávějí příběh, který předchází ději
filmu Obecná škola. Vydejte se spolu s malým Edou Součkem
z Prahy na venkov, kam se musel se svou rodinou přestěhovat
a kde stojí před úkolem najít a obhájit své místo v místní klukovské partě. Rež. J. Svěrák.
pá 25.8. od 19:00 a út 29.8. od 19:00

TEMNÁ VĚŽ
USA, akční/dobrodružný, nevhodný do 12 let, délka 91 min,
cena 130,-, Falcon, titulky
Roland Deschain, poslední z řádu rytířů, vede odvěkou bitvu
s Walterem O‘Dimem, známým též jako Muž v černém, a je
odhodlaný zabránit mu ve zničení Temné věže, která svou
existencí drží pohromadě celý vesmír. Dobro a zlo se tak ocitají
v souboji, který rozhodne o osudu všech světů, protože Roland
je jediným, kdo je schopen Temnou věž před Mužem v černém
ochránit. Rež. N. Arcel.
so 26.8. od 17:00, ne 27.8 od 17:00 a st 30.8.
od 17:00

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ
USA/Kanada/Jižní Korea, animovaný, přístupný bez omezení,
délka 92 min, cena 110,-, Vertical Ent., dabing
Po událostech prvního filmu musí veverčák Bručoun se svými přáteli zabránit starostovi Oakton City zbourat jejich domov
kvůli plánované výstavbě pochybného zábavního parku. Rež.
C. Brunker.
so 26.8. od 19:00 a st 30.8. od 19:00

BARRY SEAL:
NEBESKÝ GAUNER
USA, krimi/thriller, nepřístupný do 12 let, délka 114 min, cena
120,-, Cinemart, titulky
CIA. Bílý dům. Pablo Escobar. Tyhle všechny vodil za nos. Barry Seal je znuděný dopravní pilot, kterému potřebnou životní
energii dodá spolupráce s CIA. Barry pro ni z letadla mapuje
oblasti, do kterých se úřady jen tak snadno nedostanou. Je
v tom zatraceně dobrý. Až tak, že s ním chtějí spolupracovat
všichni. Rež. D. Liman.

FILMOVÝ KLUB
ne 27.8. od 19:30

SVĚT PODLE
DALIBORKA
ČR, dokumentární, nevhodný do 12 let, délka 105
min, cena 110,- (FK 90,-), Bontonfilm
Filmový portrét autentického českého muže z Prostějova,
kterého štáb režiséra Víta Klusáka sledoval po dobu dvou let
(2015–2016). Dalibor K. (37) pracuje jako lakýrník, točí amatérské horory, skládá naštvané písně, maluje a je neonacista.
Blíží se mu čtyřicítka, ale stále bydlí se svojí mámou Věrou
(63). Nesnáší svoji práci, cikány, Židy, uprchlíky, homosexuály,
Merkelovou, pavouky a zubaře.“

REZERVACE ON-LINE NA WWW.KCFNO.CZ
Změna programu vyhrazena. Vstupenky je možno rezervovat na webových stránkách www.kcfno.cz, zakoupit v Beskydském informačním centru Frýdlant n.O. nebo
hodinu před promítáním na místě. Rezervace se ruší 15 minut před začátkem představení. Další informace na facebookových stránkách Kulturního centra a kina.
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inzerce
· KAVÁRNA
· KOSMETIKA
· PRIVÁTNÍ SPA
· SAUNA

· FYZIOTERAPIE
· REHABILITACE
· JÓGA
www.bodiz.cz

ORDINACE
REHABILITAČNÍHO
LÉKAŘE V BODIZ
Kunčice pod Ondřejníkem 627

Lumír Matula,
oprava elektroniky

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

VYŠETŘENÍ A NASTAVENÍ INDIVIDUÁLNÍHO
REHABILITAČNÍHO PROGRAMU

Ordinační doba

Čtvrtek 08.00 - 13.00 13.30 - 16.30

Tel.: 595 172 837
201

SOUČÁSTÍ BODIZ JE SPA A KAVÁRNA

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

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

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

www.bodiz.cz

Provádím
zemní a výkopové
práce rypadlonakladačem JCB 3CX
tel. 732 461 755

pro Vás pořádá

11. ročník

Pro inzerci
volejte

VETERÁN RALLYE: Nablýskaná podívaná ve Frýdlantě.	

Foto: Petr Pavelka

603 249 743

areál
přehrady Baška

sobota 12. srpna 2017

NETRADIČNÍ PLAVIDLA
postav plavidlo a vyhraj až 10.000,- Kč
bohatý doprovodný program pro děti i dospělé

Vydává Zájmové sdružení Frýdlantsko - Beskydy * vychází ve 13 obcích * zpracovává: PR Agency Petra Pavelky, El. Krásnohorské 149, 738 01 Frýdek-Místek, + 420 603 249 743,
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kreslíř Adolf Dudek,

The TAP TAP, KRISTÍNA,
Miro Šmajda a Terrapie,

