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Forenzní značení
jízdních kol
MIKROREGION – V měsíci září zahajujeme další forenzní značení jízdních kol. Značení je zcela zdarma, navštívíme opět téměř
všechny obce mikroregionu.
Vzhledem k tomu, že roztok je nutné nanášet na čistá místa, je nezbytně nutné kolo před
značením řádně očistit, a to i na místech hůře
dostupných (spodní část rámu, všechny sváry
atd.). 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.
Pokud jste tedy nevyužili označení svých jízdních kol v jarních termínech, určitě přijďte nyní.
Termíny jsou následující sobota 2. 9. a 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 12.00 a od 13.00
do 17.00 hodin. Termíny jsou zveřejněny také
na mikroregion.reservanto.cz, kde si také můžete rezervovat konkrétní čas. 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. 
B. Manďáková Radová

Den sociálních služeb,
zdraví a prevence

FRÝDLANT – Ve spolupráci se Střediskem sociálních služeb města Frýdlantu nad
Ostravicí a Kulturním centrem p. o. Frýdlant
nad Ostravicí dne 12. září přivítáme již pátý
ročník akce pod názvem Den sociálních služeb, zdraví a prevence.
Akce se bude konat v době od 9.00
do 15.00 hodin ve foyer a před Kulturním
centrem ve Frýdlantě n. O. Cílem akce je
představit široké veřejnosti poskytovatele
sociálních služeb působící nejen ve městě,
ale také v blízkém okolí, včetně rozsahu jejich činností a nabídky služeb.
Zdraví je to nejdůležitější, co máme. Přijďte se podívat na projekt Zdravé plíce, kdy uvidíte nafukovací maketu plic, včetně reálného
modelu nádoru plic. Cílem projektu je poskytnutí informací o možnostech léčby a prevence rakoviny plic. Kromě toho budete mít
možnost nechat si změřit tlak, index tělesné

hmotnosti, zjistit krevní skupinu a nechat si
vyšetřit oční pozadí.
Pro žáky základních škol bude zabezpečen návazný program Protidrogového vlaku
s názvem To je zákon, kámo. Cílem programu je prohloubit diskusi o rizicích závislosti
a zvýšit motivaci ke zdravému životnímu stylu prostřednictvím témat svobody jednotlivce
a respektování zákonů.
Besedu pro seniory „Černá kronika, ať se
vás netýká“ zabezpečí Policie České republiky od 10.30 hodin, která bude zaměřena
na kriminální jednání, se kterými se senioři
mohou nejčastěji setkat.
Rovněž nebude chybět bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. O zábavu se
postará Junák – skautský oddíl Frýdlant n. O.

Tímto vás srdečně zve Odbor

sociálních věcí Městského úřadu

Frýdlant nad Ostravicí.

Čeladná zkraje srpna hostila třetí ročník festivalu Ladná Čeladná. Kromě rozmanité nabídky koncertů na festivalu nechyběla divadelní představení, filmové
projekce, čtení pohádek a další doprovodný program, který ocenily především rodiny s dětmi. Z hudebních interpretů bodoval zejména Banjo Band Ivana
Mládka, kapela The Tap Tap a britští Skinny Lister, kteří svou energickou muzikou dokázali roztancovat dav pod hlavní scénou. Více informací na straně 11.

Beskydská sedmička NAPILE

OSTRAVICE – Začátkem září areál NAPILE Ostravice hostí osmý ročník extrémního závodu Beskydská sedmička, který měl v plánu
start v pátek 1. září ve 22.30 v Třinci. Závod nabízí extrémní přechod celých Beskyd z Třince
do Frenštátu pod Radhoštěm přes sedm bes-

si ČSOP Nový Jičín a Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí mezi sebe
rozdělí částku přesahující 100 tisíc korun.
„Gratuluji všem účastníkům závodu k dosaženým výsledkům a děkuji, že silou dobré vůle
podpořili obě neziskové organizace,“ sdělila
ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.
Český svaz ochránců přírody Nový Jičín provozuje v Bartošovicích záchrannou stanici pro
poraněné volně žijící živočichy. Přibližně polovinu
z nich se jim daří navrátit zpátky do přírody. Počet
přijatých zvířat stále narůstá a v posledních letech
už překračuje 1700 živočichů ročně. Stanice se

telemost s cílovým prostorem závodu ve Frenštátě pod Radhoštěm a pro děti celodenní program.
V areálu od pátku do neděle (1.-3. 9. a 8.10. 9.) v době od 8.00 do 18.00 hodin bude
fungovat ve zkušebním provozu pumptracková dráha. Takže nejen během závodu mohou
návštěvníci a fanoušci také aktivně odpočívat.
Na 16. září pak zde připravují slavnostní otevření pumptrackové dráhy.
Areál NAPILE Ostravice se nachází přímo
u konečné vlakové zastávky v obci Ostravice.
Přímo v areálu bývalé pily je zajištěno parkování pro osobní automobily. Snadno se sem
lze dostat ale i vlakem.

slovo starostky
S PRÁZDNINAMI NEKONČÍ: Letní
dětský park na Bílé je i v měsíci září
v každodenním provozu.

Na Frýdlantském ČEZ duatlonu
se šlapalo o trofeje i pro dobrou věc
FRÝDLANT – Frýdlant nad Ostravicí zaplnily v sobotu 26. srpna stovky horlivých běžců
a cyklistů, aby v dvojboji překonali beskydské
kopce i sami sebe. Závodníci spolu s návštěvníky akce také vyšlapali na Oranžovém kole
Nadace ČEZ přes 100 tisíc korun pro dvě
místní neziskové organizace.
Frýdlantský ČEZ duatlon kromě hlavní disciplíny běh – kolo – běh nabídl i řadu dalších
disciplín jako například Rodinný běh, Juniorský běh nebo závod Beskydských šerpů. Návštěvníci akce také šlápli do pedálů charitativních rotopedů Nadace ČEZ a díky jejich úsilí

kydských vrcholů – od Javorového až po Velký
Javorník. Na sobotu 2. září byly prostory areálu
NAPILE Ostravice vyčleněny jako Fanzóna
a odpočinková zóna s občerstvením a dalším
zázemím pro více než 3000 závodníků tohoto
náročného závodu.
Areál se rozhodl nezapomenout ani na fanoušky závodu a další návštěvníky angažováním známé české meteoroložky a milovnice hor
Aleny Zárybnické, které byl svěřen úkol během
soboty závodem provázet, informovat o aktuálním dění a vývoji závodu, včetně rozhovorů se
závodníky s přenosem na LED obrazovku v areálu NAPILE Ostravice. Pořadatelé připravili i tzv.

zabývá také ekologickou výchovou a provozuje
návštěvnické středisko Dům přírody Poodří. Příspěvek Nadace ČEZ ve výši 52 501 korun použije na nákup nového vozidla, kterým dováží například krmení pro zvířata a další nezbytný materiál.
Středisko sociálních služeb města Frýdlant
nad Ostravicí provozuje domov pro seniory,
domov se zvláštním režimem, odlehčovací
službu nebo terénní sociální službu. Od roku
2016 středisko poskytuje také službu Senior Taxi. Finanční dar ve výši 51 603 korun
od Nadace ČEZ pokryje nákup počítačové
techniky a kávovaru pro klienty.

Vážení spoluobčané,
celý rok se děti i studenti těší na prázdniny. Najednou se i tyto
stávají minulostí a přicházejí první školní dny. Naši školáci se vracejí do lavic a takřka všichni se do školy těší. Nakonec o tom svědčí i červnový seznam oceněných žáků v závěru loňského školního
roku, který snad neměl konce. Za významné úspěchy ve studiu,
sportu, kultuře a účasti v soutěžích jsme se rozhodli ocenit na stovku
žáků našich škol. To je úžasné číslo vypovídající o kvalitě dětí v našich školách i o práci a nadšení pedagogů, kteří se jim věnují.
Jak jsme se již dříve zmiňovali, prázdniny jsou časem stavebním a ani naše město nebylo v tomto období v ničem pozadu. Některé práce byly již dokončeny, jiné jsou ještě v plném proudu nebo se
s jejich realizací začíná. Zejména mám na mysli první část realizace stavby „křižovatky u kolejí“.
Původní představy o možnosti vybudování kruhového objezdu, který by byl jistě nejlepším řešením,
byly dopravními inženýry zamítnuty z důvodu blízkosti kolejí a železničního přejezdu. Sdružená
investice města Frýdlantu nad Ostravicí se Správou silnic Moravskoslezského kraje by měla být
zahájena začátkem září rozšířením silnice III/48425 na ul. Hlavní za železničním přejezdem směrem k obchodnímu centru. Hlavní část, úpravy silnice III/4825 před železničním přejezdem směrem
do města, bude realizována v době příštích letních prázdnin. Bližší informace o připravované stavbě
se dočtete na stránkách města www.frydlantno.cz v aktualitách či na jeho facebooku. Jistě neušly
vaší pozornosti i probíhající opravy chodníků především na ulicích Hlavní a Padlých hrdinů. Jsou
prováděny s předstihem tak, aby mohla být Správou silnic Moravskoslezského kraje v příštím roce
realizována rekonstrukce povrchu silnice III/48425 vedoucí celým městem až na Novou Dědinu.
Další „vysprávky“ chodníků se postupně uskutečňují i ve vnitřních částech města.
I přes veškerou snahu minimalizovat dopravní omezení vás prosím o trpělivost a zvýšenou opatrnost. Z dalších významných stavebních akcí, které v současné chvíli probíhají, si dovoluji vyzvednout přístavbu mateřské školy Janáčkova pro cca 50 dětí, ve výši 17 milionů korun. Pracuje
se i na rekonstrukci školního hřiště u ZŠ TGM za takřka 11 milionů korun. Z důvodů rozšíření
sportovních aktivit dětí i široké veřejnosti bude v jeho areálu umístěno navíc i workoutové hřiště.
Nakonec zářijového slova si dovolím malou inspiraci pro váš volný čas. Přijměte mé pozvání na koncert s názvem „Zpěváčci z (Va)Lašska & RROLN”, který se bude konat u příležitosti
Dne české státnosti i na tradiční Svatováclavský hudební festival. Ve sportovním duchu je
další pozvánka, a to na Ondřejník. Tam se uskuteční setkání u příležitosti 110 let existence
chaty, která byla vybudována Klubem českých turistů. Ondřejník i tato chata tvoří kolorit našeho města. Aktivita, která snad dává naději na její znovuotevření, těší jistě nás všechny a věřím,
že to bude zároveň skvělý výlet do přírody.
Všem přeji prosluněné teplé podzimní dny a školákům další úspěšný školní rok! 

Helena Pešatová, starostka Frýdlantu
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jubilea
Jubilanti města Frýdlantu nad Ostravicí:
V měsíci červenci 2017 oslavili svá životní
jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas:
paní Alena Běčáková, 85 let, Frýdlant
paní Ludmila Kociánová, 80 let, Frýdlant
pan Jiří Vachala, 85 let, Frýdlant
paní Anna Chovančíková, 86 let, Nová Ves
paní Danuše Faldynová, 80 let, Frýdlant
paní Anna Bačáková, 80 let, Frýdlant
paní Zdenka Šimčáková, 85 let, Frýdlant
V měsíci srpnu 2017 oslavili svá životní
jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas:
paní Cecilie Bužgová, 92 let, Frýdlant
pan Václav Hrbáček, 88 let, Frýdlant
pan Miroslav Jurenka, 89 let, Frýdlant
pan Josef Polách, 89 let, Frýdlant
paní Marie Janovská, 91 let, Frýdlant
paní Antonie Lišková, 95 let, Frýdlant
paní Jarmila Kaděrová, 89 let, Frýdlant
paní Anna Lišková, 87 let, Frýdlant
paní Marie Traganová, 86 let, Frýdlant
pan Albín Fojtík, 86 let, Frýdlant
pan Rudolf Šabata, 86 let, Lubno

Blahopřejeme
všem oslavencům

Setkání maminek se starostkou v rodinném centru Zvonilka

Ve čtvrtek 24. srpna se konalo neformální
setkání maminek s paní starostkou Helenou
Pešatovou v Dětském světě Zvonilka (1. patro
OD OMMA ve Frýdlantě nad Ostravicí), na kterém jsme se mohly paní starostce osobně svěřit
s nápady a podněty na zlepšení života v našem
krásném městě.
Padly otázky týkající se života rodin s dětmi,
ale i plánovaných komunikací a parkovišť, možné
výstavby bytů, volnočasových aktivit našich dětí
a mládeže, výstavby dětských hřišť, přechodů
pro chodce, stavby obchodního domu, oprav
starých chátrajících budov či těžby dřeva na Ondřejníku. Paní starostka byla perfektně připravena
a ochotně nás seznámila s plánovanými změnami ve městě. A to velmi příjemnými změnami...
Na úvod byla položena nejpalčivější otázka,
a to absence přechodů pro chodce a havarijní
stav chodníků zejména směrem k nákupnímu
centru Billa – Penny Market. Načež paní starostka vytáhla projektovou dokumentaci a seznámila zúčastněné s plánem chystané rekonstrukce
a oprav. V letošním roce tak dojde k úpravě
chodníků a vybudování místa pro přecházení
od železničního přejezdu po nákupní centrum,
v příštím roce poté bude realizována rekonstrukce křižovatky ulice Hlavní a celé ulice Poštovní,
včetně úpravy chodníků, vybudování autobusového zálivu, přechodu pro chodce či parkovacích
stání. Bohužel otázka vybudování dalších nových
přechodů pro chodce není pouze v kompetenci města a je až téměř nemožné tento cíl splnit.
Snahou však je alespoň budování tzv. míst pro

Nohejbal ve Frýdlantě proti šampionům
V parném dopoledni v sobotu 22. července
bylo sehráno ve sportovním areálu RS Budoucnost ve Frýdlantě - Nové Vsi přátelské utkání veteránů v nohejbalu. Domácí tým BUDKA Nová
Ves, v sestavě s Radimem Veličkou, Romanem
Polachem a Mirkem Onderkou, si k vzájemnému měření sil pozvali výběr Frýdku-Místku.
Okresní město reprezentovali zkušení borci ze
známé nohejbalové líhně ze Sviadnova, ve složení Radim Halla, Aleš Ondera a Jaroslav Pazdera. Družstvo z Frýdlantu, které spolu trénuje
teprve necelý rok, si pozvalo na úvod sezony
nezvykle silného soupeře, neboť všem nohejbalovým příznivcům jsou sviadnovští nohejbalisté
dobře známí jako nejčastější vítězové regionálních soutěží, či turnajů.
A ani tentokrát to nedopadlo jinak…
V utkání zvítězili favorité ze Sviadnova celkovým poměrem setů 10:2. Hosté převyšovali
svého soupeře individuálně i takticky. Kdyby se
však měřila míra nasazení a obětavosti na hřišti,
pak by byli lepší domácí. Je zřejmé, že kapitán
domácích Velička se řídí tím správným heslem:
„Chceš-li se zdokonalovat, musíš hrávat proti
lepšímu soupeři“.
Ve vítězném celku nejvíce na sebe upozor-

nil nestárnoucí Halla. Jeho útočné údery mu
přesnými nahrávkami připravoval Ondera, který
také svou pověstnou levačkou znamenal časté
nebezpečí pro domácí.
Rovněž Pazdera, který ke konci vystřídal
na síti Hallu, předvedl bohatou škálu útočných
úderů s nacvičenými signály nohejbalu moderního pojetí. V družstvu domácích překvapil soupeře kapitán Velička tvrdým podáním. Téměř s jistotou se dá předpokládat, že ještě dnes má svou
hruď posetou modřinami od úspěšných krytí Hallových „bomb“ na zadní čáru. Nejvíce bodů domácích však obstaral Polach chytrou hrou na síti
a především úspěšně stavěnými bloky.
Standardním výkonem na síti i v poli se
představil Onderka. Po utkání během občerstvení tradičním „vepřo-knedlo-zelo“ domácí se
zájmem poslouchali rady a doporučení zkušenějších borců ze Sviadnova, týkající se nejen
zvládnutí individuální nohejbalové techniky, ale
i některých taktických variant.
Vítězové vysoce hodnotili krásné prostředí
sportovního areálu RS Budoucnost i kvalitu povrchu hřiště. Proto rádi přijali pozvání na turnaj
„BUDKA Cup“, který se v tomto areálu uskuteční
v září tohoto roku. 
Břetislav Pělucha

Komorní sbor Ostrava

Setkání ročníku 1934

Koncert pěveckého sboru Komorní sbor
Ostrava, úterý 26. 9., 19.00. Připravil Kruh
přátel hudby. Vstupné 120 Kč, důchodci, studenti a děti 80 Kč, s abonentní vstupenkou
KPH a žáci frýdlantské ZUŠ zdarma.

Frýdlant nad Ostravicí, inzerce

Tradiční každoroční setkání ročníku 1934
se koná v pátek 22. září od 14 hodin v restauraci ROKA ve Frýdlantě n. O. Těšíme se
na Vaši účast Za přípravný výbor zve Karel Štefek

přecházení, kterých by mělo časem přibývat.
Co je však možné, a nyní i jisté – je záměr
vybudovat ve Frýdlantě nad Ostravicí relaxačně
odpočinkové zóny a další místa pro trávení času
s dětmi. Ještě letos na podzim bychom se tak měli
dočkat pantrekové dráhy pro starší děti v místě
travnaté plochy u dopravního hřiště, v příštím roce
poté komplexní zóny v místě bývalého kina, kde
se třeba na fitness strojích pobaví nejen děti, ale
i jejich rodiče, hlavně pak tatínkové.
Dalším podnětem byl podchod směrem
na Ondřejník, a to jak z hlediska vizuální, tak
praktické stránky. Ještě letos by měl být k naší
radosti podchod vymalován, a dokonce i upraven
povrch schodiště a nainstalovány kamery. Těch
je plánováno instalovat na území města celkem
16.
Velmi nás potěšila informace, že bude vybudováno hřiště s posilovacími prvky u Základní
školy TGM, a to ještě do konce roku 2017. V rámci nového hřiště bude vystaven mimo jiné workout
pro mládež od 12, jež bude veřejně přístupný
a hlídaný.
V neposlední řadě byla tématem diskuze
rekonstrukce ulice Komenského, kde bude vytvořen přechod pro chodce přes ulici Hlavní,
opraveny chodníky a vytvořena nová parkovací
stání. S lítostí nám paní starostka oznamovala, že
na toto padne asi 16 velkých lip, které bohužel
nelze zachránit, protože bezpečnost dětí při cestě do školy má přednost a silné kořeny stromů
zvedají chodníky a poškozují cestu. Zároveň však
přislíbila, že bude vysázeno ve městě nových 32
stromů, aby zeleň města zůstala zachována.

Bylo rovněž načato téma vzhledu obchodního centra Omma (výměna oken, oprava fasády,
zajištění lepší likvidace odpadu na rampě, kde
v roce 2015 vznikl i vedlejší vchod do Dětského
světa Zvonilka, který slouží nejenom maminkám
a jejich dětem při návštěvě rodinného centra, ale
i návštěvníkům kadeřnictví, kosmetiky a masáží,
a to v čase, kdy jsou ostatní obchody v OMMA
zavřeny, PO–PÁ od 17–19 hodin + víkendy).
Řeč padla i na případné opravy fasády Janáčkovy síně či snahu ovlivnit výstavbu rozšíření
obchodního centra u Billy, kde navrhuje paní starostka mimo jiné i vznik dalších veřejných toalet.
Původně plánovaná půlhodinová schůzka se
nakonec protáhla na více než dvě hodiny, ale

Úprava ulice Hlavní u železničního přejezdu
Po pěti letech příprav a projednávání by měla
začít rekonstrukce křižovatky na ulici Hlavní u železničního přejezdu. Původní představy o možnosti vybudování kruhového objezdu, který by
byl jistě nejvhodnější, byly dopravními inženýry
zamítnuty z důvodu blízkosti kolejí a železničního
přejezdu. Pokud bude úspěšně vybrán zhotovitel stavby, bude v září jako sdružená investice
se Správou silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvkovou organizací, zahájena první etapa
realizace stavby s názvem „Úprava ul. Hlavní
u železničního přejezdu, k.ú. Frýdlant nad Ostravicí“. Realizace stavby je rozdělena do dvou etap
– část A, B. (viz obr. 1).
Stavba obsahuje úpravu průsečné křižovatky
silnic č. III/48425 ul. Hlavní, č. III/48418 ul. Harcovská a místní komunikace ul. Poštovní u železničního přejezdu na trati Frýdlant nad Ostravicí

– Ostravice.
Část A – na ul. Hlavní před železničním přejezdem z centra města bude vybudován nový
jízdní pruh silnice III/48425 o šířce 3,25 m pro
levé odbočení na ul. Harcovskou směr Malenovice, stávající přechod pro chodce před křižovatkou bude nahrazen přechodem s dělícím
ostrůvkem. Povrch bude tvořit nízkohlučný asfaltový koberec v celé ploše úpravy silnice III/4825.
Dojde k odsunutí chodníku vpravo a napojení
na nové chodníky na ul. Poštovní. Bude rozšířen
vjezd z ul. Hlavní k bytovým domům čp. 1374
a čp. 1375. Celková délka této úpravy je 158 m.
Na místní komunikaci Poštovní bude vybudován
nový přechod pro chodce a autobusový záliv se
zastávkou, dojde k úpravám chodníků a napojení
jízdního pruhu z ul. Hlavní. Povrch bude rovněž
z nízkohlučného asfaltu jako na ul. Hlavní. Pojíž-

Obr. 1 Rozsah stavby včetně členění etap – část A a B.

MUDr. Michal Hrbek - gynekologická ordinace
Frýdlant nad Ostravicí, Kunčice pod Ondřejníkem

Naši ordinaci nyní najdete ve Frýdlantě
na Hlavní ulici č. 271 (za budovou Billy nad lékárnou)

pondělí, úterý, čtvrtek, pátek
středy

ordinuje MUDr. Hrbek

ordinuje MUDr. Dibonová

informace o nás najdete na www.mudrpsotova.webnode.cz

setkání bylo velmi přínosné. Maminky odcházely spokojené a s pocitem, že se o jejich názory
město zajímá. Je více než zřejmé, že příslib, který
dala paní starostka v roce 2014, že „je třeba dál
komunikovat s občany, pečlivě jim naslouchat
a konstruktivně plánovat rozvoj města“, nebyl jen
slovem do větru, ale byl myšlený vážně.
Děkujeme tímto paní starostce za její čas
a ochotu, maminkám za jejich postřehy a těšíme
se na další neformální setkání.
Své podněty můžete zasílat na: klubkmado@
seznam.cz, info: www.zvonilka.eu, facebook –
Klub Kmado nebo Zvonilka.
 Zuzana Boráková a Martina Šomanová,

(předsedkyně klubu KMADO, z.s.)

Obr. 2 Uzávěra ul. Hlavní a Okružní při realizaci části B stavby, prováděné od září 2017.

děná vrstva autobusového zálivu bude z monolitického betonu. Celková délka úpravy je 80 m.
Výše specifikovaná realizace dále vyžaduje
úpravy odvodnění silnice a místní komunikace,
veřejného osvětlení a vyvolané přeložky inženýrských sítí – vodovodu podél ul. Hlavní včetně
dvou přípojek, podzemního vedení NNk, 0,4 kV
na ul. Hlavní a VNk, 22 kV na ulici Poštovní v majetku ČEZ a.s. a sítě elektronických komunikací
v majetku CETIN a.s. (původně O2 a.s.). Za nezbytné kácení dřevin bude provedena náhradní
výsadba.
Část B – na ul. Hlavní za železničním přejezdem dojde k rozšíření silnice III/48425 o jízdní
pruh šířky 3,25 m pro levé odbočení na místní
komunikaci ul. Okružní. Rozšíření bude na úkor
stávajícího chodníku, který bude zrušen. Ten
bude nahrazen možností příchodu k prodejnám
v nákupní zóně po chodnících podél ul. Revoluční nebo přes pozemek společností Sallerova
výstavba Frýdlant k.s. Povrch bude z asfaltobetonu. Dojde k úpravě chodníku od železničního
přejezdu na ul. Hlavní k železničnímu přejezdu
na ul. Okružní, bude zde zřízeno místo pro přecházení. Celková délka úpravy je 134 m.
Realizace dále vyžaduje vybudování odvodnění a vyvolané přeložky i sítě elektronických
komunikací.
Od 3. září je plánována po dobu 6 týdnů výstavba části B „za přejezdem“.
Při výstavbě dojde k úplné uzávěře komunikace za železničním přejezdem po výjezd z čerpací
stanice na ul. Hlavní včetně křižovatky ul. Hlavní
s ul. Okružní až po nájezd k čerpací stanici. Provoz čerpací stanice na ul. Hlavní bude zabezpečen ze směru Nová Dědina od ul. Žižkova. Provoz čerpací stanice na ul. Okružní bude zajištěn
od železničního přejezdu z ul. Okružní.
Po dobu trvání uzávěry bude zřízena objízdná
trasa vedoucí po silnicích I/56 přes Novou Dědinu a III/48416 přes nadjezd nad silnicí I/56.
Pěší budou moci využít průchod staveništěm,
který bude vymezen a ohraničen bezpečnostními páskami.
Autobusová doprava bude po dobu realizace
stavby v prostoru uzávěry přerušena. Trasy autobusů ve směru do centra směřující k vlakovému
nádraží se na zastávce Norma na dočasně zřízené točně otočí a využijí objízdnou trasu po silnici
I/56 přes Novou Dědinu přes silnici III/48416, ul.
Padlých hrdinů a Hlavní na nádraží bez zajíždění
na zastávku na ul. Poštovní. Jednotliví dopravci dle možností upraví své jízdní řády v souladu
s návazností na železniční dopravu. O změně
jízdních řádů budou cestující včas informováni
na jednotlivých zastávkách.
Výlukové jízdní řády společnosti 3 ČSAD
v platnosti od 4. 9. 2017 do 15. 10. 2017 jsou
zveřejněny na stránkách města www.frydlantno.
cz v aktualitách a dále na stránkách 3 ČSAD.
Po obdržení jízdních řádů od ostatních dopravců
budou tyto zveřejněny rovněž na výše uvedené
webové stránce města Frýdlant nad Ostravicí.
Autobusová zastávka na ul. Poštovní bude
zachována pro spoje na Malenovice a Novou
Ves.
Druhá etapa stavby – část A – před železničním přejezdem bude realizována v příštím roce
v průběhu letních prázdnin.

Frýdlant nad Ostravicí, Staré Hamry

Proč se zase tak hrbíš?

„Sedni si rovně!“, „Nehrb se!“, „Sedíš jako paragraf!“, to často slyšíme od rodičů i učitelů. Je
to pravda? Skutečně dnešní děti neumí správně
sedět, stát? Ano. Dnešní děti nemají tolik příležitostí k přirozenému pohybu, příliš brzy sedí v autě,
u televize, u počítače.
Zajímalo nás, jak velký vliv má špatné držení
těla na naše zdraví. „Je to velmi závažný problém,
a to nejen estetický. Nesprávné držení těla má
negativní vliv na pohybové ústrojí, trávení, srdce, dýchání, negativně ovlivňuje také psychiku,“
vyjmenovávala zkušená fyzioterapeutka Moni-

ka Žídková. „V prvních třídách děti mívají potíže
s psaním, s držením pera, a to vše se velmi často
odvíjí od nesprávných návyků při kreslení. Dítěti
nestačí dát správně do ruky tužku. Mnohem důležitější je, aby si dítě ke psaní správně sedlo,“ řekla
učitelka prvního stupně základní školy. „Nohy při
psaní musí být celou tlapkou na zemi – to říkám
dětem v prvním pololetí,“ řekla další zkušená učitelka.
A co tedy s tím? Kdy začít problém řešit? Jak
ho řešit? Většina rodičů si nesprávného držení těla
u dítěte ani nevšimne, někteří to nepovažují za důležité a někteří si myslí, že stačí, když
dítě začne chodit na tělocvik ve škole.
Fyzioterapeutka Monika Žídková má
Město Frýdlant nad Ostravicí vás zve na přednášku
však jiný názor: „Čím dříve se rodiče začnou věnovat dětem a jejich držení těla,
tím lépe. Většině potíží je možno předejít
cvičením. A pokud se problému začnou
rodiče věnovat do 6 let věku dítěte, je
možno dosáhnout úplné nápravy.“
Rodiče mají možnost ověřit si správnost držení těla jejich dítěte u pediatra či
fyzioterapeuta nebo se přihlásit na některý z kurzů cvičení pro děti, který vede
fyzioterapeut, nebo na odborný semiNa to odpoví přednáška zaměřená na fyzioterapii dětí,
nář, na který bychom vás rádi pozvali.
správné držení těla, chůze a sed.
Proběhne 19. září od 16.00 hodin v kinosále Kulturního centra ve Frýdlantě
úterý
od 16:00 hodin
nad Ostravicí a lektorem této přednášky
Kinosál Kulturního centra Frýdlant nad Ostravicí
je zkušená fyzioterapeutka Monika Židková. Přednáška je určena pro odborLektor: Mgr. Monika Žídková, fyzioterapeut
nou i laickou veřejnost. Vstup zdarma.
Členové skupiny pro předškolVstup zdarma!
ní vzdělávání projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP
Tento seminář je financován v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání
v ORP Frýdlant nad Ostravicí, reg. Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000392.
Frýdlant nad Ostravicí

STOJÍ, SEDÍ, CHODÍ

VAŠE DÍTĚ

SPRÁVNĚ?
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Září je tady a s ním… - no přece škola!

Ano, utíká to všem stejně. Tak tohle je asi jediná spravedlnost, která z lidského pohledu na světě
skutečně existuje. To, že příjemné chvíle se nám
zdají jaksi kratší, tak s tím se nic nenadělá, stejně jako s tím, že prázdniny 2017 jsou minulostí.
Je tady první podzimní měsíc a ten, jak známo, je
také prvním měsícem nového školního roku. Jako
vždy na začátku, i my v ZŠ TGM máme před sebou vize toho nejlepšího, co budeme chtít pro své
žáky připravit a vykonat.
Všichni se už moc těšíme na naše nové školní
hřiště, které se jistě brzy podaří dokončit, zahájit
jeho provoz a my tak budeme moci rozšířit naše
sportování o královnu pohybu, atletiku. Do školy
se chystá i zcela nový gymnastický oddíl, takže
jedna z priorit naší základky bude jistě obohacena
správným směrem.
Ve škole přivítáme 68 malých prvňáčků a 28
nově příchozích šesťáků z okolních obcí. Jejich
první dny ve škole zpříjemní tradiční adaptační
kurzy, kde se budou moci nejen blíže seznámit se
svými novými třídními učiteli a spolužáky, ale také
rozhlédnout se v kolektivu, který je bude provázet
dalších pár let. Zkušení pedagogové jim v tom
určitě budou rádi nápomocni. Rodičům chceme
letos nabídnout šňůru besed s odborníky. První
se uskuteční již nyní v září, v den třídních schůzek,
a bude určena rodičům prvňáčků. Speciální pedagožka Šárka Sohrová rodičům například poradí,
jak se doma s dětmi učit, jak jim usnadnit adaptaci
na školu.
Paní ředitelka Lenka Matušková má i další
smělé plány: „V nastávajícím školním roce chceme pokračovat a navazovat na uplynulý školní rok.
Zopakovat úspěšné akce jako např. pro veřejnost
vánoční jarmark a školní ples, sportovní kurzy,
lyžařský kurz pro 7. roč., odpolední lyžování pro

žáky 1. stupně a další. Samozřejmostí bude plavecký výcvik, který je od letošního roku již povinný
pro všechny školy. Nebude chybět zapojení se
do projektů, jako je Ovoce a nově i Mléko do škol,
čekají nás zajímavé exkurze i návštěva družební
školy v Radeburgu. Chybět nebude projektové
vyučování, žákům, kteří potřebují pomoc, nabídneme doučování, podpoříme je v klubu logických her
v rámci tzv. Šablon. Zkusit bychom chtěli také zcela novou výuku anglického jazyka, i když zatím jen
v některých třídách. Vloni jsme začali s návštěvami
večerních představení ostravských divadel. Naší
starší žáci si je oblíbili a určitě tyto výlety za kulturou budeme podnikat i letos. Myslíme si, že zaměstnaní rodiče také přivítají provoz školní družiny
již od 6.00 hodin. Tak toto je jen malý výčet toho,
co máme před sebou. Jsme na samotném začátku školního roku. Plánů a očekávání je mnoho.
Doufejme, že se nám je z velké části podaří realizovat, a to vše v přátelské pracovní atmosféře, kte-

Do školy se už jistě těší i tahle budoucí
adeptka základního vzdělávání.
rá je pro naši Tégeemku velmi cennou devizou.“
Tolik paní ředitelka, a tak nezbývá než popřát
do nového začátku mnoho hodných a vědění chtivých žáků, zapálených a laskavých pedagogů,
kteří ve spojení s obětavými a spolupracujícími rodiči jistě dovedou vše, co je před námi, k dokonalosti. S chutí do práce, školní rok 2017/2018 právě
začíná!
lg, lm

Organizace školního roku 2017/2018

Období školního vyučování ve školním
roce 2017/2018 začne ve všech základních
školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí
4. září 2017. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek
26. října a pátek 27. října 2017.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2.
ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3.
ledna 2018.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne
jsou pro okres Frýdek-Místek stanoveny na:
12. – 18. 2. 2018.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.
Poznámka: Pátek 30. března 2018 je zároveň tzv. ostatním svátkem podle zákona č.
245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních
svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí
2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.

Staré Hamry

Veteránská Beskyd Rallye 2017 na Samčance lákala

PING PONG
SK Frýdlant n. O.

pod vedením paní Marie Hrachové
přibírá děti 5-10 let

KDY: každou středu od 15 hodin
KDE: Hala u hřiště, Frýdlant n. O.
Kontakt: Marie Hrachová
tel. 603 814 069
sk-frydlant@seznam.cz
CO TĚ U NÁS ČEKÁ:
pravidelné tréninky, turnaje, zábava,
špičkově vybavená hala, profi trenéři,
...hlavně spousta nových kamarádů
POJĎTE PINKAT S NÁMI
www.facebook.com/sk.frydlant3

–4–

Září 2017
slovo starosty
Vážení spoluobčané,
prázdniny uběhly jako voda, máme tady září a školáci znovu zasedli
do lavic. I naše mateřská škola opět ožila dětským hlaholem. Abychom
dětem zpříjemnili pobyt venku, opravili jsme během prázdnin zpevněnou
plochu kolem budovy školky a oplocení školní zahrady. Na tyto opravy
jsme dostali dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017 ve výši 230 tisíc korun. Koncem prázdnin jsme
zahájili další významnou investiční akci v obci, a tou je celková rekonstrukce místní komunikace
podél obecního úřadu (křižovatka u kostela až křižovatka u p. Pečínky). Také na tuto akci jsme
získali dotaci, a to z Ministerstva pro místní rozvoj ČR z programu Podpora obnovy a rozvoje
venkova ve výši 900 tisíc korun. Větší stavební práce by měly být hotové do konce října a během
této doby bude na komunikaci částečně omezen provoz. Kontejnerová hnízda na tříděný odpad
budou během prací přesunuta od staré hasičárny na autobusové stanoviště. O prázdninách se
nám konečně podařilo vydat nový Územní plán obce Lhotka, který byl schválen zastupitelstvem
obce na veřejném zasedání dne 18. 7. 2017. S platným územním plánem se je možné seznámit
na stránkách obce www.obec-lhotka.eu v sekci územní plán nebo přímo na obecním úřadě. Věříme, že se nám v dohledné době podaří dokončit i „Pozemkové úpravy“, na kterých se intenzivně
pracuje. V oblasti kultury proběhla již v minulém čísle hodnocená akce 37. Sraz Lhot a Lehot
a hned následovaly přípravy na 23. ročník Sochových národopisných slavností, které proběhly
v sobotu 26. srpna. Věřím, že všichni, kdo si do našeho areálu našli cestu, byli spokojeni a odnesli
si ze Lhotky hezký kulturní zážitek. Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci a zabezpečení
těchto slavností, Klubu žen jako hlavnímu pořadateli, Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice
za finanční podporu, sponzorům a hlavně Moravskoslezskému kraji za výraznou finanční podporu,
bez které by se tyto slavnosti v tak velkém rozsahu jen těžce mohly zorganizovat. V neposlední
řadě patří poděkování místnímu národopisnému souboru Pilky, který jako vždy předvedl vynikající
vystoupení. Do nového školního roku přeji studentům a školákům hodně studijních úspěchů a vám
všem ještě hodně slunečných dnů. 
Zdeněk Kubala, starosta

Upozornění na třídění odpadů

Žádáme občany, aby do kontejnerů na tříděný odpad ukládali jen odpad vytříděný podle jednotlivých složek a nepletli si tyto nádoby s popelnicí na směsný komunální odpad.
Na každé nádobě je umístěna informace, co
do které nádoby patří, ale i co tam nepatří.
Pokud někomu není jasné, jak vytřídit jednotlivé složky komunálního odpadu, může
navštívit internetové stránky: www.jaktridit.
cz nebo www.trideniodpadu.cz/kam-s-tim,
případně mu budou tyto informace poskytnuty na obecním úřadě. Biologicky rozložitelný
odpad rostlinného původu je možné zdarma
odložit na sběrném místě u bývalého kravína
vždy v sobotu od 10.00 do 12.00 hodin, pří-

jubilea
V měsíci září oslaví svá nádherná životní
jubilea a dali ke zveřejnění souhlas občané:
Marie Pečínková
83 let
Hedvika Kociánová 75 let
Břetislav Němec
70 let
Obecní úřad přeje všechno nejlepší
všem oslavencům k jejich krásným výročím.
Spoustu dalších krásně prožitých let
ve zdraví a spokojenosti. Životní a rodinnou pohodu, elán a splnění všech přání.

padně po předchozí domluvě v pracovní době
obecního úřadu. Velkoobjemový a nebezpečný odpad se sbírá dvakrát ročně. Nejbližší
sběr bude 14. 10. 2017 od 8.00 h. do 9.40
h. v prostoru u bývalého kravína. Na směsný
komunální odpad jsou určeny popelnice u jednotlivých nemovitostí. Do těchto nádob ukládejte pouze komunální odpad (https://www.
trideniodpadu.cz/komunalni-odpad). Bohužel
díky pohodlností a lhostejností jedinců může
dojít ke zvýšení poplatků za svoz a likvidaci
komunálního odpadu. 

Zdeněk Kubala, starosta

odpady
Sběr nebezpečného
a velkoobjemového odpadu
V sobotu 14. 10. 2017 u bývalého kravína
v době od 8.00 do 9.40 hodin.
Pozor – nebudou se vybírat pneumatiky!
Komunální odpad
Termíny svozu komunálního odpadu v září:
úterý 5. 9. a 19. 9.
Sběr bio odpadů, sběrné místo
u bývalého kravína:
Každou sobotu od 10.00 do 12.00 hodin.
Během pracovní doby obecního úřadu po tel.
domluvě.

Lhotka

Zářijové akce lhoteckých seniorů

Zatímco v červenci bylo nejvýznamnější
lhoteckou akcí setkání českých a slovenských
Lhot, Lhotek a Lehot, srpen patřil tradičním
Sochovým národopisným slavnostem. Všude
tam, mezi organizátory i vystupujícími, byli
spolu s ostatními občany Lhotky vidět i lhotečtí senioři.
Ani září nebude výjimkou. Výbor Klubu seniorů na tento měsíc připravil pro své členy –
ale i nečleny – dvě akce.
Zájezd na Štramberk a do Kopřivnice
Tou první – naplánovanou na pátek 8. 9.
– je tradiční výlet auty s odjezdem v 8 hodin
od „autobusáku“ Lhotky a první zastávkou
ve Štramberku. Tam senioři navštíví botanickou zahradu, jejíž součástí je kamenný labyrint s amfiteátrem starého lomu. Další štramberská zastávka bude u Národního sadu,
odkud jsou různé varianty procházek ve stínu
stromů, ale i po kouzelných uličkách, obchůdkách, muzeích a výstavách Štramberka. Ti
zdatnější mohou vyšlapat k rozhledně na Bílou horu i na proslulou Trúbu. V městečku pod
ní bude pak pro účastníky připraven oběd.
Druhou zastávkou jednodenního výletu
seniorů bude Kopřivnice s prohlídkou Technického muzea Tatry, ale i moderní expozice
věnované slavnému rodákovi a nejslavnějšímu českému olympionikovi Emilu Zátopkovi
a jeho ženě Daně.
Program procházek i prohlídek v obou navštívených městech bude jako vždy pohodový, aby se přizpůsobil věkové skupině starších
obyvatel Lhotky, kteří se více informací o výletě dovědí z plakátků a od členů výboru Klubu
seniorů.
Opékání buřtů na Kuříně…
Protože v prvním poprázdninovém měsíci bývá ještě „babí léto“, bývá dobrou tradicí
výboru Klubu seniorů pozvat své členy, ale
i ostatní Lhoťany ke sportovišti Kuřín na opékání buřtů. To letošní je naplánováno na pátek
15. 9. se začátkem od 15 hodin. Tam, stejně jako při podobné akci – smažení vaječiny – bude postaráno i o nápoje všeho druhu
i dobrou zábavu, při které by neměla chybět
ani hudba.
…a co dál…?
Samozřejmě, že se bude u buřtů také hovořit o dalších nejbližších plánovaných akcích. O připravované besedě s cestovatelkou
po exotických krajích a také o velmi oblíbené
lhotecké krmášové zábavě. Ale také o tom, jak
by se plán činnosti seniorů na příští rok měl
připravit, aby si i v dalším období získával přízeň členů i nečlenů klubu.

Za výbor seniorů Pavel Pasek

Upozornění na pobíhající psy

Na základě opakujících se stížností na volné
pobíhání psů po obci, jimi znečisťované veřejné
prostranství, soukromé nemovitosti, ničení soukromého majetku a nahánění domácího zvířectva upozorňujeme jejich majitele, že:
- podle ustanovení § 11 odst. 2 zákona č.
246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
na ochranu zvířat“), je každý chovatel hospodářských zvířat povinen učinit opatření nezbytná pro zabránění úniku zvířat. Porušení
této povinnosti je přestupkem podle § 27 odst.
3 písm. e) zákona na ochranu zvířat. Podle § 27
odst. 12 písm. c) zákona na ochranu zvířat hrozí
za tento přestupek pokuta až do výše 50.000 Kč,

ODJEZDY AUTOBUSŮ Z FRÝDLANTU n/O a ze LHOTKY

- podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. e) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích se přestupku
dopustí každý, kdo znečistí veřejné prostranství (týká se i znečištění veřejného prostranství vlastním psem, jiným domácím či hospodářským zvířetem apod.). Za tento přestupek
hrozí podle § 47 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb.
o přestupcích, pokuta až do 20.000 Kč.
Pokud se bude volné pobíhání vašich psů
opakovat, budou tito psi odchyceni odchytovou
službou a umístěni v útulku v Sedlištích, to vše
na náklady majitele. Současně bude obec nucena řešit tyto situace v přestupkovém řízení
u přestupkové komise Magistrátu města Frýdku-Místku. 
Zdeněk Kubala, starosta
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Lhotka
Hasičská zbrojnice

Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy,
ve spolupráci s MP Frýdek-Místek
a za podpory Ministerstva vnitra,
připravilo projekt „Forenzní znapřestávka
12:00–13:00
hodin
čení jízdních
kol, elektrokol
a invave spolupráci
lidních vozíků“ pomocí syntetické
DNA.

23. září 9.00–17.00 hod.

Volby
Mateřská škola Lhotka,
termín si můžete rezervovat
na

mikroregion.reservanto.cz
do Poslanecké sněmovny
příspěvková organizace

NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA
Nabízíme pracovní místo pro kvalifikovanou
učitelku na úvazek 0,29.
Bližší informace na tel. 723 052 755.
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Parlamentu České republiky
v roce 2017
se budou konat v sále Obecního domu
V pátek 20. října od 14.00 do 22.00 hodin.
V sobotu 21. října od 8.00 do 14.00 hodin.
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Baška

Dům se sociálními byty zrekonstruován

Farnost Skalice informuje
Pouť v Bašce
Mše svatá v kostele sv. Václava v Bašce
Malá pouť – ve čtvrtek 28. září v 10.00 hodin
Velká pouť – v neděli 1. října v 10.00 hodin

Místecká farnost informuje

P. Mgr. Pawel Grodek

Pouť v Hodoňovicích
Mše svatá v kostele Panny Marie – neděle 10. září v 9.00 hodin

Vítání občánků
Vážení rodiče,
dne 4. listopadu 2017 by obec Baška ráda přivítala nově narozené děti mezi občany této obce. Zveme
všechny rodiče dětí narozených do 1. října 2017 s trvalým pobytem
na území obce Baška. Vítání občánků se bude konat v Kulturním
domě v Bašce v 9, 00 hodin.
Rodiče dětí narozených v tomto termínu budou na slavnostní uvítání
svých dětí do života s dostatečným časovým předstihem pozváni.
Vyřizuje: Dajana Zápalková, tel. 558 445 217,
e-mail: d.zapalkova@baska.cz

OZNÁMENÍ
Ordinace MUDr. Věry Židkové v Bašce
ve dnech 14. – 22. 9. 2017

DOVOLENÁ
Akutní a naléhavé případy budou ošetřeny v ordinaci MUDr. Thaiszové v Pržně,
Tel.: 558 677 653

Výcvik hasičů na vodě

Ve středu 12. července se část členů jednotky sboru dobrovolných hasičů z Bašky
zúčastnila cvičení na Těrlické přehradě pod
vedením Speciální pořádkové jednotky PČR
MSK. Již ráno jsme dojeli k přehradě, na vodu
jsme spustili náš člun, převlékli se do suchých
obleků a připravili se na cvičení. Na cvičení
jsme získali spoustu zajímavých informací
a naučili mnoho nových věcí. Ukázali jsme si,
jak vyskakovat ze člunu do neznámých vod, jak
bezpečně seskočit ze člunu při jízdě a v neposlední řadě jsme se učili záchranu tonoucího
a následné vytažení do člunu. Celý den utekl

velice rychle a po 16. hodině jsme se unavení
vraceli domů. Chtěli bychom tímto velice poděkovat členům Speciální pořádkové jednotky
PČR MSK, kteří nám věnovali svůj čas, aby
nám předali rady a své zkušenosti.
Jelikož se výcviku zúčastnili jen někteří členové, velitel jednotky se rozhodl, že získané
informace předáme dál mezi naše členy. A tak
se JSDH Baška rozhodla, že v sobotu 22. července uspořádá školení na Těrlické přehradě
znovu, ale teď už pod vedením již jednoho
našeho člena. Počasí nám naštěstí vyšlo krásně, a tak osm členů v sobotu trávilo celý den
na přehradě, kde
jsme se snažili
veškeré informace
a zkušenosti předat
dál mezi naše členy.
Po 15. hodině jsme
se unavení vydali
zpátky domů. V nejbližší době ještě
plánujeme praktické cvičení s našimi
dalšími členy, aby
každý z nás byl
schopen poskytnout
pomoc.
 Lukáš Handrejch

Hřiště outdoor workout v Bašce

Lesopark pod přehradou v Bašce, který je
místem relaxace, nabízí od srpna široké veřejnosti možnost sportování na čerstvém vzduchu – zdarma, bez rezervace, 365 dní v roce.
Firma Hybaj s.r.o. zde na objednávku OÚ
Baška nainstalovala sestavu Army (za cenu
153 948 Kč), kterou si jistě oblíbí především
mládež.
Jak na sestavě cvičit? Na fittness prvcích
najdete QR kódy, pod kterými jsou videa
s návodem na cvičení. Stačí si pouze zdarma

Září 2017

stáhnout do vašeho chytrého telefonu čtečku QR kódu a můžete jít na věc – jednoduše
přijdete s telefonem k posilovacímu prvku,
vyfotíte QR kód a na vašem smartphonu se
rozběhne instruktážní video. A dál už je to
na vás!
Vážení občané, máte příležitost na tomto
novém outdoor workoutovém hřišti začít s novým aktivním životním stylem. Toto je jen základní sestava, která se bude doplňovat o další prvky pro děti. 
Marie Vančurová

Asi mnozí z našich občanů zaregistrovali
rekonstrukci Domu se sociálními byty v Kunčičkách u Bašky č.p. 28. Dlouho očekávané
stavební úpravy došly naplnění, a tak dnes si
jeho obyvatelé, převážně senioři, pochvalují,
jak je jejich bydlení vylepšené.
Dokazují to slova jedné z obyvatelek domu
Renáty Šimkové: „Moc pěkně tento dům
opravili, i výtah tady máme, takže, doufejme,
že nám zdravíčko bude sloužit, abychom jej
ještě dlouho mohli užívat. Potřebovali bychom v některých bytech také opravit vodu
– kohoutky, sprchy atd., snad na tyto důležité
maličkosti též dojde.“
1. dubna 2017 firma Sanatherm s.r.o., která vyšla vítězně z konkurzního řízení, převzala stavbu a začala postupně s rekonstrukcí
budovy. Jaké stavební úpravy byly provedeny? Rekonstrukce fasády objektu, výměna
oken, zateplení střechy, byl nainstalován
venkovní výtah a došlo i k výměně plynových
kotlů. To vše se zvládlo do 20. července, kdy
byla stavba ukončena, a hodnota veřejné zakázky činí 5 388 799,79 Kč.
Vzhledem k tomu, že zmíněný objekt, respektive jeho část, slouží především Seniorklubu Baška, bude ovšem v následujících
dvou letech využíván jako odloučené pracoviště pro dvě třídy ZŠ Baška. Proto také některé stavební úpravy směřovaly i k tomuto
dočasnému využití. S velkou obětavostí se
do příprav prostor pro dočasnou školní výuku
pustily nejen paní učitelky, ale také někteří
rodiče, jímž tímto vyjadřujeme poděkování.

Jsme přesvědčeni, že se po dvou letech
do objektu opět vrátí se svou činností naši

Investiční odbor OÚ Baška

Český zahrádkářský svaz Baška
nabízí v září moštování ovoce

Jablka vám rádi předem pitnou vodou ve smaltované vaně umyjeme (možno
i ve dvou vodách) a podrtíme v nerezovém drtiči do nerezové vany, odkud vám je nadrcené
rozložíme do látkových plátýnek a skrze jasanové laťky na hydraulickém (nerezovém) lisu
z nich vylisujeme jablečný mošt s výtěžkem dle
šťavnatosti jablek až 85 %.

Vysvěcení Božích muk v Bašce
V neděli 18. června po Mši svaté proběhlo
vysvěcení obnovených Božích muk v Bašce
u čp. 331 – „Ve Stavě“, jak se místu kdysi říkávalo. Sešlo se asi třicet věřících a lidí ze sousedství, zazpívaly se mariánské písně a pan
farář slavnostně březovou ratolestí vysvětil
opravenou kapličku.
Ta se po téměř roční pouze vrátila na své
původní místo v zatáčce u potoka Porubeného. Na novém sloupku s letopočtem 2017 je
stará dřevěná schránka s původní sádrovou
soškou Panny Marie. Celá Boží muka dostala
nový nátěr tzv. kaseinovou barvou dle staré
receptury. Zvolena byla zelená barva, kterou
byla kaplička natřena i původně, jak se ukázalo
při odstraňování starých nátěrů. Doufejme, že
kapličku nepostihne nic zlého a bude po další
dlouhou dobu střežit všechny, kdo tudy jedou
či jdou na Dřevěný kopec.
V pořadí druhými Božími muky, které budou
obnovovány, je nedaleký sloupek P. Marie
Sedmibolestné u starého úvozu na Dřevěný
kopec u čp. 86 (p. Gola). Boží muka byla v nedávné době ukradena a zůstal po nich jen samotný sloupek a dvě lípy. Máte-li doma vhodnou sošku či obrázek P. Marie Sedmibolestné,

senioři.


který bychom mohli do kapličky umístit, či máte
chuť s obnovou pomoci, budu rád, když se mi
ozvete (776 180 789).

Po stečení moštu z nerezové odkapové
mísy do plastových kbelíků vám jej dále přes
trychtýř a plastové sítko od pěny a hrubých
nečistot přecedíme a nalijeme do předně vámi
přinesených nádob.
Těm, kteří budou překvapeni množstvím
svého moštu anebo kvalitou našeho lisování (snad největší výtěžností moštu z okolních
moštáren), jsme připraveni pro jeho přebytek
oproti drobné záloze zapůjčit plastové nádoby
(kanystry).
O zbylé výtlačky se také starat nemusíte. Ty
po odložení do přistaveného kontejneru budou
zkompostovány ve Sběrném dvoře obce Bašky. 
(informace: p. Skupien 605 916 685)

Několik vět o historii
Božích muk „Ve Stavě“
Původně na místě na sloupku stávala kamenná soška Pána Ježíše. Avšak kdy byla
soška postavena, se panu Bedřichu Fišerovi,
který památky v Bašce mapoval, zjistit nepodařilo. A ani ze starých map není patrné, ze
které doby Boží muka jsou. Při jedné velké
povodni byla soška odplavena a nalezena
byla až v Paskově. Než se tak stalo, byla
však na místě již soška nová. Původní tak
byla umístěna ve výklenku na chalupě čp. 27
a na původní místo se vrátila později. V 70. letech byla soška ukradena a nahradila ji soška
P. Marie, která je tam i dnes. Sošku údajně
věnovala p. Hochlová z nedaleké chalupy.
V roce 2016 byla při opravě oplocení kaplička odstraněna, jelikož stála přímo v oplocení
a na své místo se opět vrátila a byla vysvěcena
18. června 2017. 
Jan Kraut

Kemp Baška o prázdninách „jel na plnou páru“
Nahrávalo tomu jistě krásné počasí, minimálně srážek, takže kdo hledal odpočinek u vody,
jistě jej v bašťanském kempu našel. Dle ohlasů
jeho návštěvníků převažují hodnocení kladná.
Ivana a Zdenek Holý napsali: „V kempu
u přehrady Baška jsme byli týden na dovolené
a moc se nám u vás líbilo. Cestujeme s karavanem, vyjíždíme pak na výlety do okolí na kolech.
Doufáme, že k vám zavítají i další cestovatelé,
kteří budou stejně spokojeni, jako jsme byli my.“
Od července se v kempu Baška ubytovalo
nejvíce Poláků, a to 43, strávili u nás dohromady
114 nocí. Další početnou skupinou byli Slováci,
kterých k nám zavítalo 21, a dohromady u nás
pobyli 55 nocí. Navštívilo nás dále 6 Slovinců (9
nocí), 4 Finové (12 nocí), 6 Němců (24 nocí), 2
Francouzi (2 noci), 4 Litevcci (4 noci), 1 Švýcar
(14 nocí), 13 Italů (13 nocí).
Zajímavostí například bylo, že jeden Švýcar
zde byl s manželkou Češkou a pobyt si stále
prodlužovali, až zde nakonec strávili 14 dní.
Několik cizinců k nám zavítalo na motorce, převážně v podvečer, pouze přespali a ráno vyráželi na další cestu po Evropě. Mnoho dovolenkářů také přijelo v karavanech, se kterými cestují
po různých koutech nejen České republiky. Někteří ovšem u nás strávili i celou dovolenou,
např. dva Němci, otec se synem, kteří denně
na kole urazili po blízkém i vzdálenějším okolí
desítky kilometrů. Kuriozitou byla početná skupina Italů v pěti karavanech, kteří doprovázeli mladé běžce. Ti měli za sebou v nohách cestu z Itálie a pokračovali dále do Ruska. Skupina, která
je doprovázela v karavanech, jim tvořila zázemí.
Během několika desítek minut měli postavenou
polní kuchyni s jídelnou a již připravovali jídlo.
Natáčeli také krátký záznam o uplynulém dni.
Většina cizinců byla velice milá a mnoho z nich
přislíbilo, že se do našeho kempu vrátí, což je
jistě potěšující informace!

Ke stálým návštěvníkům kempu neodmyslitelně patří paní Dortová, která si ani letos
nenechala ujít svůj pobyt na přehradě Baška
a celý červenec dovolenkovala ve dvoulůžkové
chatce. Paní Dortová ovšem zde netráví pouze
dovolenou v červenci, ale i v srpnu jezdila k naší
přehradě téměř každý den, vynechala snad jen
dny, kdy nepřetržitě pršelo. Vždy ráno dorazila
vlakem či autobusem z Třince a v podvečer se
stejně vracela zpět domů. Zajisté prožije na naší
přehradě i krásné dny „babího léta“.
Přijíždí zde i mnoho dalších hostů, kteří se
k nám každoročně vracejí, ať už do stanu nebo
do chatky. Většina je nadmíru spokojena s vybavením kempu, krásným prostředím s možností výletů po okolí. Mnozí by si už teď rádi
zarezervovali místo v chatce na další rok. Rezervace se ovšem přijímají až první pracovní den
v roce 2018 od 7.00 ráno na telefonním čísle
736 422 761. Dokladem o spokojenosti jsou pak
celé léto nepřetržitě využívané chatky, kterých je

od letošní sezony sedm.
Samozřejmě, jako v každém jiném kempu,
je plno ve dnech, kdy jsou teploty vysoké a návštěvníci se mohou koupat. V letošním roce bylo
takových dnů hodně, proto i kemp byl stále plný.
Zhoršené podmínky vody ke koupání v této sezóně nastaly až v polovině srpna, což zapříčinila
právě dlouhá vedra.
A co ještě láká turisty právě k nám? Mohou
zde využít dva beachvolejbalové kurty, dva tenisové kurty, volejbalový kurt či si mohou zapůjčit
loďku, šlapadlo a nově také paddleboard. Paddleboarding je vodní sport, při kterém jezdec
na prkně podobném surfovému používá k pohybu vpřed dlouhého pádla. Člověk také rovnoměrně zapojuje celé tělo, zlepší si smysl pro
rovnováhu a fyzickou kondici.
Mimo sportovní vyžití jsou v kempu pro návštěvníky také možnosti občerstvení, takže snad
si zde každý najde to, co od dovolené očekává.

správcové Kempu Baška

Pržno

–6–

Září 2017
krátce z obce
Obec podpoří
vaše prvňáčky
Nasadí si vaše dítě 4. září na záda poprvé školní aktovku? A chystá se nastoupit
do Základní školy v Pržně? Tak to získáte
finanční příspěvek 1000 korun na nákup
školních potřeb. Peníze si můžete vyzvednout na Obecním úřadě Pržno.

Splatnost poplatků
za odpady a televizi

Mladým hasičům se o prázdninách dařilo
Dva měsíce uběhly jako voda a je tady zase
září. Chvíli jsme si odpočinuli od MSL, ale poctivě jsme závodili na pohárových soutěžích
v našem okrese.
Vybojovali jsme si jedno druhé místo a tři
první místa. Dařilo se nám například na letní
soutěži Raškovický Rašák. Na Hukvaldech
jsme vybojovali stříbro. Vyšli jsme si i na hukvaldský hrad a prožili moc pěkný den. 12. srpna proběhla brigáda za hasičskou zbrojnicí,

kde jsme uklidili areál i zbrojnici. Naši šikovní
kluci natřeli přístřešek. Jsme velmi rádi, že
Daniela A., Vašek S., Dominik F., Ondra Š.,
Kuba A., Lukáš M., Jakub Š., Míša J., Kája F.,
Niki P., Hana J. přišli a vyměnili pohodu u bazénu za práci. 26. srpna jsme se zúčastnili
noční soutěže v Oprechticích. Sice jsme se
neumístili na bedně, ale soutěž jsme si užili
se vším všudy.

Za hasiče Daniela Adamcová

Připomínáme občanům, že do 31. srpna
2017 byla splatná druhá splátka za odpady
a kabelovou televizi. Petr Blokša, starosta

Přijďte si zacvičit jógu
Milí a vážení, začíná cvičení, jóga vám pomůže, každý cvičí jen to, co zmůže, na věku
nezáleží, vždyť se sedí, nebo leží, v tělocvičně školy naší, stanete se svěží, mladší. Těším se na plno známých tváří, začínáme už
sedmého září. 
cvičitelka Zuzana

Nenechte si ujít
Setkání jubilantů
Již druhé Setkání jubilantů se bude konat
v sobotu 16. září od 14.00 hodin. Akce
proběhne bezprostředně před Prženským
vinobraním v sále Občanského centra. Pro
pozvané bude připraven krátký kulturní program, občerstvení a malý dárek.

Přijďte si pochutnat na další Vinobraní

Loňské Vinobraní bylo jakousi oslavou 1.
výročí otevření Občanského centra Pržno.
Akce se vydařila a vyžádala si tedy také své
pokračování. Letošní vinobraní se uskuteční
v sobotu 16. září od 15.00 hodin.
Budou se ochutnávat různá vína, burčák
a chybět nebude ani občerstvení, které zajistí
naši hasiči a sportovci. Pro dobrou pohodu
bude znít odpolednem a večerem také hudba. Odpoledne bude patřit cimbálové muzice Jagár. Mnozí si jistě na tuto cimbálovku
vzpomenou, neboť u nás nebude hrát poprvé. Cimbálová muzika Jagár je společenství
mladých muzikantů, kteří se již od malička
věnovali folkloru v dětském folklorním souboru Vonička pod taktovkou Jiřího Slavíka.
V roce 2007 již dětskému souboru odrostli

a se spoustou zkušeností a zážitků se rozhodli založit si vlastní muziku. V Jagáru je
celkem deset muzikantů. Věnují se pouze folklorní muzice, a to z různých regionů
Moravy, Lašska, Slovenska, ale i Maďarska
a Rumunska. Poté k nám zavítá kapela Hesy
Lesy. Tato kapela o sobě říká, že je to hudební skupina veteránů studené války, hrající
jižanské bugy z Ostravy. Večerem přítomné
hudebně provede uskupení Nagauč. Tato
formace má na svém kontě mnoho odehraných koncertů. Během koncertního programu
přehrají ve svém nezaměnitelném podání
hity od známých skupin jako například od U2,
Red Hot Chilli Peppers, Faith No More, Depeche Mode, Walk Choc Ice či od zpěváka
Michaela Jacksona.

Na stavbu hřišť chce získat Pržno dotaci

Obec Pržno žádá o dotaci na výstavbu
dvou sportovních hřišť. „Podali jsme žádost
a nyní budeme připravovat zadávací dokumentaci na výběrové řízení, které proběhne
v září. Měl by z něj vzejít zhotovitel hřišť.
Pokud se podaří získat dotace, zrealizujeme
celou akci najednou. To znamená, že postavíme obě hřiště, parkovací plochy, chodníky,
odvodnění a osvětlení. Pokud ne, vybudujeme
pouze polovinu, tedy jedno hřiště z vlastních
zdrojů,“ popsal postup starosta Petr Blokša.
Druhé hřiště by obec začlenila do další výzvy

nebo by ho vybudovala v příštím roce či dalších
letech, a to podle finančních možností. „Cílem
je, abychom měli letos jedno hřiště hotové.
Mělo by to být větší hřiště, které umožňuje větší
variabilitu sportů,“ upřesnil starosta.
Dvě víceúčelová sportovní hřiště 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.

Série cyklistických závodů končí v Pržně

Hanseeno cup 2017, tak se jmenuje série
cyklistických závodů, které se v našem okrese
pořádají i tento rok. Účastníci mají za sebou již
závody ve Staříči, v Hodoňovicích a ve Sviadnově. Nyní je ještě čekají dva starty. 17. září se
pojede v Lubně a 30. září se uskuteční poslední
závod, a to na hřišti v Pržně.
„Záštitu nad letošními závody převzal známý
australský profesionální silniční cyklista jezdící
za stáj Lotto-Soudal Adam Hansen, který mimochodem jako 32. v historii dokončil během
jednoho kalendářního roku všechny Grand

Svozy komunálního odpadů

Svoz komunálních odpadů se uskuteční
ve středu 6. a 20. září. 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.
Svoz tříděných odpadů (papír, sklo, plast,
případně kovy) probíhá dle pravidelného harmonogramu. Zájemcům sdělujeme, že si stále mohou vyzvedávat tašky na tříděný odpad
a také kompostovatelné sáčky na kuchyňský
bio odpad. K dispozici je rovněž několik posledních kompostérů. Vše je zdarma.

Tour. V tomto roce dokončil již 16. Grand Tour
a na tomto čísle nehodlá končit a letos bude
pokračovat. Nyní žije v nedalekém Frýdlantu
nad Ostravicí,“ podotkl pořadatel závodu Vlastislav Matýsek.
Závody v Pržně i na Lubně začínají v 10 hodin prezentací. Kategorií je několik, od mimin
na odrážedlech až po cyklisty seniory. „Cílem
tohoto počinu je ukázat dětem, že cyklistika je
zajímavý sport, budovat v nich sportovního ducha, smysl pro fair play a ukázat jim krásy aktivně stráveného času,“ uvedl Vlastislav Matýsek.

FORENZNÍ
ZNAČENÍ
JÍZDNÍCH KOL
ZDARMA

Fotbalová sezóna již v září běží naplno

Kolotoč nových soutěží se naplno rozběhl.
Přinášíme vám informace o tom, kdy a kam vyrazit s našimi fotbalistkami a fotbalisty za fotbalem.
Ženy zahajují soutěž první zářijový víkend,
v neděli 3. 9. od 15.00 na domácím hřišti s Vítkovicemi. Další neděli 10. 9. nastoupí od 10.00
hodin v Radvanicích proti Baníku Ostrava. O týden později, opět v neděli, 17. 9. od 13.00 hodin
se na domácím hřišti děvčata utkají s ženami

PROTI ODCIZENÍ

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.

termín si můžete rezervovat na

mikroregion.reservanto.cz

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

Malenovice
Obecní dům č.p. 5

14. 10. Pržno Občanské centrum

9. září 9.00–17.00 hod.
přestávka 12:00–13:00 hodin
ve spolupráci

bovic, kde se bude hrát od 16.00 h. Další výkop
proti novému týmu soutěže, Tiché B, by měl být
odehrán v neděli 17. 9. od 16.00 h. v Pržně. Sobota 23. 9. ve 14.00 hodin zavede naše hráče
do Lískovce. No a závěr měsíce bude tím nejlepším na konec. Ve čtvrtek 28. 9. bude Pržno
od 15.30 hostit Janovice a hned v sobotu 30. 9.
proběhne repete v Janovicích opět ve stejném
čase.

Děti si na příměstském táboře užily sportu
Už podruhé se u nás na Pržně konal příměstský tábor, který ve spolupráci s obcí pořádal atletický oddíl Run2BeFit. Stejně jako loni
i tentokrát poskytl dětem zázemí společenský
sál Občanského centra a školní tělocvična. Tábor se konal až na samý konec prázdnin a zúčastnilo se ho 21 dětí ve věku šest až dvanáct
let. Většina z nich pochází přímo z Pržna.
Trenérky atletického oddílu Run2BeFit
Lada Medvecová a Petra Pišová připravily
PREVENCE

jubilea
Září je měsícem oslav
jubileí našich občanů:
paní Věra Pavlásková – 80 let,
pan Daniel Skácel – 70 let,
paní Věra Opluštilová – 60 let,
paní Vladana Lančová – 55 let.
Vážení oslavenci, přejeme vám spoustu
dalších krásných let plných štěstí, zdraví
a samozřejmě i životní pohody
a životního elánu. OÚ Pržno

z Havířova. Další kolo se odehraje v sobotu 23.
9. od 15.00 hodin v Lubině. Poslední zápas měsíce odehrají děvčata opět v domácím prostředí
od 13.00 proti Loděnicím.
Muži v srpnu odehráli tři utkání proti Smilovicím B, Vendryni B a Lískovci. V září je čekají tito
soupeři: v neděli 3. 9. zajíždí SKP do Milíkova,
kde bude zápas zahájen v 16.30 h. V sobotu 9.
9. zavítá náš tým po delší odmlce opět do Chle-

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

dětem hravý program, který byl ovšem nabitý
sportem a pohybem vůbec. Děti v družstvech
plnily četné úkoly, a jak pořádně přitom trénují,
si uvědomily mnohdy až večer, kdy začaly cítit
unavené svaly. „Snažíme se připravit takový
program, aby ho zvládly všechny děti. Na druhou stranu ale chceme, aby měly dost pohybu.
Hrajeme míčové hry, běháme, odpočíváme při
hrách zaměřených na logické myšlení. Je dobře, že se děti mezi sebou vesměs znají, a tak

máme na táboře dobrou atmosféru,“ popsala
tábor Petra Pišová. Jak dále pokračovala,
o hladové žaludky táborníků se stará nedaleká
restaurace, svačiny pak dětem chystají samy
trenérky.
Děti byly na táboře rozděleny do několika
skupin. Každá z nich si vyrobila svůj vlastní
prapor a vymyslela bojový pokřik. Zpestřením
tábora byl výlet do Bohumína, kde se nachází
atraktivní Mauglího stezka.
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Mladí myslivci a ochránci přírody
Senioři si udělali výlet na Bílou soutěžili v Ostravici
kos informuje

Přestože bylo avizováno, že v měsíci červenci si dáme volno od klubových akcí, velmi
spontánně jsme se sešli k odpolednímu posezení a poklábosení v Ostravickém pivovárku,
abychom ochutnali zdejší pivní speciality.

Jak bylo dohodnuto ve výboru
klubu, srpnová akce se konala
ve středu 23. srpna. Ranní vývoj počasí nevypadal dobře, ale
v poledne se nás sešlo osmnáct
a vydali jsme se autobusem do Bílé. Po příjezdu a informacích o programu výletu směřovaly
naše kroky k lanovce, která nás vyvezla na horní
stanici, odkud jsme se pěšky vydali k obůrce se
zvířaty a následně kolem Zámečku zpět do centra obce. Po občerstvení si každý z účastníků
dle vlastního uvážení zvolil návrat domů. Protože trasa nebyla jednoduchá, obdiv patří všem,
kteří ji zvládli.
Příští akce: výlet na Slovensko by se měl
konat dne 13. 9., ale tento termín ještě není definitivně dohodnut. Podrobnosti budou včas zveřejněny na obvyklých místech a internetu. (JN)

Nenechte si ujít první ročník Ostravického krosu

Ostravice bude svědkem prvního ročníku běžeckého závodu pod názvem Ostravický kros, který se bude konat v sobotu 21. října. Akce je určena
všem lidem, kteří mají rádi pohyb, a to bez rozdílu
věku či pohlaví. Přijďte si proto užít den plný sportu
v krásném prostředí ostravického golfového hřiště. „Myšlenku uspořádat vlastní závod jsme měli
už dlouho, teď se to konečně povedlo a rádi bychom vám představili zcela nový závod Ostravický
kros. Je nám jasné, že je v dnešní době po celé
republice spousta běžeckých závodů, avšak těch
pravých přespolních běhů, krosů, není mnoho. Už
spoustu let jezdíme v roli závodníků po závodech
všeho druhu, od rychlých dráhových až po těžké
horské maratony, a letos jsme se rozhodli, že to
zkusíme i v roli pořadatelů,“ uvádí Jan a Jakub Zemaníkovi. Jak dále řekli, dnešní doba běhání na-

hrává. V Česku pokračuje běžecký boom, běhání
je in a závodů přibývá jako hub po dešti, zejména
těch silničních. „A protože silničních závodů je přehršel, rozhodli jsme se pro variantu krosového závodu. Našli jsme opravdu parádní zázemí místního
golfového hřiště s výhledem na nejvyšší beskydské vrcholy, kde se Ostravický kros bude na konci
října konat,“ doplnili.
Závod pořádá sdružení Podlysáci ve spolupráci s Obcí Ostravice. Na muže čeká trať o délce
8 km, na ženy o dva kilometry kratší. Trasa bude
připravena i pro dorost a děti. Přihlášky je možno podat online na webu www.ostravickykros.
cz do 16. října. Poté bude možnost přihlášení se
i na místě, ale za zvýšené startovné. Na adrese
www.ostravickykros.cz najdete i všechny podrobnosti k závodu.

Ostravice bude mít chlazenou ledovou plochu

Obec Ostravice se již několik let snaží v zimním období vytvořit v areálu základní školy ledovou plochu pro bruslení a hokej. Ta je však
vždy závislá na klimatických podmínkách.
„Známe i roky, kdy se vše připravilo a bruslilo se jen jeden den. Přesto jsme během předchozích let vzhledem k zájmu dětí a veřejnosti
o bruslení vybudovali osvětlení této plochy či
loni sociální zařízení pro sportující. Po poslední
zimě, kdy počasí umožnilo bruslení v rozsahu
déle než měsíce a půl, byl zájem dětí, mládeže i zkušenějších a starších ročníků značný.
Dokonce se podařilo několikrát ve večerních
hodinách hrát hokejové utkání dospělých. Tyto
výše uvedené okolnosti mě v březnu letošního
roku vedly k podání návrhu do zastupitelstva,
zda by obec nezakoupila mobilní chlazené kluziště,“ vysvětloval starosta Ostravice Miroslav
Mališ. Zastupitelstvo toto schválilo a pověřilo radu k zajištění této akce. V měsíci srpnu
pak zastupitelé s definitivní platností schválili
zajištění financování prostřednictvím úvěru,

a to ve výši 6,6 milionu korun se splatností 7
let a úrokovou sazbou 0,85 %. Dotační tituly,
na jejichž základě by bylo možno získat peníze
z jiných zdrojů, bohužel neexistují. „Dodavatel
vzešel z výběrových řízení a vše by mělo být
uvedeno a předáno do provozu tak, abychom
1. prosince mohli začít bruslit,“ pokračoval
starosta. Jak dále řekl, v této otázce může
vzniknout diskuze, že šlo peníze použít i jinak.
„Ale je nutné si uvědomit, že investice do dětí,
sportu, pohybu či kultury nikdy nebude zisková.
Bruslit budeme od prosince až do konce února
je přesvědčen starosta a jedním dechem doplnil: „Tímto dávám námět rodičům i prarodičům,
pořiďte dětem brusle, přilby se síťkou, hokejky
a jiné hokejové vybavení. Bude se určitě hodit.“
Měsíční náklady na provoz kluziště budou
cca 30 tisíc korun za energie. Část energie ale
lze dodávat pro vytápění školy. Chlazení udrží
led i při teplotě +15 stupňů Celsia. Předpokládaný provoz kluziště je od prosince až do konce února.

Chůze i doprava v obci bude bezpečnější

V obci Ostravice proběhla stavba chodníků
včetně přechodů přes místní komunikaci naproti obecního úřadu v měsících červenec a srpen
s termínem dokončení tak, aby děti šly s novým
školním rokem již bezpečně po novém chodníku.
Celou projektovou dokumentací od územní až
po stavební řízení včetně koordinace byl pověřen
zastupitel Viktor Fiala, kterému tímto patří poděkování. Investiční akce ve finančním rozsahu cca
700 tisíc korun byla financována z vlastních zdrojů.
Další přechod pro chodce včetně chodníku vznikne v oblasti Ostravice – dolní prodejna
COOP. V těchto místech bude do konce roku
vybudován chodník od hasičské zbrojnice směrem k restauraci U Tkáčů, zakončený přechodem
na hraně parkoviště před Modrou labutí. Investiční
náklady činí 2,3 milionu korun z rozpočtu obce.
„Historie přechodu na tomto místě je dlouhá. Již
jednou bylo vydáno stavební povolení, a to v roce
2011, pak došlo k několika návrhům na změnu či
jiné řešení ze strany zastupitelů a ze stavby sešlo,
ale tuto záležitost jsem už několikrát komentoval
a už ji nechci znovu otevírat. Mohlo ale být hotovo
již v roce 2012,“ připomněl starosta Ostravice Miroslav Mališ. Rada obce znovu nechala vypracovat
projektovou dokumentaci pro stavební i územní řízení tak, aby obec mohla stavbu realizovat. „Z výběrového řízení dnes již známe dodavatele stavby.
Předpokládáme, že v měsíci září zahájí stavební
práce na chodníku kolem hlavní silnice a přechodu
pro chodce. Vzhledem k připravované stavbě žádám občany o shovívavost a bezpečnost v rámci
stavebních prací. Obec Ostravice, dle mého názoru, neponechává otázku bezpečnosti na silnici

Přijďte podpořit naše hasiče
Soutěž hasičů se bude konat 23. 9.
od 10 hodin na hřišti TJ Sokol.
Přijďte fandit a podpořit své favority.

1/56, a to i přes zvyšující intenzitu osobní dopravy,
bez povšimnutí a průběžně realizuje bezpečnostní
prvky (chodníky, přechody, informační radary či
kamerový systém). Bohužel, v období pěkných
víkendů jsme hlavní dopravní tepnou turistů mířících do Beskyd, kde najíždí ve špičkách i přes 800
aut za hodinu, což je téměř souvislá šňůra aut,“
zdůraznil Miroslav Mališ a pokračoval: „Jednáme
s Policií ČR i s vlastníkem světelné signalizace křižovatky SŽDC (obec nezasahuje do systému světelné křižovatky) o úpravě světelné křižovatky pro
tyto špičky. Situaci na světelné křižovatce bude
asi v budoucnu nutné upravit, a to například systémem pro navození tzv. zelené vlny, což je i zapojení všech světelných přechodů u Beskydské
pivnice a autobusového nádraží do jednotného
systému. Dosti zpomaluje i odbočení doleva směrem od Frýdlantu na Sepetnou, kdy tato vozidla
dávají přednost protijedoucím vozidlům a zastaví
vozidla ve svém jízdním pruhu. O kolonách vozidel jsou dotčené subjekty informovány a věříme,
že se podaří nalézt nějaké systémové řešení pro
koordinaci dopravy.

Informace o pronájmu ordinace
Obec Ostravice v souladu s ustanovením
§ 39, odst. 1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích
v platném znění zveřejňuje záměr Obce Ostravice pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 77 m2, nacházející se v přízemí
budovy obecního úřadu Ostravice č.p. 577
na pozemku p.č. st.2693 v k.ú. Ostravice
1, v obci Ostravice, k provozování ordinace
stomatologa. Nájem prostor bude sjednán
na dobu neurčitou. Technické vybavení je
ve vlastnictví dosavadního lékaře a je možné
se dohodnout na odkoupení.
V Ostravici dne 21. 8. 2017.

Miroslav Mališ, starosta obce

Moravskoslezská společnost pro ochranu
přírody a myslivost uspořádala ve dnech 21.
až 28. 7. v areálu Chaty Svoboda v Ostravici 3. ročník soustředění mladých myslivců
a ochránců přírody. Soustředění se zúčastnily
mimo dětí, které pracují v kroužcích mladých
myslivců a ochránců přírody, i děti, které se
chtějí blíže seznámit s přírodou, se zvěří
a s myslivostí.
Děti nastoupily k soustředění v doprovodu
rodičů a po nutné administrativě bylo soustředění zahájeno hlavním vedoucím Martinem
Hlaváčem, ředitelem výše uvedené pořadatelské organizace. Akce se zúčastnilo 53 dětí,
od předškoláků až po patnáctileté. V průběhu
soustředění plnily různé úkoly, soutěže a proběhlo také krajské kolo soutěže Zlatá srnčí
trofej. Kolektiv vedoucích zajistil úplné využití
času soustředění pro to, aby se ty děti, které
doposud nebyly „zasaženy“ přírodou a myslivostí zejména, seznámily se základy myslivosti, ochranou přírody a se zvěří. Ty děti,
které jsou již členy kroužků mladých myslivců
a ochránců přírody, pak čas využily k prohloubení si svých znalostí ve všech oborech myslivosti. Pro tyto účely měli vedoucí připraven
rozsáhlý soubor pomůcek v podobě trofejí
zvěře. Mimo práci s těmito pomůckami byla
uskutečněna řada výukových programů a vycházek do okolí, aby se děti přímo v přírodě
přesvědčily o tom, co jim vedoucí při přednáškách a ukázkách prezentovali. Děti se zúčastnily vypuštění pstruha duhového do řeky
Ostravice s přednáškou o rybářství a rybách
žijících v řece Ostravici. Mohly si jednotlivé
ryby samy do řeky vypustit a pozorovat je, jak
se chovají. Proběhla ukázka práce sokolníků
ze sokolnické skupiny Nyctea z Opavy v čele
s René Vrbickým při výcviku dravců a sov
a také ukázka plemen loveckých psů, které
mají v držení členové Mysliveckého spolku
Horečka v Ostravici. Po celou dobu soustředění měly děti za úkol při vycházkách pozorovat přírodu a zejména hledat pobytové stopy
zvěře v podobě stop, ze kterých pak za použití
sádry pořídily odlitky. Tyto pak byly předmětem
posouzení v rámci celkového hodnocení práce
jednotlivých oddílů. Uskutečnil se také výstup
na Lysou horu, kde se dětem podařil husarský
kousek, když nalezly čerstvou stopu vzácného
rysa ostrovida. Tuto pak také do sádry odlily.
Zhlédly také velmi zajímavé ukázky dřevořezeb s motivy zvěře a přírody Luďka Vančury,
člena Mysliveckého spolku Horečka v Ostravici, v jím vybudovaném Ráji dřevěných soch.
V rámci tzv. odlehčení, aby děti nepociťovaly
soustředění tak, že i o prázdninách se musí
zase něco učit, navštívily i bazén na blízkém

hotelu Sepetná, kde si zařádily v bazénu,
na tobogánu a dalších atrakcích. V průběhu
soustředění děti také prokázaly svou nebojácnost při noční stezce odvahy a dále i zručnost
a představivost, např. při vytváření postav
zvěře z přírodních materiálů anebo při malování zvířecích masek na obličeje, a také dovednost při střelbě ze vzduchovky.
Ve čtvrtek 27. 7. pak proběhlo krajské kolo
soutěže o Zlatou srnčí trofej, v jejímž rámci
děti soutěžily mj. v poznávání zvěře, v zásadách ochrany přírody, ve znalostech z myslivosti. V jednotlivých kategoriích pak zvítězili:
kat. Z – 1. Lukáš Hlaváč, Frýdlant n. O., 2.
Petr Stanovský, Bílovec, 3. Zuzana Mílková,
Frýdlant nad Ostravicí, kat. A – Lucie Hlaváčová, Frýdlant n. O., 2. Kamil Jahoda, Frýdlant
n. O., 3. Iveta Mílková, Frýdlant n. O. a kat. B
– 1. Ondřej Žáček, Ostravice, 2. Marek Lukeš,
Ostravice, 3. Jiří Jakub, Albrechtičky. Vítězové
získali hodnotné ceny a dlužno podotknout, že
ani ostatní děti, které se neumístily na předních místech, nepřišly zkrátka a obdržely věc-

né dárky, aby byla ohodnocena jejich práce
po dobu celého soustředění.
Na závěr je nutno poděkovat hlavnímu vedoucímu panu Martinu Hlaváčovi a vedoucím
Petru Stanovskému, Heleně Fizia Keddamové, Žanetě Jahodové a Vladislavu Zápalkovi,
jakož i zdravotníkům Pavlíně Mílkové a Petře
Litvikové, kteří se všichni postarali o to, aby
děti prožily pěkný týden v přírodě, nabyly nové
znalosti o přírodě, zvěři a myslivosti. Taktéž je
potřeba poděkovat Jaroslavu Žídkovi, provozovateli RS Svoboda, že se vzorně postaral
o ubytování a stravování všech účastníků soustředění a v neposlední řadě i společnostem,
které svými příspěvky umožnily konání této
akce, a to již zmíněné Moravskoslezské společnosti pro ochranu přírody a myslivost, dále
Biskupským lesům, Okresním mysliveckým
spolkům Frýdek-Místek a Nový Jičín a Mysliveckém spolku Horečka Ostravice, v jehož
honitbě proběhla většina aktivit soustředění.

Vladislav Zápalka,

předseda MS Horečka Ostravice

Vytvořte ovečku a pomozte dobré věci
Již potřetí pořádá Rekreační centrum Sepetná společně s Handicap centrem Škola
života charitativní akci pod názvem Každá
ovečka se počítá. Úspěšný projekt měl během minulých dvou let velký ohlas a pořadatelům dorazila spousta nádherných oveček.
„I letos se již těšíme na vaše příspěvky do salaše, jejichž výtěžek opět poputuje
na podporu dobré věci,“ říkají pořadatelé
tohoto humanitárního projektu. Stejně jako
v předešlých ročnících se může charitativního
projektu zúčastnit kdokoli a podpořit tak svým
rukodělným výrobkem dobrou věc, konkrétně Aleše Křenka a jeho kamarády ze Školy
života. Adventní bazar s prodejem oveček
se bude konat v prostorách hotelu Sepetná
v sobotu 2. prosince 2017.

Jak tedy můžete podpořit charitativní projekt Každá ovečka se počítá? Vlastnoručně vyrobte ovečku z libovolného materiálu
a zašlete ji do salaše na adresu: Hotel Sepetná, ´Každá ovečka se počítá´, Ostravice
956, 739 14 Ostravice, a to do 30. 11. 2017.
„O ovečky se u nás až do konání akce postaráme a zapíšeme je také do soutěže O nejhezčí ovečku,“ slibují pořadatelé. Ve fantazii
zpracování vlastnoruční ovečky se meze
nekladou. Ať už se jedná o ovečky pletené,
háčkované, ušité, vymodelované, kreslené či
vystřihnuté, na Sepetné jsou všechny vítané!
V sobotu 2. prosince se bude konat v hotelu Sepetná Ovečkový adventní bazar, kde
se budou rukodělné výrobky veřejně prodávat. Možnost si zakoupit výrobek mohou tedy

mít nejen ubytovaní hosté, ale také veřejnost.
Kdokoli si tak může přijít vychutnat adventní
atmosféru a udělat sobě nebo někomu blízkému radost zakoupenou ovečkou. Ovečky,
které se v den konání akce neprodají, budou
k dispozici zájemcům na recepci hotelu Sepetná a penzionu Sluníčko.
Součástí charitativního projektu je i soutěž O nejhezčí ovečku. Hlasovat a prohlížet si všechny zaslané příspěvky můžete
na webu soutez.sepetna.cz od 1. 10. 2017.
Dárce ovečky s nejvíce hlasy v soutěži se
může těšit na poukaz na víkendový pobyt
v RC Sepetná. Aby ani ostatní tvůrci oveček
nepřišli zkrátka, obdrží každý dárce ovečky
10% slevu na sportovní a relaxační služby
RC Sepetná.

Chaos v parkování u trafa chceme vyřešit

Mnoho lidí, kteří přijeli za turistikou do obce
Ostravice například ve spojení s túrou na Lysou
horu, využívalo k odstavení vozidel plochu, která
se obecně nazývá ´Parkoviště U Trafa´. Mnoho
let nebyl problém s parkováním, protože všichni
respektovali zásady ohleduplnosti ke druhým
řidičům, odstavovali vozidla tak, aby nebránili
druhým k odjezdu či zachovávali bezpečný průjezdný profil k penzionu Sluníčko či do dalších
komunikací, do kterých je vjezd zakázán. Toto
vše bylo důležité pro zachování bezpečnosti,
pro požární službu, odvoz dříví apod. Vše fungovalo v poklidu. Pro zvýšení komfortu právě
těchto ukázněných řidičů obec rozšířila veřejné
osvětlení komunikace vedoucí na parkoviště
i této plochy. Nechala tam dokonce na základě
požadavku policie z důvodu vykrádání vozidel
namontovat mobilní kameru, která veškeré dění
přenáší na policejní služebnu.
Tímto však idylka končí. Nešvarem letošního
roku začalo být to, že řidiči neukázněně staví
svá vozidla do druhé či třetí řady či přímo odsta-

vují na komunikaci vedoucí k penzionu Sluníčko
a Butořanku. Dokonce jsou schopni postavit
i dvě vozidla vedle sebe na silnici před zákazem
vjezdu. Řidiči, kteří nemohou vyjet či projet, volají policii, aby zjednala nápravu. Tento nešvar
se vyskytuje téměř každý víkend a policie na základě vašich podnětů ve spolupráci s vlastníkem
pozemku je nucena tuto situaci řešit správním
řízením s pokutami. Vlastníkem dotčených pozemků celé plochy jsou Lesy ČR a tady si musíme uvědomit, že tato plocha jim slouží jako manipulační ke skládkování dříví z dané lokality či
různých materiálů určených pro údržbu lesních
porostů či cest. Obec s Lesy ČR jedná, máme
i v územním plánu schváleným v roce 2016 záměr vybudovat na této ploše parkoviště se vší
legislativou, která k tomu patří. Jsme v jednání
s Lesy ČR a pro územní změnu č. 1 obec podala
podnět k rozšíření plochy pro parkování vozidel,
a to v celé ploše pod lanovým centrem Opičárna,
až po silnici Sepetná. Všechny subjekty, včetně
ochránců přírody, se ztotožňujeme se záměrem

vybudovat záchytné parkoviště právě pro potřebu nástupního bodu královny Beskyd Lysé hory.
Vše je zatím v běhu územního plánu. Bude následovat stavební a územní řízení. Předpokládáme, že by mělo vzniknout záchytné parkoviště
s kapacitou cca 150 aut se světelnou signalizací
obsazenosti parkoviště v lokalitě u mostu přes
řeku. Vše má svoji kapacitu, a i když do budoucna vybudujeme parkoviště pro 150 aut a přijede 200 aut, tak bohužel ti ostatní, pro které již
nebude místo, budou muset vozidla zaparkovat
na jiných parkovištích dole v obci a zkrátka tento
úsek dojít. Tímto vyzývám všechny řidiče, aby
raději vozidla nechali doma a na svůj výšlap či
procházku přijeli vlakem. Můžou si dát pivo či
jinou tekutinu a zase bezpečně vlakem odjet
ke svým domovům. Řidiči, chodci, turisté, buďte k sobě ohleduplní tak, abyste nebránili jiným
vozidlům v jejich cestě či neparkovali na lesních
pozemcích a jiných. Beskydy jsou pro všechny
a všichni si v nich najdeme svůj prostor.

Miroslav Mališ, starosta
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Malenovice

Děti z Malenovic si letní tábory užily

Třebaže bylo léto a prázdniny, Centrum
volného času U Rosničky bylo stále plné dětí.
Konaly se tam totiž téměř nepřetržitě letní příměstské tábory.

slovo starosty
Vážení spoluobčané,
letní prázdniny a dovolené jsou za námi. Třebaže to mnozí, a zejména pak děti, považují za smutný fakt, určitě není důvod k zoufání. Máme před sebou určitě krásný podzim, který si můžeme zpestřit výlety do přírody. Těší mě vidina procházek i túr, co mě ale naopak radost vůbec nedělá, je stav
naší přírody po prázdninách. Mám bohužel pocit, že tolik odpadků, které turisté vyhazují zejména
cestou na Lysou horu, jsem ještě nikdy nezaznamenal. Jde hlavně o papírové kapesníky, ale i obaly
od energetických tyčinek či PET lahví. Nemám nejmenší tušení, proč se lidé chovají k přírodě čím dál
hůř. Nedávno mi jedna turistka tvrdila, že takový papírový kapesníček se v lese rozloží do 14 dnů.
Není to pravda, přírodě trvá několik měsíců, než se kapesník rozpadne. Do té doby naprosto neesteticky hyzdí okolí. Chci proto apelovat na všechny, kteří se chystají do hor – to, co si k nám přinesete,
si prosím i odneste. Nevěřím, že někomu může dělat radost – jít po chodníku plném odpadů. Stejně
tak se množí nepořádek i v naší obci. Úplně zbytečně nám hyzdí naše krásné životní prostředí.
Milí spoluobčané, pevně věřím, že se najde aspoň pár jedinců, kteří si má slova vezmou
k srci. Přeji vám všem krásné zářijové dny, školákům bezbolestný nástup do školy a co nejméně
domácích úkolů. 
Vladimír Malarz, starosta obce Malenovice

„Měli jsme šest turnusů táborů, na kterých
se vystřídalo přibližně 110 dětí. Malí táborníci se
vrátili do starých časů a ke starým řemeslům,
poznali krásy Oderských vrchů a kouzlo vodního mlýnu Wesselsky, naučili se základy golfu
a zkusili si malý golfový turnaj. Měli jsme tábor
i pro předškoláky, kteří se na týden stali malými
zálesáky. Na dalším táboře děti poznávaly krásy Beskyd a nakonec jsme zjistili, jak šikovné
holky u nás máme a jaké krásné výrobky jsou
schopné ušít, tvořit a vyrábět. Já bych chtěla
moc poděkovat všem, kteří se na táborech podíleli, protože bez jejich nadšení, elánu a energie
by se neuskutečnil ani jeden turnus, navíc plný
zajímavého programu a dobré nálady pro děti,“

uvedla vedoucí centra Miluše Plevová a jedním dechem dodala: „Máme obrovské štěstí,
že takové nadšené a kvalitní lidi kolem sebe
v Rosničce máme. Už se moc těšíme na další
léto a věříme, že se nám opět podaří přichystat
kvalitní nabídka zajímavých táborů pro děti.“

Úprava křižovatky bude pro řidiče náročná
Křižovatku ve Frýdlantě nad Ostravicí na ulici Hlavní u železničního přejezdu čeká velká
rekonstrukce. Vzhledem k tomu, že ji využívají všichni, kteří odbočují do Malenovic, dá se
předpokládat, že oprava přinese řidičům komplikace.
Spousta lidí se domnívá, že by na místě
měl vzniknout kruhový objezd. Ten by byl jistě nejvhodnější, avšak dopravní inženýři jej
zamítli z důvodu blízkosti kolejí a železničního
přejezdu. Pokud bude úspěšně vybrán zhotovitel stavby, bude v září zahájena první etapa
realizace stavby. Ta je rozdělena do dvou etap
– část A a část B. Nejprve začne část B, která
se týká úseku za železničním přejezdem. Při
výstavbě dojde k úplné uzávěře komunikace
za železničním přejezdem po výjezd z čerpací
stanice na ul. Hlavní, včetně křižovatky ul. Hlavní s ul. Okružní, až po nájezd k čerpací stanici.
Provoz čerpací stanice na ul. Hlavní bude zabezpečen ze směru Nová Dědina od ul. Žižkova. Provoz čerpací stanice na ul. Okružní bude
zajištěn od železničního přejezdu z ul. Okružní.
Po dobu trvání uzávěry bude zřízena objízdná

trasa vedoucí po silnicích I/56 přes Novou Dědinu a III/48416 přes nadjezd nad silnicí I/56.
Autobusová zastávka na ul. Poštovní bude zachována pro spoje na Malenovice a Novou Ves.
Druhá etapa stavby, část A před železničním přejezdem, bude realizována v příštím roce
v průběhu letních prázdnin. Na ulici Hlavní před
železničním přejezdem z centra města bude
vybudován nový jízdní pruh silnice III/48425
o šířce 3,25 m pro levé odbočení na ul. Harcovskou směr Malenovice, stávající přechod
pro chodce před křižovatkou bude nahrazen
přechodem s dělícím ostrůvkem. Povrch bude
tvořit nízkohlučný asfaltový koberec v celé
ploše úpravy silnice III/4825. Dojde k odsunutí
chodníku vpravo a napojení na nové chodníky
na ul. Poštovní. Bude rozšířen vjezd z ul. Hlavní
k bytovým domům čp. 1374 a čp. 1375. Celková délka této úpravy je 158 m. Na místní komunikaci Poštovní bude vybudován nový přechod
pro chodce a autobusový záliv se zastávkou,
dojde k úpravám chodníků a napojení jízdního
pruhu z ul. Hlavní. Povrch bude rovněž z nízkohlučného asfaltu jako na ul. Hlavní.

poděkování
Velmi děkujeme dobrovolným hasičům
z Malenovic za rychlé a profesionální odstranění sršního hnízda, byli skvělí a moc nám
pomohli. 
Rodina Chalupkova

máte o zájezd zájem, hlaste se do pátku 8.
září na obecním úřadě buď osobně nebo telefonicky (tel. 558 677 877, 724 176 522). A protože už nyní je zřejmé, že je o tento zájezd
velký zájem, prosíme všechny, kteří výstup
na Lysou horu ještě zvládnou vlastními silami,
aby svá místa uvolnili opravdu těm, kteří by
na horu již nevyšli,“ žádají pořadatelé zájezdu.

Rosnička plánuje od září pár novinek

Až budete na začátku školního roku dumat,
do jakého kroužku přihlásíte své děti, pořádně prozkoumejte rozvrh Centra volného času
U Rosničky.
„Tento školní rok nás krom tradičních kroužků a kurzů čeká i pár novinek. Nově zařazujeme
do rozvrhu Judo ve spolupráci s Judo Beskydy,
a to ve čtvrtek od 17 hodin. Začínáme už 14.

září. Rozšiřujeme také výtvarku o samostatnou
keramiku pro děti i dospělé. Veškeré naše aktivity budeme prezentovat ve Frýdlantě n. Ostravicí
na dvou akcích. 12. září to bude na Dni sociálních služeb a 21. září na Veletrhu zájmových
kroužků. Jste srdečně zváni, přijďte se podívat
na naši nabídku volnočasových aktivit a lépe si
pak vyberete,“ zvala Miluše Plevová.

Rekultivace kopce Borová je v plném proudu

Dovolujeme si vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu
s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod
5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/
a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zá-

kona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající
se lokality Malenovice. Přerušení nastane 14.
září v době od 7 do 17 hodin. Časový rozsah
přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze
na nezbytně nutnou dobu.

Centrum volného času U Rosničky, Malenovice - předběžný rozvrh

Den
Pondělí

Úterý

Senioři si vyjedou na Lysou horu
Lidé, kteří už nedokážou zvládat horské
túry, a to z důvodu stáří či svého zdravotního
stavu, se mohou jet podívat na Lysou horu.
Obec pro ně zajistila autobusový výlet. Zájezd
na nejvyšší horu Moravskoslezských Beskyd
se bude konat ve středu 13. září. Odjezd
od Obecního domu je naplánován na devátou
hodinu. Pojede se za každého počasí. „Pokud

Přerušení dodávky elektřiny

Středa

Čtvrtek

Pátek

Aktuální informace na www.urosnicky.eu

Čas
08:00 – 12:00

Lekce
Hlídání dětí

Věk
2 – 6 let

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

Kytara trampská – začátečníci (sudé týdny)
Kytara trampská – pokročilí (sudé týdny)
Kytara trampská - dospělí (sudé týdny)
Dramatický kroužek (sudé týdny)
Přírodovědný kroužek (lichý týden)
Výtvarná dílna 1
Výtvarná dílna 2 (keramika)
Paličkování
Jóga
Volná herna
Angličtina s možností hlídání dětí
Kurz šití, patchworku a ruční práce pro děti (liché týdny)
Španělština
Tanečky 1. skupina
Tanečky 2. skupina
Volná herna

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

08:00 – 12:00

Hlídání dětí

16:00 – 19:30

Lektor
Blanka Dužíková,
Sylva Holáňová

Telefon
725 080 055

Vít Šošolík

602 823 826

Petra Vlčková
Blanka Dužíková

737 238 306
724 144 368

Šk. rok 2017/2018

Jana Ramíková

602 709 145
725 080 055

2 – 6 let

Blanka Dužíková,
Sylva Holáňová
Blanka Dužíková

18.9.
18.9.
18.9.
18.9.
25.9.
18.9.
18.9.
2.10.
4.9.
19.9.
19.9.
26.9.
19.9.
19.9.
19.9.
19.9.

725 080 055

13.9.

Patchworkové kurzy

dospělí

Sylva Holáňová

607 903 329

13.9.

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

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

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

Blanka Dužíková
Petra Páleníková
Petra Páleníková
Vojtěch Michna
Vojtěch Michna
Blanka Dužíková

725 080 055
728 253 110
728 253 110
602 429 605
602 429 605
725 080 055

20.9.
20.9.
20.9.
20.9.
20.9.
14.9.

16:00 – 17:30
16:00 – 17:00
17:30 – 19:00
17:00 – 18:30
17:00 – 18:30

Angličtina mírně pokročilí
Výtvarka pro předškolní děti
Angličtina středně pokročilí
Fotografický kroužek (lichý týden)
Judo

dospělí
5-7 let
dospělí
6-15 let
6-18 let

Daniela Búryová
Sylva Holáňová
Daniela Búryová
Karin Cigošová
Milan Fajkus

608 444 828
725 080 055
608 444 828
774 667 431
774 747 514

21.9.
21.9.
21.9.
14.9.
14.9.

3-15 let
dospělí
dospělí
děti s rodiči
7-15 let
7-15 let
dospělí

Sylva Holáňová
Monika Lepková
Monika Žídková
Blanka Dužíková

725 080 055
775 348 567
608 239 096
725 080 055

Vít Šošolík

602 823 826

21.9.
7.9.
21.9.
22.9.
22.9.
22.9.
22.9.

17:00 – 18:30 Volná herna
17:00 - 18:30 Jóga
19:00 - 20:00 Zdravotní cvičení
08:00 – 12:00 Volná herna
14:00 – 15:00 Kytara trampská – začátečníci (sudé týdny)
15:00 – 16:00 Kytara trampská – pokročilí (sudé týdny)
16:00 – 17:00 Kytara trampská - dospělí (sudé týdny)

Sylva Holáňová

725 080 055

Zdeňka Urbánková
Monika Lepková
Blanka Dužíková
Daniela Búryová
Sylva Holáňová
Petra Páleníková

736 706 611
775 348 567
725 080 055
608 444 828
725 080 055
728 253 110

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

1. pololetí

Verze rozvrhu 3.04.2013

Začátek od
11.9.

Cena/pololetí
150 Kč/dopoledne, 50
Kč/hodina
1000 Kč
1200 Kč
800 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
zdarma
99Kč/lekci
50 Kč / vstup
1 600 Kč
1 000 Kč
1 800 Kč
800 Kč
50 Kč / vstup
150 Kč/dopoledne, 50
Kč/hodina
350 Kč/lekce, 200
Kč/lekci pro studenty,
důchodce a maminky na
MD
50 Kč/vstup
1 800 Kč
1 800 Kč
800 Kč
800 Kč
150 Kč/dopoledne, 50
Kč/hodinu
1800 Kč
1 000 Kč
1800 Kč
800 Kč
nábor - platba dle
domluvy
50 Kč/vstup
99Kč/lekci
100Kč/lekci
50 Kč/vstup

1000 Kč

Platba kurzů na účet: 107-6963890277/0100, spec. symbol 0005
Přihlášky elektronicky na www.urosnicky.eu nebo osobně

V sobotu 23. 9. start v 10 hodin,
registrace od 9.00
Rodinná soutěž o nejúspěšnější výstup na Lysou horu. Soutěžit se bude
v kategorii dětí (ty můžou jít s doprovodem nebo starší samy) a poté
smíšené dvojice dospělých. Podmínkou u dospělých je, že jeden z dvojice
je občanem Malenovic.

Dětské tratě, start 10.00:
Kategorie do 6 let – trať Obecní dům-Ski Malenovice

v týdnu od 2. 10.– do 6. 10. 2017

Kategorie do 10 let – trať Obecní dům – Korýtko
Kategorie do 15 let – trať Obecní dům – U Veličků

•

Kategorie do 18 let – trať Obecní dům – Lysá hora

•

Dospělí, start 13.00:

•

Smíšené dvojice, kategorie starší z dvojice do 45 let – Obecní dům – Lysá hora

•

•

•

•

Smíšené dvojice, kategorie starší z dvojice nad 45let – Obecní dům – Lysá hora

Na označených místech budou kontrolní body, počítat se budou
nejrychlejší časy v jednotlivých kategoriích a soutěží se o hodnotné ceny.

O prázdninách začala realizace projektu rekultivace svahu Borová. V tuto chvíli je hotové
obratiště pro požární vozidla a část chodníků. V následujících dnech a týdnech budou
práce pokračovat. Postaví se opěrné zdi a bude se budovat chodník ke kostelu.

Hlavní výhrou je rodinná vstupenka do ZOO v Ostravě. Pro závodníky i
doprovodný tým zajištěno občerstvení, pro děti během závodů
dospělých doprovodný program a hlídání. Registrace není nutná. Více
info u p. Plevové tel.: 603 420 242

•

pondělí 2. 10. výkup
8.00 – 12.00
pondělí 2. 10. výkup a prodej
14.00 – 18.00
úterý 3. 10.
výkup a prodej
8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00
středa 4. 10. prodej
8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00
čtvrtek 5. 10. prodej
8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00
pátek 6. 10.
prodej
8.00 – 11.00
výdej neprodaného zboží a výplata peněz v pondělí 9. 10.
8.00-12.00 a 16.00-18.00

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

Děti si na táboře užily týden sportu

ODJEZDY AUTOBUSŮ ZE ZASTÁVKY PALKOVICE - TOMIS
DO FRÝDLANTU n/O a LHOTKY
ODJEZD
Palkovice
Tomis

Metylovice
kostel

Metylovice
Vrchovina

LHOTKA
střed

příjezd odjezd
4:40

4:45

4:50

4:56

xxx

xxx

xxx

5:21

5:27

5:29

6:39

xxx

xxx

xxx

6:43

6:47

xxx

6:49

6:56
xxx

xxx

7:35

7:39

7:40 1

7:23

7:29

7:35

7:39

xxx

5:16

6:32

6:38

6:42 2

6:48

7:23 2

7:30

7:31

xxx

2

7:51

7:52

7:59

7:45

Metylovice
u Sosny

Frýdlant n/0
Frýdlant n/0
železniční
Norma
stanice

xxx

5

5:10

Metylovice
kaplička
sv. Anna

5:17

1

1

8:45

8:51

8:52

xxx

xxx

xxx

8:56

9:00

9:01

10:08 2

10:14

10:15

10:22

10:49

10:55

11:01

11:05

xxx

10:56

3

11:02

11:04

11:11

11:24

5

11:30

11:31

xxx

xxx

xxx

11:35

11:39

xxx

12:15

3

12:21

12:23

xxx

xxx

xxx

12:28

12:32

xxx

13:24

13:25

xxx

xxx

xxx

13:29

13:35

13:36
xxx

13:18
13:56 3

14:01

14:02

xxx

xxx

xxx

14:07

14:11

3

14:32

14:34

14:41

14:43

14:49

14:55

14:59
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ODJEZDY AUTOBUSŮ z FRÝDLANTU n/O a ze LHOTKY na str. 4

1

jede i do zastávky Frýdlant n/0 - Beskyd - příjezd v 5:31, 7:41, 9:02, 13:37
vyjíždí ze zastávky Palkovice - restaurace U Kubala v 6:40, 7:21, 7:43, 10:06, 11:22, 17:25, 17:58
3
vyjíždí ze zastávky Frýdek - autobusové nádraží v 10:36, 11:55, 13:36, 14:06, 16:06
4
vyjíždí ze zastávky Frýdek - Revoluční ve 14:59
5
vyjíždí ze zastávky Chlebovice - kostel v 4:50, 11:15, 17:18
2

Dočasná změna jízdního řádu

V době od 4. září do 15. října 2017 z důvodu úpravy ulice Hlavní u železničního přejezdu
ve Frýdlantě n. O. dojde ke změně autobusové
linky 860347 (Ostravice - Frýdlant n. O. - Palkovice - Chlebovice).
Spoje č. 13, 15, 19 a 21 (směr Frýdlant n. O.
– Palkovice) nepojedou ze zastávky Frýdlant n.
O. Beskyd, ale pouze z nádraží. Na této trase
byla přidána zastávka Frýdlant n. O. pošta.

Spoje č. 6 a 202 (směru Palkovice - Frýdlant
n. O.) nepojedou do stanice Frýdlant n. O. Beskyd. I na této trase byla přidána zastávka Frýdlant n. O. pošta.
Jízdní řád na tuto přechodnou úpravu je
k dispozici na obecním úřadě.
Od 3. září 2017 dochází rovněž k úpravě
jízdních řádů, ve kterých byly zohledněny připomínky občanů (viz tabulka).

Metylovická škola má novou ředitelku

Děti, které se vrátily po prázdninách do naší
školy, čekalo překvapení. Školu totiž vede nová
ředitelka Barbara Raszyková. Do Metylovic přišla z Českého Těšína, kde působila v tamní
základní škole osmnáct let.
„Moc se mi mé nové působiště líbí. Škola voní
novotou a je krásná. Zamlouvá se mi i fakt, že
je zaměřena na enviromentální výchovu. Myslím, že přesně toto k malé vesnické škole patří,
a já se rozhodně budu snažit navázat na práci
mé předchůdkyně a vést ji podobným směrem,“
podotkla nová ředitelka. Jak říká, jejím hlavním
cílem bude vytvořit takové prostředí, aby děti
na své první školní léta vzpomínaly rády. Aby ale
byly zároveň připraveny bez potíží přejít na druhý
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stupeň, byly sebevědomé a měly chuť učit se dál.
„Ráda říkám, že škola je jakýsi mrakodrap a je
jen na nás, učitelích, přesvědčit žáky, aby chtěli
zdolávat další a další patra, tedy stupně vzdělání.
Mohou zůstat ve druhém poschodí, to však uvidí
sotva na parkoviště. Když se dostanou do vysokých pater, otevře se jim náhle celý svět. Mým
cílem je dát všem žáčkům pevný základ k tomu,
aby samy chtěly výš a výš,“ popsala s úsměvem.
Barbara Raszyková má v plánu poznat nyní
chod školy, seznámit se důkladně s učiteli,
dalšími zaměstnanci a především pak s žáky.
„Moc se na práci zde těším. Určitě nebudu dělat žádné unáhlené změny a tradiční akce zůstanou,“ ubezpečuje.

Na fotbalovém hřišti se v srpnu konal týdenní příměstský tábor. Byl určen pro kluky,
kteří za naši obec hrají fotbal. Zúčastnilo se ho
16 malých fotbalistů, pro které připravili trenéři
dny plné sportu a samozřejmě hlavně fotbalu.
„Naším hlavním cílem bylo nejen se dobře
pobavit a zasportovat si, ale i utužit kolektiv,
aby se chlapci lépe poznali a skamarádili se.
Myslím, že se nám to docela podařilo,“ řekl
za pořadatele trenér Petr Murka.
Počasí bylo po celý týden více než přívětivé, a tak malí fotbalisté mohli trénovat dopoledne i odpoledne. Občas si dopřáli procházku a hlavně hráli malé turnaje. „Tábor byl
příměstský, tedy bez spaní. Jídlo i pitný režim
jsme měli zajištěno v Restauraci na hřišti.
A třebaže jsme takový tábor pořádali poprvé
a byli bez větších zkušeností, mám pocit, že
se dětem líbil,“ podotkl Petr Murka. Jeho tvrzení podpořil i jeden z malých táborníků, jedenáctiletý Lukáš: „Na táboře byla sranda. Bavi-

ly mě hlavně ty malé turnaje. Kluci byli všichni
dobří, takže se mi tady líbilo.“ Na otázku, zda
půjde na fotbalový tábor i příští rok, jen spokojeně pokýval hlavou, že ano. Také rodiče
dětí byli spokojeni. „Musím pochválit trenéry,

kteří to s dětmi umí. Zajistili klukům spoustu
pohybu, což je v dnešním počítačovém světě
k nezaplacení. A když to ještě udělali tak, že
se to všem táborníkům líbilo, tak jsem více než
spokojená,“ chválila Vlaďka Volná.

Hasiči v Metylovicích pořádali opět po roce
oblíbenou Soutěž netradičních družstev. V patnáct hodin proběhl úvodní nástup a nezbytné
rozlosování startovních čísel. Jako obvykle se
nejdříve představila dvě družstva našich mladých hasičů v rozmezí 3–10 let – zkušenější
Horolezci a začínající Horolezčata.
Poté se už jako první soutěžní tým na základně připravovali Šiguti, vítězové z roku 2013.
Rodinná souhra byla vidět a výsledkem byl
čas 18,940 s. Zdravotníci startují na této soutěži od roku 2003, ale mužští závodníci v tomto
týmu by se za celou dobu dali nejspíš spočítat
na prstech jedné ruky. I letos to bylo ryze ženské družstvo a dosáhlo času 24,374 s. Následující Bílci měli oproti loňské vítězné sestavě
změnu na rozdělovači. Jejich poslední trénink
se uskutečnil přesně před rokem (v rámci soutěže), ale na výkonu to poznat nebylo a Bílci
se ujali vedení časem 17,860 s. Pravidelně
k nám také jezdí tým z prženského centra Náš
svět. Letos dorazilo družstvo z jejich pobočky Domov Anenská. Tým pod názvem Bobříci
předvedl útok za 34,595 s. Muži nad 35 let zvítězili na Netradičce v letech 1992 a 1996. Jako
obvykle si závodníci losovali jednotlivé posty.
A tak se jen na této soutěži Radim přesouvá
na koš, Kovalík na rozdělovač, přesto se solidním časem 20,158 s dostali na průběžné 3.
místo. Čupovice jsou metylovská ulice, tolik jen
vysvětlení pro případné neznalé čtenáře. Jsou
to také vítězové Soutěže netradičních družstev
z let 2008 a 2011. Vzhledem k síle jednotného
stroje vsadili na rychlý zadek a bleskovou vodu,
z čehož byl následný osmnáctivteřinový prostřik
na 38,042 s.

Tradicí na této akci také bývá nesoutěžní pokus našich mužů pod choreografií Gabky Ryškové. Kdo z aktivních účastníků zažil Sedmerčata v roce 2013 nebo Travesti show v roce 2015,
přišla mu letošní Sněhurka a sedm trpaslíků
jako vcelku důstojný a bezproblémový převlek.
Trpaslíci zaběhli útok za 22,664 s.
Sedm statečných startovalo potřetí a snažili
se obhájit loňské druhé místo. Letos to na bednu nestačilo a časem 22,406 s skončili nakonec šestí. Také tým mužů do 35 let si své posty
losoval. Navzdory tomu, že se na nalívce sešli
strojník/rozdělovač a béčkař, klaplo jim to nebývale dobře a nebýt osmnáctivteřinového prostřiku na pravém proudu (37,678 s) vyplývajícího
z domnění, že terč už svítí, útočili by na bednu.
Cimrmani letos slaví 50. výročí založení svého
divadla, a tak jednotliví závodníci představovali
postavy ze sedmi různých her českého génia.
Učitel z Vyšetřování ztráty třídní knihy na levém
terči útočil na průběžné druhé místo, ale prostřik
matky ze hry Posel světla dával čas 21,126 s.
Tým Lubno venkov předvedl asi všechno vybavení jejich zásahového vozidla od ochranného
obleku na odchyt hmyzu až nejspíš po oblek
proti radiaci. Také oni si losovali jednotlivé posty
a výsledkem jim byl čas 23,674 s. Celou soutěž
pak uzavřelo družstvo Kahip z Vlčovic, což byl
tým Kahánků a Hipíků s Deny Izvorskou na béčkách. Časem 20,085 s se těsně dostali před
muže Nad 35 let na 3. příčku.
Pětadvacátý ročník Soutěže netradičních
družstev je za námi, a tak se můžeme těšit
na ten další, zase za rok. Ale ještě letos je před
námi několik pohárových soutěží, jistě nějaké
běžecké závody a TFA. 21. října pak budeme

v Metylovicích pořádat podzimní kolo hry Plamen – závod hasičské všestrannosti. (text a fota
Kristýna Ryšková)
Celkové pořadí:
pořadí – družstvo – levý terč – pravý terč – výsledný čas
1. Bílci – 17,626 – 17,860 – 17,860
2. Šiguti – 18,940 – 18,207 – 18,940
3. KAHIP (Vlčovice) – 20,085 – 20,081 – 20,085
4. Nad 35 let – 19,696 – 20,158 – 20,158
5. Půlstoletí s Cimrmanem – 18,057 – 21,126
– 21,126
6. 7 statečných – 20,054 – 22,406 – 22,406
7. Lubno venkov (Lubno) – 20,717 – 23,674 –
23,674
8. Zdravotníci – 24,374 – 23,355 – 24,374
9. Bobříci Anenská (FM) – 33,550 – 34,595 –
34,595
10. Do 35 let – 19,482 – 37,678 – 37,678
11. Čupovice – 20,812 – 38,042 – 38,042
Mimo soutěž:
Sněhurka a sedm trpaslíků – 22,664 – 21,799
– 22,664
Mladí hasiči:
Horolezci – 17,917 – 18,096 – 18,096
Horolezčata – 31,131 – 33,401 – 33,401

Hasiči se bavili na soutěži netradičních družstev

Noční turnaj prověří staré gardy

Staří páni ze Sportovního klubu Metylovice
pořádají v sobotu 16. září 2. ročník nočního turnaje starých gard v kopané. Večerního fotbalového klání, jehož začátek je stanoven na 18.
hodinu, se zúčastní týmy ze Lhotky, Janovic,
Havířova a domácích Metylovic.
Hraje se systémem každý s každým na hrací

ploše o rozměrech 42 x 25 metrů, hrací doba je
2 x 15 minut a základní šestka je tvořena z pěti
hráčů do pole a brankáře. První dva celky po základní skupině se pak ve finále (předpokládaný
čas ve 22.00) utkají o celkové vítězství, které
z loňska obhajují Old boys z Havířova. Guláš,
klobása, pivo a další občerstvení zajištěno.

Z České pošty bude pošta Partner

Česká pošta mění styl svých služeb. Změna
se dotkne i Metylovic. Od 1. 10. bude služby
lidem poskytovat tzv. pošta Partner. „Toto rozhodnutí není naše, ale přišla s ním sama pošta.
Pro obyvatele se nic výrazného nemění. Pošta
se jen přesune o pár metrů dál, bude ji provozovat firma RST Invest vedená Tomášem Slípkem,“ uvedl starosta Lukáš Halata.
Podle toho, co uvádí Česká pošta, se poskytované služby nezmění. Pošta Partner
poskytuje všechny základní služby, tj. příjem
a výdej listovních a balíkových zásilek, příjem
a výplatu poštovních poukázek, vybrané bankovní služby, výplatu důchodů, SIPO, prodej
poštovních cenin a zboží, prodej kolkových
známek a vybrané služby, jako jsou například
on-line dobíjení předplacených SIM karet, prodej losů okamžitých loterií, prodej dálničních

Odvoz odpadů a sběr
velkoobjemového odpadu

Odvoz odpadů v měsíci září 2017 je ve středu 6. a 20. 9. Sběr velkoobjemového odpadu
je stanoven na pátek 8. září v době od 14.00
do 18.00 hodin a na sobotu 9. září v době
od 8.00 do 12.00 hodin. Sběr velkoobjemového odpadu a nebezpečného odpadu pak proběhne v pátek 6. října od 14.00 do 18.00 hodin
a v sobotu 7. října od 8.00 do 12.00 hodin. Toto
bude poslední sběr v letošním roce.

kupónů a volný prodej tisku. „Nová pošta Partner dokonce bude mít delší otevírací dobu,
než mívala doposud. Otevřeno bude od pondělí do pátku, a to od 8 do 11 a od 15 do 17
hodin. A to si myslím, že mnozí lidé uvítají,“
pokračoval starosta. Poštu Partner tak najdete od října v Metylovicích v domě s číslem
popisným 146. Objekt bude zřetelně označen
nápisem Česká pošta.
Česká pošta přichází s projektem pošty
Partner, protože chce zachovat dostupnost
poštovní sítě i v malých obcích, ve kterých zvažovala úplné zrušení svých poboček. Ty budou
provozovány třetími osobami v rámci jejich stávajícího podnikání. Pošty Partner tak budou například součástí obchodů, kaváren či obecních
úřadů. V současné době má Česká republika
na jedné straně jednu z nejhustších poštovních
sítí v Evropě, na straně druhé má z evropských
zemí nejnižší podíl poboček provozovaných
smluvními partnery. Pro srovnání, v Německu
se jedná o téměř 100% podíl smluvních partnerů a v Rakousku 71 %. K 1. srpnu 2017 eviduje
pošta již 364 pošt Partner.

Nová otvírací doba knihovny
Knihovna v Metylovicích mění svou otevírací
dobu. Od 1. září 2017 bude výpůjční doba
každý pátek od 15.00 do 17.00 hodin.

••••••••••••••••••••••••••
• Bluegrass Theatre •
Metylovice
••••••••••••••••••••••••••
Program na rok 2017

1.7. 18:00 BG Cwrkot, Ptačoroko,
Whiskey Before Breakfast
8.7. 16:00 Mini Rock Festival - Pavlusha trio,
Zpocený Voko, 432Hz, Alter Via
14. 7. 18:00 The Jumper Cables,
Goodwill, eFeM Grass
23.7. 16:00 Svaťa Kotas Band,
BG styl, Ptačoroko
4.8. 18:00 Red Herring (NL),
Vrtáci, Red and White
9.9. 18:00 Lucie Redlová & Garde,
Jitka Šuranská & Jiří Plocek
17.9. 16:00 Taverna, Ptačoroko
Pořádá: Ptačoroko z.s. a Tenisový klub Karlický z.s.
www.ptacoroko.cz

••••••••••••••••••••••••
• Bluegrass Theatre •

Metylovice
••••••••••••••••••••••••
v sobotu 9. 9. 2017 v 18 hodin
Metylovice, areál za školou, hraje:

Jitka Šuranská & Jiří Plocek
houslistka a zpěvačka spojující tradiční moravskou
hudbu i world music, oceněná cenou Anděl (2013).
J. Plocek hrál na mandolínu se skupinou Poutníci,
se svou kapelou Teagrass, s J.Šuranskou oceněn
cenou Anděl (2005).

Lucie Redlová & Garde
písničkářka vystupující sama s kytarou a
mandolínou nebo se svou kapelou Garde, vydala
folkové album „První, poslední” v roce 2009 a
bigbítové „Křižovatka” v roce 2012

Vstupné 150,- Kč
Pořádá: Ptačoroko z.s. a Tenisový klub Karlický z.s.
www.ptacoroko.cz

– 10 –

Září 2017

Obecní úřad Pstruží pořádá 23.září 2017

Pstruží, Staré Hamry
jubilea

V měsíci srpnu 2017 oslavila
své životní jubileum
80 let paní Marie Běčáková.
Přejeme pevné zdraví, mnoho štěstí,
spoustu skvělých přátel a samou radost.
Přeje Kulturní a sociální komise OÚ Pstruží

zájezd

Dolní Vítkovice
světově unikátní areál v centru Ostravy, kde se mezi léty
1828 až 1998 těžilo uhlí a vyrábělo surové železo

Muži, ženy – hurá do cvičení

Pro zájemce z řad mužů a žen o cvičení
SM-SYSTÉM dle MUDr. Smíška s tzv. „gumama“ je připraven kurz pod vedením osvědčené cvičitelky Zuzky Sovadinové.
Zahájení 21. 9. 2017 (čtvrtek) v 16.30
hodin v sále OÚ.
SM – SYSTÉM je originální cvičební metoda určená k léčbě poruch páteře a předcházení těmto poruchám dostatečnou regenerací. Zkratka SM vyjadřuje slova „stabilizace“

(S) a „mobilizace“ (M) SM – SYSTÉM je
cesta, jak odstranit aktivním cvičením bolesti
zad, deformity páteře, přetížení velkých kloubů. Základem je spirální stabilizace páteře,
která pohybem paže aktivuje šikmé břišní
svaly a protahuje páteř směrem vzhůru.
Věříme, že dokážeme, že nejsme žádné
bábovky a uděláme pro sebe a naši tělesnou
schránku to nejlepší.

Kulturní a sociální komise

Harmonogram sběru
nebezpečného odpadu

SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ PSTRUŽÍ

Pstruží – termín konání: 30. 9. 2017
Samoobsluha 8.00 – 8.45
u obecního úřadu 8.55 – 9.25
parkoviště nad Severem 9.35 – 10.35
V obci Pstruží bude zároveň i sběr
velkoobjemového odpadu a pneumatik.
Frýdecká skládka, a.s.,
Panské Nové Dvory 3559,
738 01 Frýdek-Místek

Odjezd: 9:00 hodin – OÚ Pstruží

Vás srdečně zve na
39. ročník soutěže
dříve narozených – CO
„O PUTOVNÍ POHÁR
STAROSTY OBCE PSTRUŽÍ“
KATEGORIE MUŽI NAD 40 LET
V sobotu 9. září 2017
v prostoru hasičské zbrojnice
Prezentace od 8.45 hodin
Zahájení soutěže v 9.00 hodin

Přihlášky včetně zálohy 50,- Kč do
18.9.2017
OÚ Pstruží

Staré Hamry

Kam vyrazit za hvězdami? Do Centra
tmavé oblohy v Beskydech na Gruni

Infocentrum
Obecní úřad , ZŠ a MŠ Pstruží
Vás zvou

Pstružovské plackové
hody
a

Drakiádu
6.října 2017 od 15:00 hodin – dětské hřiště

Staré Hamry

Prohlídky mostů, propustí a lávky
V letošním roce obec nechala zpracovat běžné prohlídky mostů, propustí a lávky
ve vlastnictví obce. Povinnost zpracování každoročních běžných prohlídek vyplývá ze zákona. Prohlídky propustí byly provedeny na místních komunikacích – na Lojkaščanku, na Gruň
a na Jamník.
U mostů je provedena prohlídka mostu přes
potok Jamník na Jamníku. Dále se budou provádět prohlídky mostů přes řeku Ostravici (most
u Remešů) a přes potok Červík na Lojkaščance. Z prohlídky lávky přes řeku Ostravici (u Foj-

tíku) vyplynulo úplné uzavření lávky z důvodu
havarijního stavu. Na obou přístupových stranách na lávku bylo umístěno zákazové dopravní značení.
Ze závěru prohlídek vyplývají pro majitele,
tj. pro obec Staré Hamry, další povinnosti. Nejčastějším zjištěným nedostatkem u propustí je
odstranění náletové vegetace, vyčištění, opravy
skluzů, nátěry zábradlí. Tyto drobnější závady
budou odstraňovány postupně v průběhu příštího roku. Závažnější nedostatky zjištěné na cestě na Gruň budou řešeny ještě v letošním roce.

Objevte skrytou krásu vesmíru uprostřed
nejtmavší oblasti Beskyd, daleko od rušivého městského osvětlení a poznejte tajemství
vzdálených mlhovin, hvězdokup, dalekých galaxií i blízkých planet a jejich měsíců.
Projděte se s pomocí dalekohledu po měsíčním povrchu posetém krátery nebo se
zaposlouchejte do starých mýtů a bájí, která
doprovází souhvězdí noční oblohy. V Centru
tmavé oblohy v Beskydech na Gruni, jednom
z nejlepších míst pro pozorování hvězdné oblohy v ČR, probíhají již čtvrtým rokem každý
večer za příznivého počasí prohlídky hvězdné
oblohy velkými astronomickými dalekohledy.
Celý dvouhodinový večer je provázen komentářem zkušených astronomů – průvodců,
na které si můžete připravit nejrůznější otázky
z astronomie.
Co můžete v Centru tmavé oblohy vidět
na večerní obloze v září 2017?
Večerní oblohu bude zdobit nejkrásnější
planeta Sluneční soustavy – Saturn se svými velkými prsteny. Viditelná budou stále
ještě letní souhvězdí s nádhernou mléčnou
dráhou klenoucí se přes celé nebe. Za bezměsíčných večerů se můžete dalekohledy
podívat do vzdálených hlubin vesmíru a obdivovat krásu hvězdokup a mlhovin, pozůstatků
po starých hvězdách. Spatřit zde na tmavé
a čisté obloze můžete také mnoho „padajících
hvězd“. Za pomoci speciálního laserového
ukazovátka poznáte souhvězdí zvěrokruhu –
Střelce, Kozoroha, Vodnáře a Ryb, ale také
souhvězdí v okolí severního pólu – Velkou
Medvědici, Malého Medvěda, Kasiopeu, Kefea a další. Na počátku září a také na konci
měsíce září si můžete dalekohledem prohlédnout „zblízka“ povrch Měsíce s krátery, měsíčními moři a horami.
Centrum tmavé oblohy v Beskydech je
jediné místo v ČR, kde můžete každý večer

noví občánci

Podzimní vymetání
a kontrola komínů

Pravidelné podzimní vymetání a kontrola
komínů proběhne ve Starých Hamrech v pátek
29. 9. a v sobotu 30. 9., příp. 6.–7. 10. Práce
bude provádět Kominictví Rostislav Velička.
Zájemci o tuto službu, nechť své závazné objednávky nahlásí nejpozději do středy 27. 9.
na obecním úřadě, a to buď osobně, telefonicky (558 637 310, 602 204 969) anebo e-mailem
na adrese obec@stare-hamry.cz.
Podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. se

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

Prázdniny pomalu končí, škola začíná…

Prázdniny už skoro končí, léto už se s námi
loučí, a tak doufáme, že si děti poslední dny
prázdnin užijí a naberou síly na školní povinnosti. Přejeme všem školákům, zvláště
prvňáčkům, kteří poprvé zasednou do lavic

naší školy, hodně úspěchů ve školním roce
2017/2018.
A našim šesťákům, kteří vstoupí do nových
škol, přejeme úspěšný začátek a spoustu nových kamarádů a zážitků…

Dne 26. 7. se rodičům
Pavle a Robertu Langovým
narodila dcera Aneta.
Rodičům srdečně blahopřejeme a malé
Anetě přejeme v životě jen to nejlepší!

jubilea
V měsíci září 2017
oslaví své životní jubileum:
Pan OTTO ANDRAŠKE 75 let
Našemu jubilantovi k jeho výročí
srdečně blahopřejeme a do dalších let
přejeme pevné zdraví!

Přehled bohoslužeb
na měsíc září
3. 9. v 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry
10. 9. v 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry
17. 9. v 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry
24. 9. v 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry

za příznivého počasí nahlédnout velkými
hvězdářskými dalekohledy do vzdálených hlubin vesmíru daleko od rušivých světel měst,
a to v nadmořské výšce téměř 900 metrů, tedy
nad vrstvou prachu, smogu či mlhy, která se
nachází dole v údolích.
Více informací, podrobný program a rezervace na www.hvezdarna-beskydy.cz nebo
tel.: +420 603 594 256.

Sběr nebezpečného
odpadu

Připomínáme, že pravidelný podzimní svoz
nebezpečného odpadu proběhne ve Starých
Hamrech v sobotu 23. 9. 2017.
Harmonogram sběru:
Zemědělské družstvo 10.35–10.45
Gruň 11.15–11.25
Jamník 11.40–11.50
Základní škola-Čertův hrádek 12.00–12.10
Most 12.20–12.30
Samčanka za obecním úřadem 12.40–12.50
V obci Staré Hamry bude prováděn zároveň
se sběrem nebezpečného odpadu a zpětný odběr elektrozařízení i sběr pneu.

z kalendáře akcí
23. září: Svoz nebezpečného odpadu
29. září: Podzimní vymetání
a kontrola komínů
30. září: Podzimní vymetání
a kontrola komínů
6. října: Podzimní vymetání
a kontrola komínů
7. října: Podzimní vymetání
a kontrola komínů

Začátek školního
roku 2017/2018

Školní rok začíná v pondělí 4. září 2017.
Tento den se vyučuje pouze jednu vyučovací hodinu, tj. do 8.45, poté proběhne krátká
informativní schůzka pro rodiče žáků 1. ročníku.
Školní družina bude tento den v provozu
do 10.00.
Provoz školní družiny a školní jídelny začne
v úterý 5. září 2017.
Provoz školní družin v tomto školním roce:
Ranní družina: 7.00 – 7.45
Odpolední družina: 11.40 – 15.30
Těšíme se na všechny naše žáčky a přejeme jim úspěšný rok!!!

FORENZNÍ
ZNAČENÍ
JÍZDNÍCH KOL
ZDARMA

Mikroregion
ve spolupráci
a za podpory
připravilo pro
čení jízdních k
lidních vozíků
DNA.

termín si můžete rezervovat na

mikroregion.reservanto.cz

Kolo se označ
tečkami, které
neviditelné.

Deštivé počas
možňují znače
by bylo nestab
příznivého po
ní zrušeno. O
budete včas in

rozloučili jsme se
Dne 24. 7. 2017 zemřel ve věku 41 let
pan Josef Kubačák.
Dne 31. 7. 2017 zemřel ve věku 77 let
pan Karel Vrobel.
Dne 11. 8. 2017 zemřel ve věku 59 let
pan František Velička.
Nezapomeneme.

PREVENCE
PROTI ODC

Staré
Hamry
Hasičská zbrojnice
16. září 9.00–17.00 hod.
přestávka 12:00–13:00 hodin
ve spolupráci

Své jízdní kol
označit také v
kroregionu.

CO BUDETE
POTŘEBOV

• čisté jízdní k

• doklad o zak
(pokud nemá
připravené č

• občanský pr
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Čeladná, Kunčice p. O.

Seniorské toulky v terénu

Září 2017

Na Ladné Čeladné vysportovali 30 tisíc
pro hendikepované děti a jejich koně

Svatý Petr nám v srpnu přál mírou vrchovatou, a také proto jsme mohli absolvovat všechny plánované vycházky a výlety v pohodě.
V klubu se pak každé úterý cvičilo a odpoledne se hrály karty. Navíc jsme navštívili i akce
pořádané naší obcí, pár nás bylo na výborném
festivalu Ladná Čeladná (i když většina seniorů
upřednostňuje jiné žánry), více pak na příjemném Letním večeru s hudbou na náměstí.
Ještě červenec: U Zdeňka a u Radegasta
Jedna z kultovních prázdninových vycházek
s pohodovým posezením ve výletní restauraci U Zdeňka se tentokráte obešla bez deště,
byť to bylo „nahnuté“. Den poté byla repríza
loňského výletu na Pustevny (potažmo Radhošť) s malým organizačním oříškem, neboť
část výpravy jela lanovkou a ostatní šli nahoru
i zpět pěšky. Pravda, trochu komplikované, ale
za dané situace to ještě dopadlo slušně, byť
nás opakovaně přepadaly přeháňky.
(Téměř) Lázeňské grilování
Letošní prázdninové grilování se událo první srpnový čtvrtek a bylo tentokrát u manželů
Kupčákových (kousek nad BRC). Nalezli jsme
k tomuto účelu ideální prostředí na zahradě,
kde nechyběl stín, ohniště, proviant, pohoda
a vstřícné úsměvy majitelů této krásné parcely.
Pokud dožijeme příštího léta, čeká nás určitě
repríza. Takže velké díky, Mirko a Jarku.
Na Martiňák druhým pokusem
Netradičně v pondělí jsme uskutečnili druhý
pokus výstupu na Martiňák (přesně před měsícem jsme kvůli počasí první pokus odpískali).
Osmička zúčastněných ale netušila, že Martiňák bude jen jakýmsi předkrmem… Ranním
busem jsme dojeli na konečnou do Podolánek
a odtud pak nahoru na Martiňák. Počasí skvělé, polojasno, lehce nad dvacet stupňů, naho-

ře jsme se posilnili a pak stejnou cestou dolů.
Tam jsme se „napíchli“ na značenou trasu,
která nás dovedla až k chatě Dukla, potažmo
k restauraci Kněhyně. Akorát nám v cestě stál
kopec Polana, vyšší než Martiňák… Bylo to
docela náročné (celkem 17 km), ale troufám si
tvrdit, že to byl výlet vydařený.
Památník JK a hospody
Po dvou letech jsme opět navštívili Památník Josefa Kaluse. Prohlédli jsme si interesantní aktuální výstavy a znovu si připomněli stálé
expozice a posléze se přesunuli do nedaleké
Stodoly, kde nás jako obvykle čekalo příjemné
posezení a dobré jídlo. Týden poté proběhla
tradiční prázdninová vycházka na Opálenou.
Většina šla přímo nahoru, ostatní pak mírnější
a hezčí (ale podstatně delší) trasou po serpentinách. Nicméně sešli jsme se nahoře v restauraci, v klidu a míru poseděli, pojedli a popili
a dolů již pak všichni přímo sestoupili.
Vratimov a Řepiště
Předposlední srpnový čtvrtek jsme se vlakem dopravili do Vratimova a tam jsme došli
do prodejny Mystické mydlárny. Zde jsme nalezli ručním způsobem vyráběná kvalitní přírodní mýdla, masážní oleje, přípravky do koupele
a ještě další produkty… No, dalo by se tam
utratit opravdu hodně peněz za ty krásné věci.
Nakoupili jsme přiměřeně k obsahu svých peněženek a přesunuli se posléze do vyhlášené
restaurace U Nimroda, kde jsme si dali pozdní
oběd. Opravdu tam výborně vaří… Dále nás
čekal krásný dřevěný kostel sv. Michaela v Řepištích a v něm rodina Kukučkových, ochotných se nám téměř hodinu věnovat. Velké díky
za milé přijetí. Tím byl program zdařilého výletu
vyčerpán a vrátili jsme se domů.
Palkovické hůrky

Den poté byl na programu turistický výlet pro
zdatnější jedince. Vlakem jsme se přesunuli
do Frýdku, odtud busem do Chlebovic a pak už
pěšky přes Palkovické hůrky k Myslíkovským
Lurdám a k cíli v areálu Na Mlýně v Kozlovicích. Zde jsme doplnili kalorie a pak busem
do Frenštátu a vlakem domů. Počasí skvělé,
a i když jsme nějak minuli rozhlednu Panorama, byl to prima výlet.
Ještě zbývá…
Po uzávěrce Mikroregionu máme ještě absolvovat čtvrteční výlet do Ostravice s cílem
ve stálé expozici dřevěných soch pana Luďka
Vančury.
Co nás čeká v září
První zářijový čtvrtek nás čeká busový výlet do Karviné („šikmý“ kostel v Dolech, zámek
Fryštát, farní kostel a lázně v Darkově). Posléze bude malý exkurz do nového Kunčického
pivovárku, tradiční výlet na placky na Maralák
a ještě jeden nebo dva turistické výlety (bude
ještě upřesněno). Kompletní program na měsíc
září 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 krásné babí léto a přijměte tímto pozvání na další naše klubové
akce. 
Petr Bernady

Momentka z grilovacího odpoledne.

V kostele sv. Michaela archanděla v Řepištích.

Výprava na Martiňáku.

Návštěvníci hudebního festivalu Ladná Čeladná pomohli hendikepovaným dětem z karvinského spolku Duha Voltiž, který připravuje
děti se zdravotním postižením na paravoltižní
závody. Svým pohybem nasbíralo celkem 876
lidí prostřednictvím aplikace EPP – Pomáhej
pohybem potřebné body, které Nadace ČEZ
převede na peníze, rovných 30 tisíc korun. Neziskovka za ně nakoupí dresy a zaplatí přepravu
koně na soutěže.
„Tělesně postiženým dětem cvičení na koni
pomáhá hlavně v koordinaci, zlepšuje jejich kondici a celkově i zdraví. Musí přemýšlet, jak mají
cvičit, jak se udržet na koníkovi, učí se s ním pracovat. To všechno je hodně posiluje. Důležité je
také propojení hendikepovaných a zdravých dětí
v rámci tréninků a volnočasových aktivit,“ vysvět-

lila předsedkyně spolku Karolína Pachotová.
Hudební festival Ladná Čeladná, jehož partnerem je také Nadace ČEZ, uspořádal produkční tým Colours of Ostrava v srdci Beskyd již
potřetí. Velký úspěch opět měla divadelní scéna
a vůbec program určený pro děti a rodiny. „Podporujeme především festivaly, kde nejde jen
o hudbu, ale na prvním místě je společný zážitek
celé rodiny. Proto jsme partneři právě Colours
of Ostrava, hlučínské Štěrkovny a ladného festivalu v Čeladné,“ dodal mluvčí Skupiny ČEZ
Vladislav Sobol.
„Jsem rád, že si naši občané i lidé z celého
regionu užili opravdu kvalitní hudbu a zábavu.
Navíc jsme společně pomohli dobré věci, co víc
si může člověk přát,“ zhodnotil víkend starosta
Čeladné Pavol Lukša.

Čeladnou zaplnili festivaloví návštěvníci

Čeladná počátkem srpna hostila třetí ročník
festivalu Ladná Čeladná. Kromě rozmanité nabídky koncertů na festivalu nechyběla divadelní představení, filmové projekce, čtení pohádek a další
doprovodný program, který ocenily především
rodiny s dětmi. Z hudebních interpretů bodoval
zejména Banjo Band Ivana Mládka, kapela The
Tap Tap a britští Skinny Lister, kteří svou energickou muzikou dokázali roztancovat dav pod hlavní
scénou.
V průběhu pátku a soboty do areálu dorazilo
téměř pět tisíc lidí, z toho 800 dětí. „Máme velkou
radost, že návštěvnost rok od roku roste a že si
festival za svou krátkou existenci našel věrné
příznivce, kteří se na Čeladnou rádi vracejí. Ačkoli je léto v regionu nabité nejrůznějšími festivaly,
ukazuje se, že Ladná Čeladná mezi nimi má své
místo,“ uvedla mluvčí festivalu Michaela Vávrová.
Letos poprvé fungoval také kemp, jehož kapacita
se plně využila. „Vyšli jsme vstříc poptávce přespolních, kteří si chtěli užít program do konce, neře-

šit dopravu domů a především bydlet co nejblíže
areálu. Každý rok sice vypravujeme kyvadlové
autobusy, nicméně jen ve směru na Frýdlant
a Frenštát. Ostatní museli jet vlastním autem nebo
vzít za vděk veřejnou dopravou, což ale znamená
odjet z festivalu před koncem,“ dodala Vávrová.
První den vystoupili Jananas, TiNG či písničkáři Pekař a Pokáč spolu s Pěveckým sborem ZŠ
Čeladná. Program pak vygradoval očekávaným
koncertem Ivana Mládka a jeho Banjo Bandu,
jenž byl jednoznačnou hvězdou prvního večera.
V sobotu pak na hlavní scéně vystoupila zpěvačka Emma Smetana, kapela The Tap Tap a britští
Skinny Lister, kteří si dle své tradice na Čeladnou
přivezli džbán rumu, který v průběhu koncertu koloval mezi tančícími fanoušky. „Kapela odehrála
famózní koncert a dokázala svou energií nakazit
všechny, kteří stáli v jejich dosahu. Jsme rádi, že
se lidé bavili, a věříme, že se ještě v hojnějším počtu setkáme na příštím ročníku, který se uskuteční
3. a 4. srpna 2018,“ uzavřela Vávrová.

Pokáč a Pěvecký sbor ZŠ Čeladná.

Cirkusové šapitó.

Kunčice p. O.

S Beskyďáčkem žijí duchové
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travicí. Odpolední program se nesl v duchu pádlování na lodičkách, jehož organizace se zhostili
také rodiče. Hned další den na děti čekalo krásné překvapení, a i když v průběhu dne lehce
pršelo, malé sportovce to neodradilo. Sportovní
úterý plné disciplín bylo zahájeno v tělocvičně
a zakončeno jízdou na koních. Nechyběl ani
volejbal, který je totiž nedílnou součástí Beskyďáčku. Středeční míčové hry započaly třetí den
tábora. Po obědě si děti sbalily batůžky a vyrazily
na expedici do Starého Jičína. Hlavním cílem byl
tamní hrad nebo spíše jeho zřícenina, o jejíž bohaté historii návštěvníkům povyprávěl sám pan
kastelán. Kouzelné na celém výletu bylo to, že
prohlídka byla zahájena ve večerních hodinách
a celý zážitek byl umocněn možností přespání
přímo na hradě. Děti tedy středeční den zakončily
PREVENCE
netradičně
ve spacácích a v hradbách oázy klidu,
PROTI
ODCIZENÍ
jak se hradu
v Jičíně říká. Čtvrteční návrat zpět
Mikroregion
Frýdlantsko-Beskydy,
vedo
spolupráci
sproběhl
MP Frýdek-Místek
Kunčic
hladce a děti se v odpoledních
a za podpory Ministerstva vnitra,
hodinách
vrhly
na tvorbu
připravilo
projekt
„Forenzní
zna- lucerniček, malování
čení jízdních kol, elektrokol a invasádrových
trpaslíků
a
kreslení na trička, kde nelidních vozíků“ pomocí syntetické
DNA.
chyběli duchové ani hlášky ze známého filmu „Ať
žijí duchové“. Páteční závěrečný program strávily
děti v lese při stavění domečků a hledání pokladu. Ten největší poklad, který dětem však zůstal,
byl týden plný zážitků.

30. září 9.00–17.00 hod.
přestávka 12:00–13:00 hodin
ve spolupráci

Kunčice p. O.

obec
Kunčice pod Ondřejníkem

v sobotu 9. září 2017

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

Program na pódiu:

Tradičně výborné občerstvení místních spolků a sdružení, farmářské sýry, pivo z Kunčického pivovaru

15:00

Zábava, sport, adrenalin
14:00 - 21:00 Velké nafukovací atrakce
v tělocvičně.
14:00 - 19:00 Skákací hrady
Cirkusové šapitó

17:00

18:00

SANTHIPPA (progresivní rock)

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.

AGILITY – kynologický klub Siberie
„Snag golf“, „Cornhole“
Kunčický víceboj pro děti i dospělé
Radost v písku – kreativní tvoření
Hasičská a zemědělská technika

19:30

MANET ROCK BAND (taneční zábava)

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

Multifunkční hřiště
15:30 Turnaj Beskyďáčku pro děti a jejich rodiče (volejbal)
Vpodvečer fotbalové utkání mezi horním a
dolním koncem

Akce se koná za každého počasí.

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

Kunčice
pod Ondřejníkem
suterén Obecního úřadu

Beskyďáček děkuje touto cestou trenérkám,
které jsou nedílnou součástí minivolejbalu v Kunčicích, děkuje rodičům a dětem, že se aktivně
zapojují ve všech barvách, které projekt nabízí,
a děkuje také místní škole a obci Kunčice pod
Ondřejníkem za podporu projektu.

9.9.2017

Co bylo dřív? „Léto nebo prázdniny, prázdniny
nebo léto?“ Tak jako tak, jedno neodmyslitelně
patří k druhému, a když se k tomu přidají i zážitky,
to je potom ta pravá jízda.
Naše prázdninová jízda s Beskyďáčkem začala druhé červencové pondělí dopoledne v Kunčicích pod Ondřejníkem. Toho času se v salónku
Na Kopečku sešla pořádná hromada dětí a společně se svými trenérkami Simčou Macurovou
a Renčou Strnadlovou zahájily celotýdenní příměstský tábor.
Program měli účastníci tábora více než pestrý, děti si užily spoustu výletů, sportování, ale
i odpočinku. Pondělí zahájily trenérky výletem
do dětské herny Zvonilky ve Frýdlantě nad Os-

CO BUDETE
POTŘEBOVAT?

Tartanový ovál
Běh s překážkami (4x60m)

Dominik Mylek a Veronika Dobrozemská
(latinsko – americké tance)
Komorní sbor NYKLBAND

Na ploše u stánků
19:00
23:00

Minidiskotéka pro děti
Večerní taneční party s DJ

Galerie Karla Svolinského otevřena 15:00 -18:00
Školková zahrada otevřena do 19:30
Multifunkční hřiště otevřeno do 22:00
Změna programu vyhrazena
Srdečně zvou pořadatelé
www.kuncicepo.cz

• čisté jízdní kolo
• doklad o zakoupení kola
(pokud nemáte, na místě vyplníte
připravené čestné prohlášení)

16:00

taneční divadlo Popelka (školka)
CM Ondřejníček, školní sbor
dramatizace pohádek (školní družina)

Pořádá Obec Kunčice pod Ondřejníkem ve spolupráci:
ZŠ a MŠ Karla Svolinského
Kunčice pod Ondřejníkem

• občanský průkaz
ČSOP Kunčice

Spolek Tradice v Kunčicích

Místní zemědělci
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Září 2017
slovo místostarostky
Vážení a milí sousedé,
prázdniny jsou pryč, ale to není důvod ke smutku. I když věřím, že září bude pro mnohé
školou povinné krušné, je potřeba brát vše z té lepší stránky. Shledání s kamarády, nová
přátelství a mnoho zajímavého k poznávání.
Doufám, že jste všichni léto prožili podle svého gusta, ať již v zahraničí, v tuzemsku nebo
prostě jen doma, odpočinuli si nebo naopak aktivně využili každé volné chvíle k výletům,
sportu nebo setkávání s přáteli.
Obecní léto bylo ve znamení tradičních akcí, počínaje hasičskou soutěží Ondrášův pohár,
přes letní kino, které slavilo mimořádný úspěch, a dvě bystřanské stálice – Rebelskou letní
zábavu a Placky. Počasí akcím letos přálo, takže je všichni návštěvníci mohli vychutnat naplno. Sportovní léto zakončíme 2. září na Pržně na 2. ročníku Beskydských her bez hranic,
kde budou naše týmy obhajovat loňské vítězství. Dospělí nastoupí ve složení Marek Špok,
v roli hrajícího kapitána, Ladislav Gurecký, Lukáš Plánička, Vítek Roubal, Zuzka Gurecká,
Pavla Pospíšilová a Anička Winklerová. V týmu dětí se představí Viktorka Plačková, Anička
Milotová, Adélka Platková, Kuba Milota, Matěj Zezula, Katka Máchová a Michal Chovanec.
Určitě všichni udělají maximum, abychom si ten krásný dřevěný pohár zase odvezli do Janovic, a budou k tomu mít podporu široké fanouškovské základny.
I září bude kulturně a sportovně nabité. Čekají nás sportovně-zábavné dopoledne s janovickými hasiči i cyklistické Janovické kopečky.
Po prázdninové pauze se opět začnou scházet senioři. V září si proberou téma „Komunikace“, říjen bude patřit tradičnímu posezení ke Dni seniorů, listopad bude o výživě, a protože prosincové setkání vychází na Mikuláše, nepřipadá v úvahu nic jiného než nadílka. Nejen
senioři mají opět od září možnost si pravidelně zacvičit v tělocvičně základní školy s p. Bílskou. Ohlasy na její hodiny jsou opravdu obdivuhodné, takže neváhejte a vyzkoušejte to.
Přes léto jsme i na obci samozřejmě využili teplých dnů k čerpání dovolených, ale protože ani obec není perpetum mobile, muselo se i pracovat. Připravena je tak zadávací dokumentace na výměnu oken a zateplení janovické školy, která proběhne s největší pravděpodobností už v prvním čtvrtletí příštího roku. Našli jsme nového projektového partnera pro
přeshraniční spolupráci v Polsku, se kterým připravujeme projekty v Janovicích a Zywieci.
Podařilo se nám dosáhnout na dotaci 150.000 Kč od Nadace ČEZ a díky tomu na podzim
na příčnici zasadíme alej o 60 stromech.
Ani stavební akce se v létě nezastavily. Stavba chodníků na Bystrém je téměř před dokončením, proběhla první vlna opravy komunikací, v budově základní školy finišují s opravou sociálních zařízení, začala oprava kříže pod mateřskou školou v Janovicích.
Drobné vylepšení jsme zvládli i v oblasti odpadů. Ve spolupráci s Adrou jsme zprovoznili
dva nové kontejnery na textil. Poslední měsíce však ukázaly, že nakládání s odpady je
potřeba začít řešit komplexně, a proto připravujeme studii odpadového hospodářství. Je již
více méně jisté, že nás v blízké budoucnosti čeká razantní zvyšování cen za skládkování
komunálního odpadu, které obce nebudou moci dotovat ze svých rozpočtů a nezbude jim
než přistoupit ke zvyšování poplatků. Jediným řešením, kterým lze tento nepříznivý fakt
zmírnit, je mnohem důslednější přístup k předcházení vzniku odpadů jeho opětovným využitím a tříděním. Bohužel jsou mezi námi stále takoví, kteří to ještě nepochopili a mají pocit,
že se jich netýká nejen třídění, ale ani základní pravidla nakládání s odpady, jako např. že
odpad patří do nádob nebo na sběrné místo, nikoli vedle nádob, do zastávek, do příkopů
apod. Situace se v posledních měsících velmi zhoršila a obecní zaměstnanci tyto černé
skládky likvidují prakticky denně. Často jde přitom jen o to, věnovat věci pár minut navíc,
aby se odpad vešel tam, kam má, nebo využít služeb sběrných míst. Věřím, že nikdo z nás
nechce v obci míjet haldy nevzhledných a zapáchajících odpadků, které v obci nemáme
jim díky naší Rychlé rotě, kterou přes léto doplnili mladí brigádníci. Všem bych jim chtěla
poděkovat za odvedenou práci, nejen týká-li se likvidace odpadů, ale i ve vztahu k údržbě
veřejné zeleně, příkop, propustků a dalšího obecního majetku. Jejich práci můžeme vidět
prakticky na každém kroku. Díky.
Gabriela Milotová, místostarostka

Placky na Bystrém
V pátek 4. srpna uspořádal místní TJ Sokol
Bystré tradiční zábavu na Bystrém. Placky –
jak je zábava označována – měla velký úspěch
a bylo plno. Placky se konají každý první pátek
v srpnu a ani letošní rok nebyl výjimkou!
Na tuto tradiční a v okolí velmi oblíbenou
akci, kterou pořádají TJ Sokol Bystré na své
domácí půdě – na chatě Bystřance, letos dorazil rekordní počet návštěvníků. Za krásného
slunečného počasí se usmažilo přibližně 650
placků a vypilo 900 litrů piva. Ten, na koho
bramborový placek nezbyl, si mohl pochutnat
na grilovaném mase, hermelínu či sýru slovenské receptury zvaném „oštiepok“.
K dobré zábavě a divokému tanci hrála až
do ranních hodin frýdlantská kapela R.U.M.
Průběh večera byl zpestřen o bikovou exhibici
v podání Cyklo/Ski Kulhánek, prostřednictvím
které hoši vyrazili dech nejednomu přítomnému divákovi. Na své si přišli i nejmenší a nejmladší návštěvníci, kteří dřevěnou rampu pro
kola využili po svém.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě i průběhu celé akce, sponzorům a samozřejmě všem návštěvníkům. Věříme, že jste
si Placky užili od začátku až do konce, a už

Janovice

Výstavba chodníku v Janovicích
na Bystrém pomalu vrcholí

V současné době v rámci výstavby chodníků III. etapa jsme z hlediska harmonogramu
postupu prací již za půlkou. Je již hotova pokládka zatrubnění předmětných částí chodníků, instalace nosných konstrukčních vrstev
chodníků a silničních vpustí. V srpnu započaly
práce na montáži finálních vrstev stavby chodníků a montáž pochozí dlažby. Práce tedy
i díky příznivému počasí probíhají dle plánu.
Chtěl bych tímto poděkovat všem občanům, kterých se stavba přímo dotkla, za věcné
připomínky, díky kterým jsme mohli rychle vyřešit kolizní detaily, jež se vyskytly v průběhu
stavby. Velké poděkování patří i pracovníkům
provádějícím stavbu, kteří intenzivně pracují
na stavbě.
Věřím, že druhá fáze stavby proběhne bezchybně a bez dalších problémů. Předpokládáme, že stavba bude dokončena a předána
občanům obce v září 2016.

Svatopluk Běrský, místostarosta

foto: Vladimír Kutlvašr

Avízo záměru nájmu části
bývalé školy na Bystrém
Obec Janovice oznamuje, že v měsíci září
2017 bude na úřední desce obecního úřadu
zveřejněn záměr nájmu přízemí objektu bývalé školy na Bystrém s předpokládaným
podáním nabídek do 27. září 2017. Součástí
vyhlášeného záměru budou konkrétní podmínky nájmu včetně návrhu nájemní smlouvy.
Doporučujeme zájemcům sledovat průběžně
elektronickou verzi úřední desky na adrese
www.obecjanovice.cz nebo listinnou verzi,
která je umístěna před vstupem do budovy
obecního úřadu.

jubilea
V srpnu oslavili krásná kulatá
a půlkulatá jubilea p. Anna Zdralková,
Marie Foldynová a Věra Chovancová
z Janovic a také pan Zdenek Pavelec
z Bystrého.
Všem přejeme pevné zdraví, štěstí
a pohodu v osobním životě.

Nejbližší akce v naší obci Janovice

Poznamenejte si do svých deníčků…
a přijďte
6. září Setkání klubu seniorů
– tentokráte na téma „komunikace“
9. září Sportovně zábavné dopoledne
– SDH Janovice zve do Sadu P. Bezruče
na sportovně zábavné dopoledne
9. září Janovické kopečky
– obec Janovice zve na tradiční odpolední
cyklo-soutěžení
10. září Úvodní prezentace k projektové

dokumentaci kanalizace obce
– informační seznámení majitelů dotčených
nemovitostí s připravovaným projektem
12. září Zájezd klubu seniorů do Polska
– senioři, vydejte se na turisticko-relaxační
výlet do Polska
23. září Forenzní značení jízdních kol
– druhé kolo značení jízdních kol a vozíků
7. října Vítání nových občánků
– srdečně jsou zváni noví občánci, narození
po 15. 3. 2017. (Pozor, je nutné přihlášení!)

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ JANOVIC
Srdečně zveme na slavnostní obřad
Vítání nových občánků, narozených
po 15. 03. 2017, který se uskuteční

7. října 2017
v 10.00 hod.
v budově Obecního
úřadu v Janovicích.
Prosíme rodiče, aby účast na obřadu z organizačních důvodů nahlásili nejpozději
do 4. října 2017 telefonicky nebo emailem na Obecním úřadě.
Mgr. Ing. Gabriela Milotová
místostarosta a předseda sociální komise

Letní kino v Janovicích
V sobotu 29. července byl krásný letní
a hlavně slunečný den. Většina z nás ho
prožila podle svých možností – koupáním,
odpočíváním, jízdou na kole atd. Většina
z nás tušila, že tento den zakončí v Sadu
P. Bezruče, kde bude letní kino.
Již v pátek nám zaměstnanci obecního
úřadu pokosili trávu a nachystali lavičky.
V sobotu kolem sedmé se začalo stavět
plátno a připravovat vše k projekci. Hasiči se
postarali o pitný režim, který v letním dnu byl
velmi žádoucí. Také něco malého k zakousnutí se našlo a nejvíce na prodej šel pop-

corn, který k letnímu kinu již tradičně patří.
Kolem osmé hodiny začali přicházet první návštěvníci a jejich počet rostl. Nakonec
se nás sešlo přes dvě stovky. Úžasný počet! Přispěl k tomu nejen krásný letní večer,
ale určitě i film, který byl novinkou letošního roku. Snad se líbil nejen dospělým, ale
i dětem.
Děkujeme všem divákům za účast, organizátorům za přípravu a v příštím roce opět
v sadu u nějaké filmové novinky.

Taťána Němcová

foto: Vladimír Kutlvašr

teď si všichni do kalendáře můžete poznačit
datum 3. srpna 2018. Příští rok na Plackách
na viděnou!

Za TJ Sokol Bystré Lucie Nohlová
 Foto: Lucie Nohlová, Vladimír Kutlvašr

Úvodní prezentace k projektové
dokumentaci kanalizace obce

Dovolte, abychom vás tímto pozvali na prezentaci, kterou budou dne 10. 9. 2017 zajišťovat v budově tělocvičny zástupci firmy Provod.
Prezentace se bude konat v budově tělocvičny v ZŠ Janovice ve dvou časových termínech. Důvodem je kapacita tělocvičny. Jeden
termín bude v 10.00 a pak ve 13.00 hodin –
podrobnosti a rozsah dotčených nemovitostí
naleznete na webových stránkách obce.
Prezentace bude pouze informativní
a obecná – nebudou řešeny konkrétní nemovitosti. Z tohoto důvodu žádáme, aby se
za nemovitost dostavil nejlépe vždy jeden člen
domácnosti.

Konkrétní technické dotazy a informace
budete projednávat přímo s projektanty v následujícím stanoveném termínu, na který budete pozváni. Pozvánka vám bude doručena
do poštovní schránky spolu s dotazníkem
týkajícím se vaší nemovitosti. Předpokládaný
termín tohoto osobního jednání je stanoven
na 22., 23. a 24. 9. 2017 a budete pozváni
na konkrétní hodinu v pozvánce.
V případě, že se nebude moci dostavit
na prezentaci dne 10. 9., budete moci své dotazy a připomínky řešit na následujících individuálních termínech.
 Děkujeme za spolupráci. Svatopluk Běrský

Forenzní značení
kol II. etapa
Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy připravil
pro občany všech sdružených obcí zdarma
druhé, podzimní kolo forenzního značení jízdních kol. Po velmi úspěšném úvodním značení
proběhne v naší obci druhá etapa dne 23. září
mezi devátou až sedmnáctou hodinou odpolední.
V první etapě bylo zaregistrováno a označeno celkem 66 kol a i pro druhou etapu se
předpokládá velký zájem. Protože zpracování
jednoho kola trvá cca 10 minut, je vhodné si
předem zarezervovat ve speciální aplikaci volný časový úsek. Zamezí se tak zbytečnému
čekání.
Rezervaci je možní již nyní zajistit na webovské adrese http://mikroregion.reservanto.cz

Vladimír Kutlvašr

foto: Vladimír Kutlvašr
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Hasičská brigáda na objektech

SOCIÁLNÍ KOMISE RADY OBCE JANOVICE
SRDEČNĚ ZVE NA

TRADIČNÍ SETKÁNÍ JANOVICKÝCH A BYSTŘANSKÝHCH SENIORŮ

PROGRAM:
VYSTOUPENÍ DĚTÍ
Z MŠ JANOVICE
♯
VESELÁ TOMBOLA
ZÁBAVNÁ SOUTĚŽ
♯
ZAJÍMAVÝ HOST
♯
ONDRÁŠ A ONDRÁŠEK
Z JANOVIC
♯
HUDBA
K TANCI I POSLECHU
ČTVRTEK, 5. ŘÍJNA 2017 OD 17.00 HOD., V HOSTINCI ONDRÁŠ V JANOVICÍCH

Odjezd autobusu od restaurace u Toflů v 16.15 hod., dále lze přistupovat na autobusových zastávkách.

POHOŠTĚNÍ ZAJIŠTĚNO. TĚŠÍME SE NA VÁS.

Obec Janovice
Sociální komise

Nevyhovuje Vám aerobik, zumba a jiné rychlé pohybové aktivity? Máte
pohybové problémy? Samy se určitě nevyřeší a proto jsme pro Vás znovu
připravili:
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ V JANOVICÍCH
NEJEN PRO SENIORY
Skupinová pohybová léčba je založena na velmi pomalém provádění pohybu,
bez námahy, podle individuálních schopností. Pohyb je koordinován s dýcháním
a procítěním každé jeho fáze. Přínosem tohoto cvičení je zlepšení svalové
rovnováhy, celkové vyváženosti organismu a zlepšení pohyblivosti.

Členové Sboru dobrovolných hasičů se v sobotu 5. srpna sešli v Sadu Petra Bezruče v Janovicích, aby v potřebném rozsahu udělali údržbu
objektů.
Cílem sobotní brigády bylo odstranit v boudě
již nevyhovující stropní podhledy, zakrýt mezery pro omezení vstupu nechtěného venkovního
zvířectva, zkontrolovat stav střešní konstrukce
a provést nátěr venkovního obložení. Bouda
slouží jako zázemí pro prodej občerstvení při
hasičských i obecních akcích a je nutné ji udržovat v dobrém stavu. Svého se dočkal i domeček u cesty, hasiči provedli důkladné odstranění
starého nátěru střechy a nový nátěr stříbrnou
barvou. Také vlastní dřevěná konstrukce byla
obnovena do nové zelené barvy. Oba objekty
tak jsou opět na pár let ošetřeny proti povětrnostním vlivům.
Brigáda začala v 8 hodin ráno, sešlo se celkem devět členů (Gřunděl M., Gřunděl V., Bigas
T., Holeš V., Vlček M., Karásek J., Sklář L., Vrána T., Zdralek M.). Členům, kteří se z pracovních
nebo rodinných důvodů nemohli zúčastnit, bude
stanoven náhradní brigádnický program.
Po rozdělení úkolů, nasazení potřebných
ochranných prostředků byly práce započaty.
Z boudy byl vynesen nábytek, sundána stropní
krytina, ometeny krovy. Konstatovali jsme, že

stav dřevěných krovů je ještě příznivý. Nové
obložení nebylo dáváno (plánovali jsme instalaci
OSB desek), v letošním roce se však na tento
materiál nepodařilo zajistit finanční prostředky.
Máme však od vedení obce přislíbeno, že by se
toto mohlo povést v roce 2018.
Jelikož celkový stav boudy začíná být na hranici své životnosti, je nutno již zvažovat, co dál,
v budoucích letech. Zda provést celkovou rekonstrukci nebo výstavbu boudy nové, na stávajících

betonových základech. Příp. i celková úprava
prostor sadu, jak bylo plánováno ve studii, kterou
si obec nechala zpracovat před několika lety.
Brigáda trvala cca do 14 hodin, hasiči tedy
odpracovali 54 dobrovolnických hodin. Po skončení práce následovalo malé občerstvení (vyudili jsme si pár klobásek a zapili to chmelovým
mokem).

Text a foto: Martin Zdralek,

starosta SDH Janovice

Bílá

Předpouťový zábavný den a pouť

Cvičení vede zkušená fyzioterapeutka p. Miroslava Bílská.
Kdy?
Kde?
S sebou?
Cena?

každý čtvrtek od 15.15 hod. (od 14. září 2017)
v budově ZŠ v Janovicích
karimatku, popř. osušku
60,-Kč/lekci nebo permanentka 12 lekcí 600,-Kč

OPĚT OD ZÁŘÍ! PŘIDEJTE SE!

Bílá

Toulavé „klacky“ – benefice
Nordic Walking Janka Vajčnera

O víkendu 9.–10. září se stane Bílá dalším
místem setkání v rámci tour Toulavé klacky!!!
Projekt není jen o NORDIC WALKING, ale
také iniciativa příznivců zdravého a aktivního
životního stylu pohybových, rekondičních, poznávacích, zážitkových, kulturních, společenských, aktivitách a programů s tím spojených.
Tour Toulavé klacky jsou setkání v různých
oblastech ČR, spojené s propagací, výukou NW
od A-Z. Určené pro širokou veřejnost, začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé až po sportovně a výkonnostně zaměřené. NOVINKOU JE –
POWER NORDIC WALKING, kterého je Janek
průkopníkem v České republice.
Součástí akcí jsou nejen praktické výukové
metody, vychytávky, konzultace, hry, netra-

Letní dětský park

Konec prázdnin neznamená konec zábavy
na Bílé.
Letní dětský park je i v měsíci září v každodenním provozu. Pro malé návštěvníky jsou připraveny oblíbené atrakce od pondělí do čtvrtka
v časech 9 až16 hodin. Pátek, víkendy a svátky
od 9 do 18 hodin. Přesná otvírací doba letního
parku závisí na klimatických podmínkách.
Lanová dráha Zbojník je celé září v provozu
pátek až neděle od 9 do 17 hodin.

dičnosti, ale i Jankova BESEDA ZA CHŮZE –
o tom, jak malý Moravák dobývá svět. Prostě
informace o Nordic Walking, co se nikde jinde
nedozvíte!!
VÝTĚŽEK Z „TOULAVEK“ je věnován organizaci NORDIC WALKING CHALLENGE se
zaměřením zapojit do mladého a dynamického
sportu Nordic Walking komunitu nevidomých
v integraci s širokou veřejností a podpořit tak
sportování nevidomých a slabozrakých a zároveň podpořit Nadační fond Českého rozhlasu
– Světluška.

Lidé lidem v Beskydech
V sobotu 12. srpna se na Konečné konalo
tradiční setkání Čechů a Slováků „LIDÉ LIDEM
V BESKYDECH“.
Krásné počasí a každoročně skvělá atmosféra přilákaly mnoho místních i přespolních.
Soutěžili dospělí i děti, k tanci a poslechu hrála
hudební skupina PULZ, vystoupil folklórní soubor Klokočov, folklórní soubor Jánošík z Partyzánského, heligonkáři a celou akcí provázel
Jozef Gondek. Po setmění zapálili zástupci
pořádajících obcí vatru přátelství.

Sběr nebezpečného odpadu,
zpětný odběr elektrozařízení
a sběr pneumatik
Termín konání: sobota 23. září
Sběrná místa:
Bumbálka
8.00 – 8.10
Třeštík
8.20 – 8.30
Hlavatá
8.40 – 8.50
Mezivodí
8.55 – 9.05
Zámeček autobus. zastávka 9.15 – 9.25
Parkoviště u Domovjanky
9.30 – 9.40
Konečná – točna
9.45 – 9.55
Křižovatka školka Mlýn
10.10 –10.20

Zatloukání hřebíků.
V sobotu 22. července se sešly týmy svobodných a ženatých ke každoročnímu předpouťovému
utkání. Zpočátku se zdálo, že se nepodaří sestavit
týmy ve standardním počtu, ale s účastí zahraničních hostů a také tří žen se to podařilo a za těžko
snesitelného vedra se začalo hrát. Diváci schovaní pod slunečníky povzbuzovali ze všech sil oba
týmy. Hra byla velmi vyrovnaná, svobodní vedli
v rychlosti, ženatí v přesnosti, což se také potvrdilo
ve výsledku, kdy ženatí vyhráli těsně 3:2 nad svobodnými. Po občerstvení a vydýchání se účastníci
rozešli, aby načerpali síly na odpoledne.
Přes veškerou snahu se v letošním roce nepodařilo zajistit na pouť kolotoče. Provozovatelé
pouťových atrakcí dali přednost lukrativnějším
lokalitám, a tak se někteří zastupitelé rozhodli
uspořádat tak trochu netradiční pouť, ale s tradiční střelnicí a soutěžemi. Ve střelnici se střílelo
na špejle – tři rány za symbolických deset korun,
a bez růžičky neodcházel nikdo. I ti, kterým se
ve střelbě nedařilo, si odnesli jednu z růží pro přítelkyně, manželky, maminky. Mnozí si také zkusili
„zastřelit“ prasátko na pohyblivé střelnici.
Silní muži, a podotýkám také ženy, si vyzkoušeli, jak těžké je uřezat špalek dvoumužnou pilou
a zatlouct hřebík do špalku dřeva co nejmenším
počtem ran.

Soutěž v pořezu kulatiny.
Děti, které měly zájem o obrázek na obličej,
ruku nebo nohu, ochotně pomalovala paní Lišková.
Všichni si také mohli vyzkoušet jízdu zručnosti
na koloběžkách, zaskákat v trampolíně, poskládat
velké puzzle, to vše umožnila společnost SUN
Outdoor a realizovala Kristýnka.
V průběhu večera se lidé také přihlašovali
do soutěže v pojídání knedlíků a v pití piva.
Soutěžící v pojídání knedlíků jedli deset kynutých borůvkových knedlíků s cukrem a máslem
na čas. Mezi účastníky byly i ženy a odrostlejší děti
a jejich umístění bylo překvapivé.
Soutěž v pití piva si vychutnali muži (žádná
odvážná žena se nepřihlásila) a výkony byly obdivuhodné. Po skončení soutěže v pití piva byli
vyhlášeni tři nejlepší žrouti (Ondra Jašek, Jan Lapčík, Ondřej Obr), tři nejlepší pijani (Dominik Dedek,
Miroslav Blažek, Pavel Greguš) a také tři nejlepší
drvaři, resp. dvojice (Lukáš Blažek a Pavel Blažek,
Ladislav Krňa ml. a Ondřej Obr, Rudolf Franta
a Rostislav Pochyla). Všichni byli odměněni originálními cenami.
Do předpouťové vřavy hrály kapely Kabát revival a Horkýže Slíže revival, po kterých následovala
reprodukovaná hudba až do ranních hodin.
Večerem moderátorsky provázel Tomáš Ku-

Střelnice.
bačák, který se spolu s místostarostou Petrem
Kaděrkou, Honzou Kavkou a bratry Blažkovými
a dalšími pomocníky podílel na organizaci celé
akce.
Bouřkové mraky Bílou obcházely, občas lehce
zapršelo, ale nikomu to nevadilo, zábava běžela
dál.
V neděli v 10.30 se sešli věřící v kostele sv.
Bedřicha k pouťové bohoslužbě. Kostel byl úplně
plný, někteří věřící se museli spokojit se stáním
před kostelem. Po bohoslužbě bylo připraveno
občerstvení – voda, víno a koláčky.
Na parkovišti opět probíhaly soutěže pro děti,
byl připraven vůz tažený koňmi p. Gužíka, který
zájemce provezl po spodním parkovišti u bývalé
pily a s lehkým koníkem přijel Martin Blažek a zejména děti si užívaly projížďky.
Pouť se nám vyvedla i bez kolotočů a potvrdilo
se i to, že když je něco jiné, nemusí to být špatné.

Přehled bohoslužeb
na měsíc září
3. 9. v 10.30 Bílá
10. 9. v 10.30 Bílá
17. 9. v 10.30 Bílá
24. 9. v 10.30 Bílá
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Plánované kulturní a sportovní akce na ZÁŘÍ 2017

Plánované kulturní a sportovní akce na ZÁŘÍ
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.
pátek 1. 9.
16.00

Ukončení prázdnin
INDIÁNSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ
Zábavný pořad pro děti. S klaunem Čiko se vydáme na Divoký západ plný indiánů,
kovbojů a slunečních paprsků.
Od 15.00 – tvořivé dílny pro děti a sportovní aktivity.
koupaliště
vstup zdarma

čtvrtek 7. 9.
18.00

Cestopisná přednáška Jiřího Kráčalíka
ŠPICBERKY – DO ZEMĚ VĚČNÉHO LEDU
kinosál Kulturního centra
vstupné 30 Kč

pondělí 11. 9. FARMÁŘSKÝ TRH
9.00
před obchodním domem OMMA
úterý 12. 9.
8.00

DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Kulturní centrum

úterý 12. 9.
Tvořivé dílny pro děti
15.00 – 19.00 POMOCNÍCI DO ŠKOLY. KRABIČKY NA PSACÍ STŮL
klubovny Kulturního centra
vstup zdarma
neděle 17. 9.
16.00

Divadlo pro děti
O SMOLÍČKOVI
velký sál Kulturního centra
vstupné 50 Kč, vstupenky na místě od 15.00 h.

úterý 19. 9.
Tvořivé dílny pro děti
14.00 – 19.00 STAVĚNÍ DRAKŮ NA FRÝDLANTSKOU DRAKIÁDU
klubovny Kulturního centra
příspěvek na materiál 40 Kč
středa 20. 9.
18.00

Koncert 14. ROČNÍKU SVATOVÁCLAVSKÉHO HUDEBNÍHO FESTIVALU 2017
Talichovo kvarteto a hudba A. Dvořáka, J. Brahmse
kostel sv. Bartoloměje
Vstupné 150 Kč / 100 Kč, předprodej v BIC a na místě v den konání koncertu

čtvrtek 21. 9. VELETRH ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018
12.00 – 18.30 Kulturní centrum
pondělí 25. 9. FARMÁŘSKÝ TRH
9.00
před obchodním domem OMMA
středa 27. 9.
18.00

Koncert ke dni sv. Václava – DĚTSKÝ SBOR „ZPĚVÁČCI & BROLN“
Janáčkova síň

Připravujeme:
úterý 10. 10.
19.00

KOMICI S.R.O.
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.

čtvrtek 23. 11. ZDENĚK IZER A AUTOKOLEKTIV
19.00
Pořad, ve kterém se budete moci setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem Z.
Izera. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené zábavné scénky, parodie, mnoho skvělých
vtipů a imitování celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček.
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

Kultura, sport

Koncert Komorního sboru Ostrava

Kruh přátel hudby připravil na září další koncert
sezóny 2017. Uskuteční se v úterý 26. září v 19
hodin ve velkém sále ZUŠ. Vystoupí pěvecký
soubor KOMORNÍ SBOR OSTRAVA, který vede
dirigentka Pavla Dědičová.
Komorní sbor Ostrava je skupina nadšenců
sborového zpěvu. Jsou to zpěváci s dlouholetou
sborovou praxí získanou působením i v jiných
pěveckých tělesech. Těleso má za sebou řadu
úspěšných koncertních vystoupení a festivalových
účastí, svým působením plnohodnotně navazuje
na tradice sborového zpěvu na Ostravsku a tuto
tradici i nadále udržuje a propaguje.
Vstupné na koncert je 120 Kč, důchodci, studenti a děti 80 Kč, členové KPH 60 Kč, s abonentní
vstupenkou KPH zdarma, také žáci frýdlantské
ZUŠ mají vstup zdarma. Koncert slibuje další krásný hudební zážitek.  Za výbor KPH J. Svoboda

Prženská smeč – memoriál Vítězslava Mališe
Volejbalový oddíl SK Pržno uspořádal
v sobotu 1. července již 7. ročník tradičního volejbalového turnaje Prženská smeč
– Memoriál Vítězslava Mališe. V 9 hodin se
na startu sešlo celkem sedm smíšených volejbalových týmů. Na úvod nám zatančila taneční skupina dětí z místní školy a pak se již
rozpoutaly urputné zápasy. Hrálo se na dvou
kurtech – za školou a u kabin.
Hrálo se ve dvou základních skupinách
systémem každý s každým, ve finálové skupině se pak hrálo vyřazovacím způsobem.
Počasí nám letos přálo, nebylo ani příliš horko, ani nepršelo. Na posilněnou byla připravena česneková polévka, hovězí guláš a samozřejmě dostatek piva. Vítězem turnaje se
stalo družstvo Mališů, na druhém místě skončily Mlátičky ze Staříče a bronzové medaile si
odneslo prženské Tornádo.
Volná zábava pak pokračovala až do půlnoci. Všem zúčastněným se tato sportovní
akce velice líbila a již dnes se těší na příští ročník. A kdo by se chtěl podívat na fotky
z turnaje, nechť navštíví naše webové stránky
www.volejbalprzno.estranky.cz. 

Miroslav Šálek

Koncert v kostele
je zážitek
14. ročník Svatováclavského hudebního
festivalu bude opět i ve Frýdlantě nad Ostravicí. Smyčcová sexteta A. Dvořáka a J.
Brahmse rozezní 20. září v 18. hodin kostel
sv. Bartoloměje.
Brahms se prý tímto dílem osvobodil
od své lásky, jejíž jméno propůjčil hlavnímu
hudebnímu tématu: a – g – a – (t)h – e. A byl
to právě on, kdo doporučil vlivnému hudebnímu vydavateli Simrockovi mladého Dvořáka,
který v reakci na Brahmsovy úspěšné Uherské tance zkomponoval své Slovanské tance. Zakrátko nato vznikl i Dvořákův „slovanský“ sextet s dumkou a furiantem. Když jej
slyšel slavný dirigent Václav Talich, prohlásil:
„To je krása! Krása hudebních myšlenek, krása stavby i krása zvuku!“
Nechte se i vy uchvátit dvěma zásadními
smyčcovými sextety romantismu v podání
členů dvou zásadních českých kvartet. Vstupenky jsou v prodeji v BIC a na místě v den
konání koncertu.

Kateřina Kaiserová

VELETRH
ZÁJMOVÝCH
KROUŽKŮ
VE ŠKOLNÍM ROCE
2017/2018
21. září
od 12.00 do 18.30 hodin
v Kulturním centru
Frýdlant nad Ostravicí.
Nabídka volnočasových aktivit ORP
Frýdlant nad Ostravicí. Dozvíte se,
jaký zájmový kroužek mohou děti
navštěvovat, co se v kroužku naučí
a spoustu dalších informací.

Prženské Tornádo.
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Kultura
Obec Baška s podporou TJ Slezan Frýdek-Místek, oddíl atletiky
zvou všechny příznivce sportu na 4. ročník běžeckého závodu

,
Baštanská

Září 2017

29. září 2017

vstup od 18 let

 

 

    
Přihlášky: v místě konání závodu od 9.00 hodin
nejpozději 20 minut před startem kategorie

zem

iptý
se str

Start: mládež 9.30 h, dospělí 11.00 h
Trať: dospělí - okolo přehrady Baška, mládež - areálem kempu
Kategorie: muži do 34 let, 35-44, 45-54, nad 55 let
ženy do 34 let, nad 35 let
dorost a žactvo
Ceny: pro tři nejlepší běžce ve vypsaných kategoriích
mládež medaile a drobné ceny, dospělí 300 / 200 / 100 Kč
Speciální cena pro nejrychlejšího občana naší obce!
Startovné: 50 Kč, mládež zdarma

Přijďte si v sobotu zaběhat!

vstupné: 70 Kč

t
pobavi
e
s
e
t
přijď soutěžit
a za
ENY
TNÉ C
O
N
D
o HO
grilované klobásy a sýry
pití, hudba, zábava a známí

Září 2017
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inzerce
· KAVÁRNA
· KOSMETIKA
· PRIVÁTNÍ SPA
· SAUNA

· FYZIOTERAPIE
· REHABILITACE
· JÓGA
www.bodiz.cz

FYZIOTERAPIE
V BODIZ
Kunčice pod Ondřejníkem 627

Lumír Matula,
oprava elektroniky

KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR • MAGNETOTERAPIE • LÉČEBNÁ TELĚSNÁ
VÝCHOVA • ELEKTROLÉČBA MĚKKÉ TECHNIKY • REFLEXNÍ A VAZIVOVÁ MASÁŽ • PODVODNÍ MASÁŽ • LÉČEBNÝ ULTRAZVUK • MOBILIZACE
PÁTEŘE, KLOUBŮ A ŽEBER • ULTRAZVUK • MEDICAL TAPING CONCEPT

Ordinační doba - Fyzioterapie
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

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

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

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

Tel.: 595 172 783

201

SOUČÁSTÍ BODIZ JE SPA A KAVÁRNA
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.: 595 172 783 Fyzioterapie a rehabilitace
Tel.: 595 172 837 Ordinace lékaře (čtvrtek)
Tel.: 595 172 698 SPA

www.bodiz.cz

S E R V I S Z A H R A D N Í T E CH N I K Y

PAVEL BEZECNÝ, Polní 554, FRÝDEK - MÍSTEK
Mountfield, Stiga, AL-KO, Honda, VeGa, Weibang aj.
Půjčujeme vertikutátor – provzdušňovač trávy

Tel: 736 219 319

www.vybavenizahrady.cz

vystřihněte……uschovejte

Provádím zemní a výkopové
práce, kopání přípojek,
septiků, terénní úpravy,
nakládka, vykládka mat.,

FM, NJ, 732 461 755.

Pro inzerci
volejte
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