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Extrémní Beskydská sedmičky startuje z Frýdlantu
BESKYDY – Extrémní závod Beskydská
sedmička je extrémním přechodem Beskyd a má statut otevřeného mistrovství
České republiky v horském maratonu dvojic. Odstartuje v pátek 4. září v 22 hodin
z náměstí Svobody v Třinci, ale akreditace
závodníků letos proběhne mimořádně ve
Frýdlantě nad Ostravicí.
Přes tři tisíce závodníků se bude snažit
o nejrychlejší přechod sedmi nejvyšších vrcholů Beskyd. Zvládnout to musí v limitu nastaveném na třicet hodin. Cíl je ve Frenštátě
pod Radhoštěm. Loňští vítězové Stanislav
Najvert a Petr Žákovský ušli trasu dlouhou 95
km s převýšením 5 430 m za 12 hodin 8 minut.
Známý frýdecko-místecký horolezec Libor
Uher, ředitel závodu, vysvětluje letošní frýdlantskou roli: „Důvodem je oprava kolejí na železnici. Tradičně je „hlavním městem B7“ Frenštát,
kde je zároveň cíl závodu a kde je veškeré
zázemí pro závodníky. Na start do Třince je
převážíme dvěma speciálně vypravenými vlakovými soupravami. Letos ale na trase z Frenštátu do Třince chybí koleje. Převézt všech tři
tisíce závodníků například autobusy na start

do Třince bylo technicky a časově nereálné.
Proto jsme oslovili nejbližší město, odkud koleje vedou, a tím byl Frýdlant. Jsem rád, že nám
město vyšlo vstříc a ochotně nám poskytlo součinnost při organizaci a prostory pro akreditaci
závodníků, která se uskuteční v pátek od 12 do
21 hodin v tamním Kulturním centru. Ve Frýdlantě bude gastro zóna i doprovodný kulturní
program, závodníkům zazpívá například Pavel
Býma a na závod je nabudí Kabát revival.“
Ředitelka frýdlantského Kulturního centra
Kateřina Kaiserová nám k akci řekla: „B7 je
opravdu velká akce, a tak budeme moc rádi,
pokud si cestu před KC najdou nejen závodníci,
ale i místní obyvatelé. V době od 12 do 19 hodin je na podiu před KC připraven doprovodný
program, ve kterém vstoupí místní spolky, sdružení a skupiny, jako je např. skupina Humbug,
Fusion, No Doe, Antonio Cool Dance a Pavel
Býma. V 19 hodin pak většina závodníků, tj.
cca 2500 lidí, odejde za doprovodu hudby Frýdlantského hudebního spolku a koňské jízdy na
nádraží, odkud budou vypraveny dva speciální
vlaky směr Třinec, kde závod po 22. hodině
odstartuje. Doprovodným programem chceme
nejen představit město Frýdlant závodníkům
z jiných částí ČR, ale také poděkovat místním
občanům za trpělivost a ochotu přijmout jistá
omezení, která je v souvislosti s B7 a tolika lidmi a auty ve městě čekají. Jedná se zejména
o uzavření několika parkovacích ploch, ulice
Kadlčákova a omezení dopravy v době průvo-

du, který půjde po ulici Hlavní a pak Nádražní.
Chtěla bych tímto zároveň všechny požádat,
aby respektovali mimořádná dopravní značení
a dbali pokynů organizátorů, čímž pomůžou
zabezpečit hladký průběh celé akce.“
Účastníci kategorie sport absolvují plnou
trasu v délce 95 km. Hobíci, to jsou sportovní nadšenci z řad široké veřejnosti, mají trasu
dlouhou 86 km. Obě kategorie mají možnost
zvolit i kratší trasu v závěru závodu, podle
svých sil, kdy z Pusteven nesestoupí do Ráztoky, ale jdou přímo na Radhošť. V takovém
případě se pak jejich výkon řadí za ty, co šli
full trasu. Z důvodu ochrany přírody mohou
vystoupat na vrchol Travný jen sporťáci. Hobíci, kterých je víc jak dvě třetiny, musí jít spodní
traverzou. Aby to ale neměli tak jednoduché,
musí vystoupat na druhý vrchol v závodě Ropici, a to po prudké sjezdovce Skiareálu Řeka.
Do závodu se registrovalo 3 123 závodníků, z toho jich je většina – 2229 v kategorii
hobby. Pokud je rozdělíme podle pohlaví, tak
vedou muži, těch je 2 450, ale do závodu půjde i dost žen – 673. Nejstarším přihlášeným
závodníkem je 70letý Radim Myška z Petřvaldu, ženou 61letá Věra Hejkrlíková z Litomyšle. Mezi závodníky jsou zástupci Anglie,
Belgie, Holandska, Irska, Německa, Polska a
samozřejmě sousedního Slovenska.
Další informace, foto, ale i pravidla a propozice závodu na http://www.beskydskasedmicka.cz/b7/
(pp)

Čendaspoláci a Baškohrátky 2015
BAŠKA – 9. ročník netradičních plavidel
Baškohrátky 2015, který proběhl na bašské
přehradě v sobotu 15. srpna, opět nalákal
členy hodoňovického Čendaspolku, aby postavili své plavidlo a do soutěže se přihlásili.
Zrodil se nápad – postavit „včelí plavidlo“
se vším všudy – s košnicí, s královnou matkou, včelkami, malými včelími larvami, včelařem, prostě se vším, co k včelaření patří.
Asi tři týdny před samotnou akcí žali a sušili
Čendaspoláci pšenici, aby ji následně vázali do

dlouhých provazců, které upevňovali na připravenou proutěnou konstrukci ve tvaru košnice.
Práce to byla mravenčí, následovalo i stavění
dřevěného plotku na pramici, kresba květin atd.
Důležité bylo našít spoustu včelích kostýmů, vyrobit křídla, tykadla, včelí miminka atd. Ale vše se
podařilo a uvedené sobotní ráno bylo netradiční
„včelí plavidlo“ dovezeno na břeh bašské přehrady, kde se zařadilo mezi dalších devět „korábů“.
Žlutočerně pruhované včelky se rojily
v areálu bašského kempu skutečně všude,

nasávalY sladký nealkoholický i pivní nektar
od návštěvníků akce, děti se mohly posadit
na hřbet koně, který byl nazdoben skutečně
za včelu. I psi měli včelí oblečky. Včelař vykuřoval obtížné vosy, které znepříjemňovaly
návštěvníky v už tak žhavém letním dni.
Úderem dvanácté hodiny plavidla podle
rozlosovaného pořadí vyjížděla na vodu, některé sjezdy byly opravdu nebezpečné, v přehradě je letos skutečně málo vody. Postupně
tak sjížděla přihlášená plavidla, např. Apači,
archa Noemova, plavidlo ČSAD, prženského
„Našeho světa“, silničáři, Veřejná bezpečnost,
aj. „Včelí plavidlo“ vjelo na vodu v pořadí sedmé, vyčíhl si jej ale medvěd, který se dožadoval medu. Nic naplat, včelař musel přispěchat
s touto sladkou pochutinou, aby včelky mohly
sjet se svým plavidlem na vodu. Sjezd připravil pád včelí královny do vody, ale ta se velice
rychle vzpamatovala a opět se na pramici vyškrábala. Pak to již bylo ladné plutí po vodní
hladině, což porota ohodnotila těmi nejvyššími
známkami. Diváci svými hlasovacími kamínky
přidělili rovněž nejvíce hlasů právě včelkám,
takže už nic nebránilo v tom, že tým včelek
stanul při závěrečném hodnocení na příčce
nejvyšší. Stejný počet hlasů obdrželi i silničáři
se svým vtipným oranžovým plavidlem, takže
porota udělovala dvě první místa. Radost na
stupních vítězů při přebírání cen gradovala.
Bylo tak zúročeno snažení party lidí, kteří si
šli za svým cílem. Snad i na jubilejních Baškohrátkách 2016 netradiční plavidlo ČendaspolDajana Zápalková
ku nebude chybět!

Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.
at. J. A. Komenský
Na sklonku léta využívám jedinečné příležitosti, abych ze srdce popřála úspěšné zahájení školního roku 2015/2016 vám čerstvě zapsaným prvňáčkům i těm zkušenějším žákům a studentům škol.
Přeji vám všem hodně zdaru, radosti a motivaci k úspěšnému průběhu nového školního roku i nová přátelství. Našim učitelům, vychovatelům a všem pracovníkům ve školství pak přeji dostatek energie a mnoho
sil při řešení náročných pedagogických úkolů.
S přáním všeho dobrého
Vaše starostka RNDr. Helena Pešatová

Přidej se k nám – dobrovolníkům
Dobrovolnické centrum
ADRA hledá dobrovolné
společníky pro tři zařízení
v mikroregionu Frýdlantsko.
Na podzim tohoto roku probíhá náborová kampaň pro
Sociální služby města Frýdlant nad Ostravicí, pro seniorské zařízení Medela Ostravice a organizaci Náš svět Pržno, kde
jsou příjemci služby lidé s mentálním postižením.
Dobrovolníkem se může stát osoba starší
18 let, která má zkušenosti s péčí o seniory,
smysl pro dobročinnost a může se věnovat
dobrovolnickým návštěvám dlouhodobě. Od

dobrovolníků se neočekává nadměrné časové zatížení. Přínosem u seniorů bývá i jedna
návštěva týdně v rozsahu 1–2 hodin.
Školení nových dobrovolníků pro frýdlantský domov seniorů proběhne ve čtvrtek 8.
října od 16 hodin v jídelně uvedeného zařízení. Školení dobrovolníků pro zařízení Medela
v Ostravici a organizaci Náš svět Pržno proběhne individuálně. Před zahájením dobrovolnictví je možná exkurze v zařízení.
Jakékoliv další dotazy rádi zodpovíme
v Dobrovolnickém centru ADRA, na tel.
734 693 785 nebo prostřednictvím e-mailu
lenka.hajkova@adra.cz.

slovo starostky
Vážení spoluobčané,
v době, kdy budete číst tyto řádky, bude čas letních prázdnin
minulostí a naše město se vrátí do pravidelného rytmu školního
roku. Naše město se po dobu dvou měsíců proměnilo v turistickou základnu těch, kteří směřovali do hor na svých kolech či
za turistikou nebo jen odpočívat do svých rekreačních objektů.
Nádherné letní počasí, které nás takřka po celé dva měsíce
provázelo, umožnilo našim školákům i jejich rodičům užívat si
zaslouženého odpočinku a radovánek.
Určitě k tomu přispěly i kulturní akce a programy pořádané
městem či Kulturním centrem. Začátek prázdnin odstartoval Frýdlantskými slavnostmi, které si během dne užívaly hlavně děti
našich mateřských a základních škol, ve večerních hodinách si přišli na své i dospělí. Svůj program
zde předvedly také naše spolky a především jim patří můj dík za to, že vás jejich zástupci přišli
potěšit s připravenými vystoupeními. Mohli jsme se jako každoročně „kochat“ krásou historických
vozidel při jejich přehlídce zvané Beskyd Rallye, navštívit letní kino, zazpívat si na tradičních
srpnových setkáních s folklórní cimbálovou muzikou Kotci a v srpnu si užít na Trhu lidových
řemesel dobré zábavy spojené s vystoupením různých hudebních skupin. Milovníci sportu mohli
díky horkému letnímu počasí využívat koupaliště s vyhřívanou vodou. O tom, že jejich zájem byl
opravdu značný, svědčí, že již 8. srpna došlo k prolomení historického maxima 20 tisíc návštěvníků! Z těch nejvýznamnějších akcí připomínám Pohárový závod FL 2015 Adrenalin Grand Prix,
který se konal na letišti Aeroklubu, na kurtech Beskydského tenisového klubu proběhlo Mistrovství ČR starších žaček v tenise, po 21 letech se mohli příznivci fotbalu těšit na utkání divize na
domácím hřišti 1.BFK, v Hale sport se uskutečnil Memoriál Milana Hrachového…
Jak je vidět, v našem městě si bylo a je z čeho vybírat. 4. září nás čeká významná událost,
a to závod Adidas Continental Beskydská sedmička – extrémní přechod Beskyd. O této a
dalších plánovaných akcích se dozvíte v dalších našich příspěvcích, na webových stránkách
města www.frydlantno.cz i Kulturního centra www.kcfno.cz. Přijďte se podívat!
Vstupujeme do prvního podzimního měsíce a já věřím, že pro nás všechny bude úspěšný,
radostný a pohodový. Dětem i vám rodičům přeji mnoho trpělivosti při zvládání školních povinností, našim pedagogům pak mnoho zdaru při jejich náročné a zodpovědné práci.
S úctou Helena Pešatová, starostka města
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Frýdlant nad Ostravicí

Projekt Humanizace Domova pro seniory Frýdlant nad Ostravicí
Dne 18. 10. 2012 podepsalo Město Frýdlant nad Ostravicí se Švýcarskou konfederací Generální dohodu o realizaci projektu „Humanizace Domova pro seniory Frýdlant nad

jubilea
Jubilanti města Frýdlantu nad Ostravicí:
Městská část Frýdlant
V měsíci červnu 2015 oslavila své životní jubileum a dala se zveřejněním svůj souhlas:
paní Drahoslava Václavínková
V měsíci červenci 2015 oslavili svá životní jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas:
paní Anna Koloničná, 86 let
pan Břetislav Dostál, 86 let
paní Ludmila Kubačáková, 87 let
paní Marie Sovjáková, 88 let
paní Božena Vilímková, 95 let
V měsíci srpnu 2015 oslavila své životní jubileum a dala se zveřejněním svůj souhlas.
paní Cecilie Bužgová, 90 let
V měsíci září 2015 oslaví své životní jubileum
a dala se zveřejněním svůj souhlas:
paní Zdeňka Herotová, 85 let
Městská část Lubno
V měsíci září 2015 oslaví své životní jubileum
a dala se zveřejněním svůj souhlas:
paní Růžena Veličková, 88 let
Městská část Nová Ves
V měsíci červenci 2015 oslavili své životní jubileum a dali se zveřejněním svůj souhlas:
pan Jaroslav Grégr, 80 let
paní Marie Šigutová, 86 let

Blahopřejeme
všem oslavencům

HLEDÁ SE
MAJITEL PSA

Mladá fena (viz foto) byla nalezena dne 28. 7. mezi Lubnem
a Krásnou.
Je v útulku a moc ráda by se
vrátila domů.
Informace na tel. 558 604 181
– 182, 777 103 234.

Ostravicí“. Celková výše nákladů představuje
částku 28 871 000 Kč.
Hlavním cílem projektu je pomocí humanizace stávajících pobytových služeb sociální péče
zvýšit kvalitu poskytované péče s využitím nejnovějších poznatků v metodách sociální péče
o seniory ve Středisku sociálních služeb Města
Frýdlantu nad Ostravicí formou:
snižování kapacity pokojů se samostatným

sociálním zařízením v jižním křídle,
zvyšování dostupnosti sociálních zařízení
(přeměna společných sociálních zázemí v 1.
NP, 2. NP, 3. NP, které jsou využívány 101 uživateli sociálních služeb),
vytvoření bezbariérových vstupů do objektu,
aplikací nových metod sociální práce s uživateli a nových metod přímé péče o seniory
vzděláváním a proškolením odborného
personálu na zavádění nových metod práce s
uživateli
Dne 10. 10. 2014 podepsalo Město smlouvu
se společností CONE-Stavitelství, a.s., která
dne 12. ledna 2015 zahájila rekonstrukci Střediska sociálních služeb. Jako první byla zrekonstruována sociální zařízení ve všech třech
patrech, následně jednotlivé vstupy do objektu
a také prostory jižního křídla budovy. Stavba
byla předána dne 6. srpna 2015. Vzhledem k
tomu, že se nám podařilo vysoutěžit veřejnou
zakázku na zhotovitele rekonstrukce budovy
Střediska sociálních služeb za nižší cenu, než
jsme předpokládali, bylo nám poskytovatelem
dotace umožněno, abychom za uspořenou
částku zrealizovali také výstavbu lůžkového
výtahu v nově opravené části objektu. V současné době je vyhlášeno výběrové řízení na realizátora výtahu ve Středisku sociálních služeb.
Předpokládaná doba realizace této nové etapy
rekonstrukce je září–listopad 2015.

Asistent prevence kriminality
Od srpna tohoto roku se můžete ve Městě
Frýdlant nad Ostravicí a jeho místních částech
Lubno a Nová Ves setkávat se zaměstnancem
města, který má na vestě nápis „Asistent prevence kriminality.“
Tuto pozici vytvořilo město z důvodu různých
negativních jevů, např. protiprávního jednání
některých jedinců (i dětí), nepořádku v okolí
školních a sportovních zařízení ve městě, nekázně dětí na přechodech pro chodce a dalších.
Hlavním cílem zřízení této pozice je zvýšení
pocitu bezpečí občanů, pokles přestupků proti
občanskému soužití a proti veřejnému pořádku.
Co bude hlavní náplní tohoto zaměstnance?
Bude především preventivně působit a upozorňovat na negativní jevy ve městě, předávat informace
o protiprávním jednání Policii ČR a s touto aktivně
spolupracovat, kontrolovat stav dopravního znače-

ní ve městě, v okolí škol a dalších míst, dohlížet
nad bezpečností dětí na přechodech pro chodce
ve městě v době příchodu, popř. odchodu dětí do/
ze školy a v blízkosti škol, nad dodržováním čistoty
zvláště na veřejných prostranstvích apod.
Také je připraven na spolupráci s vámi, občany města. Budou mu předávány k prověření
vaše podněty, které následně bude předávat
k dalšímu řešení odpovědným orgánům města, příp. odborům městského úřadu, tak, aby
přijatá opatření směřovala ke zvýšení vašeho
bezpečí ve městě a jeho okolí.
Vaše podněty a připomínky můžete zasílat
e-mailem na adresu posta@frydlantno.cz nebo
osobně předávat na podatelně Městského úřadu ve Frýdlantu nad Ostravicí, Hlavní čp. 139.
Ing. Renata Šigutová, vedoucí odboru vnitřních věcí a obecního živnostenského úřadu

Dalším krokem v projektu bude také pořízení nábytku a polohovacích postelí a následně
také kuchyňských linek do upravených prostor
jižního křídla. Naši uživatelé by se tak mohli
nastěhovat do zrekonstruovaného objektu již v
září tohoto roku.

Pokud vás zajímá průběh stavebních prací v
části bývalého kláštera či chcete nahlédnout do
nových pokojů připravovaných pro jeho jednotlivé klienty, máte možnost tak učinit na stránkách města www.frydlantno.cz pod záložkou
Středisko sociálních služeb. Helena Pešatová

Prázdniny ve školách
I když si mnozí ve spojení s prázdninami
vybaví prázdné a pusté školní třídy, opak je
pravdou. Do škol se „nastěhují“ odborníci a
firmy, které zrovna v tuto dobu mohou provádět různé stavební práce. I letos vládl ve všech
našich objektech čilý stavební ruch, a tak v našich mateřských školách jsou vymalovány a
upraveny některé učebny, v ZŠ Nová Ves byly

provedeny menší stavební úpravy, ZŠ Komenského se dočkala dlouho očekávané generální
opravy tělocvičny. Na ZŠ TGM proběhla rekonstrukce sociálního zázemí a šaten u tělocvičen,
na ředitelství školy a u 1. tříd a děti budou moci
v případě pěkného počasí opět začít o přestávkách využívat i atria s různými herními prvky.
Tak ať se dětem i našim pedagogům ve škole líbí!

Upozornění finančního odboru
Městského úřadu Frýdlant n. O.
Chtěli bychom vás tímto upozornit na blížící
se splatnost těchto místních poplatků:
do 30. 9. 2015 je splatná 2. splátka místního poplatku za provoz systému komunálních
odpadů pro fyzické osoby s trvalým pobytem
v obci, do 31. 10. 2015 je splatná 2. splátka
místního poplatků ze psů
Složenky na úhradu těchto splátek nebudou

rozesílány. Poplatky lze uhradit hotově na pokladně městského úřadu nebo bezhotovostním převodem na účet města. Při úhradě bezhotovostním
převodem vás žádáme o zadání správného variabilního symbolu, platného od 1. 1. 2015.
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte finanční odbor městského úřadu, tel.
558 604 133 nebo 558 604 134.

DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2015 Pozor na dočasně vyřazená
3. ročník, s doprovodným programem

Ve spolupráci s Kulturním centrem p.o. Frýdlant nad Ostravicí a Střediskem sociálních služeb města Frýdlantu nad Ostravicí dne 17. 9.
2015 přivítáme již třetí ročník akce pod názvem
DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB.
Akce se bude konat v době od 10 do 16 hodin
ve foyer a před Kulturním centrem p.o. ve Frýdlantě n. O. Cílem akce je opět představit široké
veřejnosti poskytovatele sociálních služeb působící nejen ve městě, ale také v blízkém okolí,
včetně rozsahu jejich činností a nabídky služeb.
V průběhu celého dne budou mít návštěvníci možnost nejen seznámit se s poskytovateli
sociálních služeb a prodejci zdravé výživy, ale
také ochutnat a zakoupit si jejich výrobky.
Rovněž nebude chybět bohatý doprovodný
program pro děti i dospělé. V kinosále Kulturního centra p.o. mohou návštěvníci zhlédnout
filmový snímek „Šmejdi“, který je určen zejména seniorům. O zábavu pro děti a mládež se
postará Junák – skautský oddíl Frýdlant n. O.
Tímto vás srdečně zve odbor sociálních věcí
Městského úřadu Frýdlantu nad Ostravicí.
Prezentující organizace:
ADRA, o.p.s., dobrovolnické centrum Frýdek-Místek,
Centrum volného času U ROSNIČKY – Malenovice,
Český svaz včelařů, o.s., základní organizace
Frýdlant nad Ostravicí,

Dia klub Frýdlant nad Ostravicí,
Charita Frýdek-Místek,
Junák – skautský oddíl Frýdlant n.O., z.s.,
Klub seniorů Frýdlant nad Ostravicí,
Krevní centrum s.r.o. – Frýdek-Místek,
Malá Chasa Frýdlant nad Ostravicí,
Náš svět Pržno, p.o.,
Oblastní spolek Českého červeného kříže Frýdek-Místek,
Oční optika Daniela, s.r.o. – Frýdlant nad Ostravicí,
Podané ruce, z.s. Frýdek-Místek – osobní asistence a canisterapie,
Poradna pro ženy a dívky Frýdek-Místek – občanské sdružení ONŽ,
Renarkon o.p.s.,
Slezská diakonie – EFFATHA – sociálně terapeutické dílny,
Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad
Ostravicí,
Svaz tělesně postižených v České republice,
o.s., místní organizace Frýdlant nad Ostravicí,
Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami Frýdlant nad Ostravicí,
Zdravá výživa – Bio Café – Frýdlant nad Ostravicí, Vanilla – Frýdlant nad Ostravicí, Ze
zahrádky s láskou – výroba extra džemů – Frýdlant nad Ostravicí,
ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek-Místek, p.o.

Czech Point na městském úřadě vydává
„výpis snímku z katastrální mapy“

Oznamujeme občanům, že v současné
době je nově možno na pracovišti Czech Pointu na Městském úřadě ve Frýdlantu n. O.,
budova na ulici Hlavní čp. 139 (u Alberta) získat

„výpis snímku z katastrální mapy“,
který bude opatřen ověřovací doložkou a lze
jej tedy využívat v úředním styku. Správní poplatek za vyhotovení tohoto výpisu je 100 Kč.

vozidla – tzv. „depozit“

Vozidla dočasně vyřazena do 30. 6. 2013
– pokud vlastníci motorového vozidla, které je
v tzv. „depozitu“ – dočasně vyřazeno k uvedenému datu nenahlásí do 31. 12. 2015, kde se
jejich vozidlo nachází a jaký je účel jeho využití,
bude vozidlo po 1. lednu 2016 vyřazeno z registru – dojde k zániku vozidla.
Vozidla dočasně vyřazena od 1. 7. 2013 –
vlastníci těchto motorových vozidel mají povin-

nost do 31. 12. 2015 nahlásit, kde se jejich vozidlo nachází a jaký je účel jeho využití. Pokud
tuto povinnost nesplní, dopustí se přestupku
podle ustanovení § 83 odst. 1 písm. e) zákona
č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích, kdy za tento přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí,
odbor dopravy

Oznámení občanům města

Dovolujeme si oznámit všem občanům našeho města, že ode dne 16. 9. do 25. 9. nebude z důvodu opravy nájezdové rampy pro
invalidy u Městského úřadu čp. 9 (sídlí zde
Odbor regionálního rozvoje a stavební úřad a
Odbor majetku a investic) tato nájezdová rampa přístupná.
V případě potřeby řešení vašich požadavků

u výše uvedených odborů volejte, prosím, na
tel. čísla 558 607 108 – p. Jarmila Balharová,
referent odboru majetku a investic, 558 604
160 – Ing. Miroslava Kokešová, vedoucí odboru majetku a investic.
Děkujeme za pochopení a omlouváme se za
způsobené komplikace. Odbor vnitřních věcí
a obecní živnostenský úřad

Organizace školního roku 2015–2016
Období školního vyučování ve školním roce
2015/2016 začne ve všech základních školách,
středních školách, základních uměleckých
školách a konzervatořích v úterý 1. září 2015.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve
čtvrtek 28. ledna 2016.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2016.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek
29. října a pátek 30. října 2015.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2015 a skončí v neděli 3. ledna

2016. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2016.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2016.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou
podle sídla školy stanoveny pro okres Frýdek-Místek na 7.–13. 3. 2016.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek
24. března a pátek 25. března 2016.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1.
července 2016 do středy 31. srpna 2016.
Období školního vyučování ve školním roce
2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016.

Frýdlant nad Ostravicí + Staré Hamry
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Bolí mě záda. Kulhám. Co s tím? Nová cvičební sezóna v Sokole Frýdlant n. O.
Bolí vás záda? Těžko se vám chodí? Brní
vám ruce? Hlava nesnesitelně praští? Jste na
vozíku a hledáte terapii? Potřebujete údržbu
svého těla? Nedaří se vám otěhotnět? Chcete
vadné držení těla změnit na ladné?
Už mnoho lidí z Frýdlantu a okolí s dobrými výsledky vyzkoušelo novou rehabilitaci v
budově bývalé školy na Dvořákově ulici. Mgr.
Monika Žídková je fyzioterapeutka pro děti i

dospělé, má hodně trpělivosti, laskavosti a
zázračné ruce.
Můžete se objednat na individuální terapii
a/nebo cvičení v malých skupinkách emailem na monika@zidek.eu nebo telefonicky
na 608 239 096.
Bližší informace a rozvrh cvičení najdete
na jednoduchém a přehledném webu www.
monikazidkova.eu

Školní rok 2015/2016 začíná
Ač se to mnohým možná nechce uvěřit,
o letošních letních prázdninách již můžeme
mluvit pouze v čase minulém. Horké a suché
počasí, které je provázelo, rozhodně přineslo
dostatek příležitostí k odpočinku a znovunabytí
ztracené energie. A tak nezbývá všem osobám
školou povinným než znovu vyrazit do budov,
jejichž cílem je přinášet vzdělávání a nabývání vědomostí. Nejinak je tomu také v naší ZŠ
TGM. Stejně jako na jiných školách, i zde se
o prázdninách uklízelo, budovalo, malovalo a
připravovalo na celoroční provoz. Nový školní
rok 2015-2016 právě začíná!
Tégeemka jako každoročně přivítala 1. září nejen své již zabydlené svěřence, ale také ty, kteří
do školní budovy vstupují poprvé anebo je čeká
přechod na vyšší, druhý stupeň základního vzdělávání. Asi největší pozornost je věnována našim
nejmenším, jimž začíná pravidelná školní docház-

ka a jakýsi „vstup do života“. Tento významný
krok čeká v ZŠ TGM 63 prvňáčků. Ve třech třídách jim jej pomohou zvládnout jejich třídní paní
učitelky, zkušené elementaristky L. Goluchová,
P. Milatová a P. Twarógová. Rovněž na 2. stupni
netrpělivě očekávají své nové spolužáky do 6. tříd.
Bude jich 89 a ve čtyřech třídách si je pod křídla
vezmou tito zkušení třídní učitelé: P. Eliáš, S. Majerová, E. Sigmundová a E. Trampotová.
Všechny nově vzniklé kolektivy čeká v prvních
dnech nejen seznámení s chodem a provozem
školy a jejich pedagogy, ale pro lepší aklimatizaci
je připraven již tradiční adaptační program.
Nezbývá tedy než popřát všem, kteří se vrhají do nového školního roku, ať už žákům, jejich pedagogům, vychovatelkám školní družiny
či provozním zaměstnancům, aby nový školní
rok úspěšně zvládli ve zdraví, pohodě a v dobrých přátelských vztazích.
lg

Začalo září a s ním nejen škola a babí léto,
ale tradičně se rozjíždí postupně i program cvičení ve frýdlantské sokolovně. Tentokrát také
v novém, neboť byla dokončena o prázdninách
rekonstrukce malého sálu, takže je možnost
většího rozsahu cvičebních hodin jak sokolských oddílů, tak se nabízí možnost i jiných zájemců o konání různých aktivit právě v objektu
TJ Sokol Frýdlant n. O.
Velký sál bude opět sloužit především sportům, malý sál je komornější a sloužit bude
menším kolektivům zaměřeným především na
klidnější cvičení, různé taneční formy, jógová a
zdravotní cvičení a mnohé další aktivity. Vzhledem k zázemí sálu, jako je kuchyňka, nová sociální zařízení včetně sprch a bezbariérového
přístupu i sociálního zařízení pro invalidní osoby, je možné sál využívat i k jiným účelům, než
je právě cvičení – například k setkávání různých kolektivů, k rodinným oslavám, pořádání
seminářů, přednáškám, promítání, besedám, k
akcím pro děti, zdravotně postižené apod. Využít přitom lze i ubytovny v daném objektu.
Během září se s jistotou rozjedou tyto aktivity:
Gymnastická školička pro děti 5 až 8leté
bude probíhat od pondělí 14. 9. vždy v době
od 13.30 do 14.30 hodin. Už dle názvu je jasné, že se budou učit základním gymnastickým
prvkům, tzv. prostná – kotouly, přemety, také
cvičení na gymnastickém nářadí – cvičení na
kruzích, koze, švédské bedně, kladině. U dětí
bude cvičením rozvíjena celková obratnost,
pružnost, síla a kondice. Do cvičení je vhodné
nosit pití, vhodnou obuv i oděv na cvičení. Trenérka bude děti vyzvedávat přímo v družině a
vodit do sokolovny. Cvičení povede Marie Magdoňová, cvičitelka II. třídy.
Sokolíček je pohybová a rytmická výchova
dětí 5–7letých, jejíž náplní jsou cvičení základní
gymnastiky a atletiky, překážkové dráhy a míčové hry, hry v přírodě i na hřišti. Cvičení bude
zahájeno ve středu 9. 9. 2015 od 15 do 16.30
hodin. Cvičení povede Marie Magdoňová.
Dalším oddílem pro děti je Atletická ško-

lička se zaměřením na základy atletiky dětí 5
až 8letých. Čeká je „atletická abeceda“ – běh,
skok, hod… atd., dále překážkové dráhy aj.
soutěžní atletické aktivity. I zde platí vhodná
obuv, oděv, dostatek tekutin a také si děti cvičitelka sama vyzvedne děti v družině. Atletická
školička bude zahájena ve čtvrtek 10. 9. od
13.30 do 14.30. Vede opět Marie Magdoňová.
Fit Dance – je určen děvčatům 3. až 9. tříd
ZŠ, bude probíhat od 7. září každé pondělí od
14.30 do 16 hodin. Pohyb, rytmus, posilovací
cvičení a strečink – tak lze stručně čtyřmi slovy vyjádřit motto tohoto oddílu. Je zaměřen na
taneční styl, který kombinuje aerobik, hip hop,
zumbu, street dance s latinsko-americkými
prvky. Jednoduchý aerobní trénink je vhodný
k redukci hmotnosti, zpevnění svalstva, zlepšení kondice a všeobecné vytrvalosti. Bude se
také pracovat se sportovním náčiním, děvčata
se seznámí se základy atletiky a gymnastiky,
nebudou chybět hry, soutěže a relaxace. Oddíl
vede cvičitelka II. třídy Monika Mátéová s pomocí studentky Simony Halátové.
Cvičení pro chlapce 1.–9. tříd ZŠ bude
probíhat od 8. září každý čtvrtek od 15 do 16.30
hodin. A co zájemce z řad kluků čeká? Základy
parkouru, gymnastiky, atletiky, dále se zaměří na
posilování, zvýšení kondice a obratnosti, míčové
hry a mnoho dalších kolektivních her a akcí. Cvičení vede Dalibor Koval, cvičitel III. třídy.
Cvičení seniorů „Věrná garda“ bude zahájeno 16. září, bude probíhat každou středu
od 18 do 19 hodin. Cvičení je už dle názvu
zaměřeno na nejstarší generaci, která si chce
uchovat pružnost i pevnost svalové hmoty a
udržet co nejdéle svoji kondici a tělesné, vlastně tím i duševní zdraví. Cvičit se bude s různým
náčiním – na lavičkách, s tyčemi, míči, bude zaměřeno na zdravotní hledisko, bude provázeno
příjemnou hudbou a nebude chybět závěrečná
relaxace v podobě strečinku. Cvičení má být i
zábavné, proto nebudou chybět ani zábavná
cvičení a country tance. V případě nabídky se
senioři rádi věnují nácviku hromadných skladeb

pro různá vystoupení, provozují cyklovýlety,
muži hrají nohejbal, rádi se setkávají kolektivně
u různých společenských akcí – vánoční a jiná
posezení, v zimě provozují výlety na běžkách.
Cvičiteli tohoto oddílu zůstávají Sylva Jeřábková a Zdeněk Šimčák, cvičitelé III. tř.
Tradiční cvičení žen a mužů bude také nadále pokračovat. Cvičení žen bude probíhat
každé úterý od 18 do 19.30 hodin. Bude zaměřeno především na zdravotní cvičení, posilování
ochablých svalů a protažení zkrácených svalových skupin, aby došlo ke zlepšení držení těla a
tím také zamezení různých bolestivých projevů
na páteři, kloubech apod. Ale nebudou chybět
taneční rozcvičky, zábavná cvičení, nácviky
hromadných skladeb v případě různých sokolských akcí atd. Budou se dále udržovat společná setkávání, návštěvy kulturních podniků, oslavy, cyklovýlety, turistické výlety apod. Termín
zahájení bude ještě upřesněn na plakátech u
sokolovny a na internetových stránkách a facebooku TJ Sokol Frýdlant n. O. Cvičení povede
Mgr. Vladimíra Baranová, cvičitelka II. třídy.
Cvičení mužů bude probíhat v pátky od 20
hodin. Bude tradičně zaměřeno na posilování,
cvičení na nářadí i s náčiním, na míčové hry.
Muži rovněž udržují kolektiv mimo tělocvičnu na různých oslavách, turistických výletech
apod. I zde bude ještě upřesněn termín zahájení cvičení na internetových stránkách. Cvičení
opět povede Miroslav Kupča, cvičitel II. třídy.
Kromě sokolských aktivit budou realizována také cvičení jiných pořadatelů, jako doposud kardiokruháč, dále nově aikido, čchi kung.
V podzimních měsících by mělo přibýt zdravotní cvičení, také v dopoledních hodinách.
Veškeré informace o aktivitách a programu
probíhajícímu v objektu sokolovny naleznete na
internetových stránkách http://www.sokol-fno.
estranky.cz/, ve vývěsní skříňce před vchodem
do sokolovny nebo na tel. TJ Sokol Frýdlant n.
O. 732543427.
Za všechny cvičitele zve srdečně náčelnice
TJ Sokol Frýdlant n. O. Vladimíra Baranová

Z Frýdlantu do Brna a Plzně

Současní prvňáčci u lednového zápisu. Spolupráce starších
a mladších spolužáků je v ZŠ TGM samozřejmostí.

Do MŠ HAPPY DAY opět přilétnou andělé
Dne 11. září se v
Mateřské škole HAPPY
DAY ve Frýdlantě nad
Ostravicí na ul. Dvořákova 780 od 15.30 hodin
bude konat již druhý ročník akce s názvem Den
s DOBRÝM ANDĚLEM. Pro všechny děti bude
připraveno divadelní představení, společné zpívání s Pavlem Býmou, muzikohrátky, sportovní
a výtvarné aktivity.
Počasí nám loni nepřálo, ale letos pevně věříme, že nám sluneční paprsky prozáří a zahřejí
nejen naše těla, ale i naše srdce. A když ne
sluneční paprsky, tak se o to určitě postará svařené víno či káva, které můžete dostat u obsluhy z Bio Café, či z hospůdky U Pacošů. Jsme
samozřejmě připraveni i na deštivé počasí :-)
Proč Den s Dobrým Andělem? Dobrý Anděl

je nadace, která pomáhá rodinám, ve kterých
se vyskytla rakovina či jiná závažná nemoc.
„Chceme rodinám s dětmi představit činnost
nadace DOBRÝ ANDĚL, která průhledným
způsobem předává finanční prostředky od
dárců rovnou konkrétním rodinám,“ zdůvodnila
majitelka školky Helena Fizia Keddamová své
motivy pro zorganizování dalšího ročníku.
Budete-li chtít vědět více o nadaci DOBRÝ
ANDĚL, informujte se na internetových stránkách www.dobryandel.cz. Stát se DOBRÝM
ANDĚLEM a pomoci některé rodině nemusí
být vůbec drahé. Odměnou vám může být
dobrý pocit z toho, že přímo vidíte, komu vaše
peníze pomohly.
Bližší informace o této akci naleznete na
stránkách www.center4you.cz.
Těšíme se na známé tváře i nově příchozí.
Tým Mateřské školy HAPPY DAY s.r.o.

Letošní červnové víkendy dospělých členů
TJ Sokol Frýdlant n. O. byly nabity cvičením a
cestováním. Sokolové se totiž v rámci letošních
oslav 25. výročí znovuobnovení České obce
sokolské opět zapojili do nacvičování pohybových skladeb, aby se zúčastnili menších sokolských sletů, a to v Brně v rámci tradičního „Sokolského Brna 2015“ s podtitulem „25 let znovu
spolu“ a „Plzeňských slavností pohybu“ v rámci
Evropského hlavního města kultury.
Po zhruba osmi měsících nácviku v tělocvičně a na různých nácvičných srazech jsme se
vydali v počtu 16 žen a 16 členů Věrné gardy
– seniorů ve dnech 5.–7. Června do Brna. Ještě v pátek jsme stihli navštívit mimořádnou Vilu
Tugendhat – ojedinělé funkcionalistické dílo.
Po sobotních nácvicích jsme trávili čas prohlídkou centra Brna a navštívili jsme na letní scéně
hradu Špilberk probíhající přehlídku pódiových
skladeb, které byly na vysoké úrovni a v nichž
se předvedly dětské i dospělé sokolské kolektivy z celé republiky. V neděli po náročném
čekání v horkém slunci při teplotách 30°C na
začátek průvodu se konečně čtyři a půl tisíce
sokolů dočkalo a dostalo se s plnou parádou za
nastupujícími vlajkonoši s historickými prapory
a v historických krojích na hřiště Sokola Brno
I župy Máchalovy. Postupně bylo předvedeno
divákům 13 pohybových skladeb včetně těch,
v nichž jsme vystupovali i my – ženy nacvičily
skladbu „Pro radost“, kterou s radostí i pro radost diváků předvedly téměř bez chybičky. Věrná garda zopakovala skladbu „Waldemariána“,
kterou předvedla v úpravě na minulých Frýdlantských sportovních hrách spolu s ženami.
20. 6. ženy předvedly skladbu Pro radost
také frýdlantským občanům na tradičním setkání u sokolovny v rámci FSH 20. 6., což byla
také generálka na vystoupení v Plzni. Tam

jsme se společně vydaly s cvičenci Věrné gardy a dalšími cvičenkami skladby Pro radost ze
Sokola Hodslavice a Kopřivnice společným autobusem v pátek 26. 6.
Počasí tentokrát nebylo tak příznivé jako
v Brně, ale to tak nevadilo, neboť Sokolská
župa Plzeňská pořádala Plzeňské slavnosti
pohybu v rámci akce Plzeň 2015 – Evropské hlavní město kultury (EHMK) v hale na
zimním stadionu Home Monitoring Aréna.
Tentokrát probíhalo vše hlavně v sobotu 27.
6., takže pro nás cvičence to byl perný den.
Dopoledne zkouška, odpoledne generálka a
večer po 20. hodině hlavní vystoupení – předvedení asi deseti pohybových skladeb. Takže šlo jen o to, zvládnout i za deště přesuny
v čase a bez nehody.
Nádherným zážitkem pro nás však bylo
páteční zahájení celého plzeňského sletu,
které probíhalo v přírodním Amfiteátru Lochotín nedaleko ZOO a pokračovalo úžasným

koncertem „Noc s operou“ za účasti operní
pěvkyně Evy Urbanové, operního pěvce Miroslava Dvorského a dalších sólistů plzeňské
opery, orchestru a sboru plzeňského divadla.
Úžasné árie zněly nocí do 23 hodin, slyšeli
jsme nejnádhernější árie českých i světových
oper. Plzeňské slavnosti pohybu probíhaly
pak po celou sobotu a neděli na náměstí Republiky stále běžícím programem – pódiovými
vystoupeními kolektivů z celé republiky a dalšími průvodními akcemi.
My jsme si zajistili na neděli průvodce historickým jádrem města, navštívili vyhlášenou
hospodu Na Parkáně, kde nás čekal oběd a
kde čepují vynikající Plzeň, a nechali se provést
historickým Pivovarským muzeem, které s restaurací sousedí. V odpoledních hodinách jsme
odjížděli z Plzně, která se s námi loučila nádherným počasím a plni dojmů a zážitků jsme se
vraceli domů vstříc letním dnům a zaslouženým
prázdninám. V. Baranová, TJ Sokol Frýdlant

Doučovací centrum ve Frýdlantě
Společnost Face 2 Face, doposud zaměřená na
výuku cizích jazyků, otevřela nové doučovací centrum, které je ve Frýdlantě nad Ostravicí a jeho okolí
první svého druhu.
Slavnostního otevření se zúčastnil populární herec a moderátor Martin Dejdar, který je partnerem a
tváří společnosti Face 2 Face. Doučovací centrum
bude sídlit na ulici Školní. Další jeho pobočka bude
ve Frýdku-Místku.
„Doučovací centrum zahájí svou činnost 1. 9.
2015. Žáci a studenti budou mít k dispozici nové
multimediální učebny vybavené interaktivní tabulí a
nejmodernějšími elektronickými studijními materiály. Nabídneme jim tak zábavnou a názornou výuku,
zvýšíme jejich motivaci k učení a slabším žákům
a studentům vrátíme sebevědomí. U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami učení zapojíme díky
interaktivní tabuli všechny smysly, což je pro jejich
pokrok nezbytné,“ uvedla Ing. Bc. Martina Kavečková, majitelka společnosti Face 2 Face.
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slovo starosty
Vážení spoluobčané,
když čtete tyto řádky, školáci už mají první školní dny za sebou. I
naše mateřská škola, která dostala před prázdninami novou barevnou fasádu, se znovu zaplnila dětmi. Během prázdnin byly ve školce
vymalovány vnitřní prostory, provedena rekonstrukce rozvodu teplé
užitkové vody a drobné interiérové úpravy. Věřím, že se dětem bude
ve školce líbit a že se tam budou každé ráno rády vracet. Koncem srpna se nám podařilo dotáhnout do konce administraci projektu „Mateřská škola – úspory energie“ a podat žádost na Státní
fond životního prostředí o proplacení dotace. Od prvního září byla zahájena výstavba chodníku od
mateřské školy směrem k panu Mičulkovi. Tuto stavbu bude provádět firma Sdružení VALA – Ing.
Jiří Vala, která vyšla vítězně z výběrového řízení za cenu 998 810 Kč včetně DPH. Tento chodník,
který by měl výrazně zvýšit bezpečnost chodců procházejících kolem krajské komunikace, hlavně
dětí navštěvujících mateřskou školu, bude v plné výši financován z obecního rozpočtu. Po dobu
výstavby, která by měla být ukončena do konce října, bude v okolí stavby omezený provoz. Žádáme občany, aby v těchto místech dbali zvýšené opatrnosti. V sobotu 22. srpna proběhly v naší obci
21. Sochovy národopisné slavnosti. Věřím, že všichni, kteří si našli cestu do našeho areálu pod
Ondřejníkem, byli spokojeni a odnesli si ze Lhotky příjemný kulturní zážitek. Chtěl bych poděkovat
všem, kteří se podíleli na organizaci a zabezpečení těchto slavností, novému spolupořadateli, kterým je Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice, sponzorům a hlavně Moravskoslezskému kraji za
výraznou finanční podporu. Do nového školního roku přeji školákům hodně studijních úspěchů a
vám všem ještě mnoho prosluněných podzimních dnů.
Zdeněk Kubala, starosta

Sochovy národopisné slavnosti

XXI. ročník Sochových národopisných slavností, který se uskutečnil 22. srpna v areálu u
školy, je úspěšně za námi. Slavnosti si nenechalo ujít více než jedenáct set návštěvníků, kteří
se dobře bavili při sledování nabitého programu.
Celkem v pěti pořadech vystoupilo na tři sta padesát dětských i dospělých účinkujících z patnácti
souborů a cimbálových muzik. Většina vystoupení byla krásnou ukázkou „našeho“ folkloru, neboť Sochovky jsou převážně setkáním souborů
z nejbližšího okolí, a tak se každoročně nejen na
pódiu, ale i mimo něj mohou potkat staří známí
z Pilek, Valašského vojvody, Ostravice, Gruniku,
Valášku, Ondrášku a dalších lašských souborů.
Dětem patřil pořad Mala s velkym, maly
s velku. Čemu? Temu!, kde společně tančili,
zpívali, povídali a hráli si malí a velcí. Různé
drby a klebety přišly na řadu v pořadu dospělých souborů Něni šprochu, aby na nim něbylo
pravdy trochu. Výročím souborů Valašský vojvoda a Ostravica byl věnován pořad Už stě o
tym slyšeli? Muziky hrály a zpívaly o ženských
nešvarech v pořadu Lepší je se z vlkem zebrať.
Jako hosté letos vystoupily soubory Hořeňáček a Hořeňák z Lázní Bělohorad, které představily divákům v odpoledních pořadech písně
a tance z Podkrkonoší. Myslím, že svým vystoupením mile překvapily i ty, kteří se na český
folklor dívají někdy skrz prsty. Z Prahy přijel ještě soubor Rosénka, přesněji jedna z jeho sku-

pin Hajdaláci. Tento soubor zpracovává již víc
jak třicet let folklor některých jihomoravských
regionů, protože jeho zakladatelka pocházela
z Uherského Hradiště. Kromě krátkého vystoupení v odpoledním pořadu jim patřil především
večerní program s názvem Hajdalácký folklorníček plný vtipných tanečních čísel za doprovodu
cimbálové muziky Cimbaba, který měl u diváků
zaslouženě velký úspěch.
Během celého odpoledne a večera vyhrávaly nejen k poslechu, ale i k tanci muziky zúčastněných souborů na vedlejší scéně za školou,
po skončení všech pořadů se volná zábava
přesunula také na hlavní pódium.
Nejen programová nabídka byla velmi pestrá, také ve stáncích s občerstvením bylo opravdu z čeho vybírat. K zahnání hladu i žízně bylo
připraveno mnoho dobrot.
Podtrženo sečteno, můžeme být s letošním
ročníkem velmi spokojeni. Program byl vydařený, přálo nám počasí i diváci. Je příjemné vidět
mezi návštěvníky slavností každoročně stejné
tváře, které jsou důkazem toho, že se jim ve
Lhotce líbí a rádi se sem na Sochovky vracejí.
Na závěr ještě poděkování všem, díky kterým mohly být Sochovy slavnosti realizovány.
Jejich pořadateli jsou Klub žen a Sdružení měst
a obcí povodí Ondřejnice ve spolupráci s obcí
Lhotka. Významnou finanční podporu poskytuje Moravskoslezský kraj.

Pohled na Lhotku a okolí z vyhlídky Pod Hrbkovou.

Pohár opět zůstal doma

Kdyby lhotečtí hasiči věřili na pověry, tak po
sobotě 29. srpna by je to určitě přešlo. Pořádali totiž 13. ročník soutěže v požárním útoku O
putovní pohár obce Lhotka a při závěrečném
hodnocení opět převzali pohár za první místo.
Ale pojďme od začátku.
Za krásného slunečného počasí se do
areálku u školy sjelo 24 hasičských družstev,
z toho bylo 7 ženských. Dvě družstva přijela
z družební obce Sihelné na Slovensku. Jako
první vyrazili na trať domácí muži, a přestože
zaostali za loňským rekordem, dosáhli času,
který už nikdo nepřekonal. I když se samozřejmě všichni patřičně snažili. Ale chybičky
se vloudily, někdo zakopl, jinému se trochu
třásla ruka a to pak třeba nečekaná sprška
zasáhla i diváky, ale v horkém počasí to bylo
spíše osvěžení. Závody přilákaly i hodně diváků, a tak atmosféra byla výborná. Domácí
hasiči soutěž po všech stránkách pečlivě připravili, a tak nikdo netrpěl hladem ani žízní.
Za to si zaslouží poděkování i sponzoři, kteří
lhoteckým hasičům na tuto akci přispěli – B.

Tesař, J. Tukinský, J. Fulnek a rodina Ivánkova. Závěr patřil samozřejmě vyhlášení výsledků a předání cen. V soutěži žen byly na třetím
místě domácí, druhé Palkovice a první Pstruží.
V soutěži mužů obsadil třetí příčku Hájov, dru-

hé Vyšní Lhoty a největší putovní pohár předal
starosta Zdeněk Kubala po roce opět domácímu družstvu a bylo to počtvrté v řadě. Určitě
si při předávání cen soupeři slíbili, že příště už
se to změní. Tak uvidíme za rok!

Pohled do lhoteckého mysliveckého revíru
I když myslivci v případě zvěře nemluví o
krvi, ale o barvě, tak lhoteckým myslivcům
možná bude v budoucnosti chybět „mladá
krev“, jak přiznal předseda Mysliveckého spolku Lhotka Vladislav Borák. Je jich celkem osm
a za předpokladu, že na jednoho myslivce by
mělo optimálně připadat asi 50 ha honitby, je
jejich současný stav dostatečný. Ale i lhoteckým myslivcům přibývají léta a práce je dost.
Jak řekl předseda Borák: „Nejvíc práce máme
pochopitelně v zimě, kdy roznášíme krmení do
krmelců. Minulá zima byla k nám i zvěři celkem
milosrdná, ale víme, že tady u nás v horách může
napadnout několik desítek centimetrů sněhu a to
se pak do lesa šlape těžce. Na jaře sčítáme zvěř,
abychom zjistili, jaký je stav po zimě, což nám
ukládá zákon č.449/2001 Sb. o myslivosti a za
nesplnění bychom dostali citelnou pokutu. A dále
po zimě musíme krmelce vyčistit a vyvápnit.
A která zvířata bychom ve lhotecké ho-

nitbě mohli zahlédnout?
„Tak pochopitelně srnčí, jelení, černou
zvěř, jezevce, lišky, kuny, zajíce. Na skladbu a
množství má vliv charakter krajiny. Na rozdíl od
níže položených honiteb u nás chybějí koroptve
nebo bažanti. Také černé zvěře a zajíců je míň.
Zmizela políčka, na nichž bylo obilí, kukuřice,
brambory, řepa a zůstaly jenom louky. A vůbec
se stavy veškeré zvěře oproti minulosti snížily.“
Co to podle vás zapříčinilo?
„Kromě toho, že už u nás nejsou ta pole
s různými plodinami, je to také nasazení techniky na sečení těch luk, kdy pod až dlouhými
lištami žacích strojů zahyne nejedno mládě.
Někteří nezodpovědní lidé také nehlídají své
psy a ti pak zvěř plaší, a dokonce i „pytlačí“.
To je problém, který nás hodně trápí, a chtěl
bych se na lidi obrátit, aby byli, co se týče jejich
psů, odpovědnější. Naštěstí už ubylo rušení od
motorkářů, kteří se proháněli v lese v době, kdy

zvěř potřebovala klid k vyvedení mláďat.“
K tomu je třeba také osvěta.
„A nejlepší je asi začít u těch nejmenších. Proto děláme besedy ve školce, vysvětlujeme dětem, jak to v lese chodí, ukazujeme jim krmení u
krmelců, snažíme se v nich vytvořit správný vztah
k přírodě. A snad v někom probudíme i zájem stát
se myslivcem, protože někteří z nás nebudou mít
za pár let už síly plnit všechny povinnosti.“
A kde můžeme myslivce potkat?
„Tak hlavně v lese, protože musíme mít přehled. Jako hospodáři hlídáme a redukujeme
stavy zvěře a střílíme škodnou – lišky, volně pobíhající psy a kočky. Ale zúčastňujeme se aktivně i dění v obci. Například na právě skončené
Sochovy slavnosti jsme uvařili zvěřinový guláš.
A musíme se starat, abychom měli v zimě co
nosit do krmelců a to je náročný úkol.“
Věřme, že stavy myslivců i zvěře budou ve
lhotecké honitbě v budoucnu optimální.

Staré Hamry
jubilea
V měsíci srpnu oslaví svá životní jubilea občané:
Pečínková Marie 81 let
Palacký Alois 75 let
Slípková Dagmar 50 let
Za obecní úřad přejeme do dalších let mnoho
zdraví, spokojenosti a životního elánu.

krátce z obce
Vítání občánků
V neděli 27. 9., v 11 hodin slavnostně přivítáme
v sále Obecního domu nové občánky Lhotky.
Rodičům pěti chlapců a dvou děvčat byla odeslána písemná pozvánka.
Svoz odpadů
Termíny svozu komunálního odpadu: úterý 1.
9., 15. 9. a 29. 9.
Jednání zastupitelů
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná ve
čtvrtek 17. září od 19 h. v sále Obecního domu.
Upozornění
Upozorňujeme občany, aby neodkládali u kontejneru na tříděný odpad objemné předměty
(židle, stoly, velké skleněné předměty, pneumatiky apod.), které se do těchto kontejnerů nevejdou. Ke sběru těchto předmětů slouží svoz velkoobjemového odpadu, nebezpečného odpadu
a elektrozařízení, který je prováděn 2x ročně,
vždy na jaře a na podzim. Nejbližší termín svozu velkoobjemových odpadů je 17. října 2015.

Informace o provozu pošty Staré Hamry
Z provozních důvodů bude pošta Staré Hamry od 9. do 11. 9. uzavřena.
Z důvodu školení ČNB bude pošta Staré Hamry od 29. do 30. 9. uzavřena.
Poštovní služby budou v těchto dnech zajišťovány poštou Ostravice.
Informace o pracovní době pošty Ostravice najdete na dveřích pošty Staré Hamry.

Veřejné osvětlení u kostela a hřbitova
Na základě četných žádostí občanů bylo
provedeno rozšíření veřejného osvětlení u kostela a hřbitova. Současně byla zřízena přípojka
pro osvětlení vánočního stromu či možného

osvětlení pomníku Maryčky Magdonové.
Montáž veřejného osvětlení provedla firma G+V
ELEKTRO TRADING s.r.o., která podala nejnižší
cenovou nabídku. Cena díla: 50 389 Kč bez DPH.

Obecní vodovod

Poslední horké dny letošního léta jsme
museli dovážet vodu do jímání obecního vodovodu. Vodu dováželi cisternou naši hasiči.
Důvodů pro tento krok bylo více: dlouhé sucho,
úniky vody z jímání (jímky nejsou vodotěsné)
a zvýšené denní odběry vody. Jednoduše řečeno, nedokážeme při nízkých průtocích vody
v potoce Červík zachytit dostatečné množství
vody pro vodovod.
Společně s projektantem, firmou VODEKO
s. r. o., hledáme vhodné řešení.
Dílčí úpravy již byly provedeny a další navrhované řešení budeme realizovat v nejbližší
možné době, za lepších klimatických podmínek.

jubilea
V měsíci září 2015 oslaví své životní jubileum:

Paní ANNA KLEPÁČOVÁ 65 let
Našim jubilantům k jejich výročí srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví!

Přehled bohoslužeb
na měsíc září
6. 9.
13. 9.
20. 9.
27. 9.

10.30 Bílá
10.30 Bílá
10.30 Bílá
10.30 Bílá

11.30 Staré Hamry
11.30 Staré Hamry
11.30 Staré Hamry
11.30 Staré Hamry

Fotbalový klub Los Hamros
nezahálel ani v měsíci srpnu

Na tento měsíc byly naplánovány poslední
dvě turnajové zastávky letošní sezóny.
Hned 1. srpna se konal turnaj v Kunčicích
pod Ondřejníkem.
Sestava prošla jen mírnými změnami. Základ týmu zůstal ve složení Jan Filip, Martin
Pavela, Radovan Liďák, Michal Janošec a Jan
Kubačák. Doplnili jsme jej o tři hráče ze sousední Ostravice, a to o Ondřeje Stonavského,
Luboše Kyjanicu a Ondřeje Snášela.
Konkurence byla velká, ovšem to nás nemohlo zastavit.
Nakonec z toho bylo třetí místo! A to nám postup do finále utekl jen o vlásek – jak jinak, než
na penalty. Ale další pohár a cena pro nejlepšího hráče turnaje jsou doma. Důkaz, že pořád
patříme do úzké špičky!
Měli jsme jen týden na regeneraci a už klepal na dveře další turnaj. Tentokrát opět v Pržně. Hrálo se o Pohár starosty.
Hlavní výjezdová skupina zůstala stejná,
jen jsme místo Jana Kubačáka museli povolat
posilu do brány – legendárního gólmana klubu
Los Hamros pana Josefa „Jožana“ Davida!
Turnaje v Pržně jsou však pro nás zakleté.

Hráli jsme, jak nejlépe jsme mohli, a to i navzdory nefotbalovému počasí, které panovalo. Přesto na nás zbylo pouze nepopulární čtvrté místo.
I tak si myslím, že jsme svůj klub a naši obec
letos reprezentovali úspěšně.
Chci poděkovat celému týmu a všem, kteří
se našich výjezdů účastnili.
Teď budeme trénovat a nabírat síly na vrchol
sezóny. Tím bude v říjnu pražský Švejk Cup,
kde přijde srovnání úrovně klubů dokonce na
mezinárodní úrovni.

Uzavření Obecního
úřadu Staré Hamry
Z důvodu plánovaného
přerušení dodávky elektrické
energie bude ve dnech
4. 9. 2015 – pátek
7. 9. 2015 – pondělí
obecní úřad uzavřen.

–5–

Baška

Září 2015

Kraj pod Beskydy si získal srdce operní pěvkyně Aleny Čihánkové
V pondělí 24. srpna se uskutečnilo přátelské
setkání doc. Aleny Čihánkové s představiteli
obce Bašky, které bylo iniciováno její starostkou paní Irenou Babicovou a místostarostou
RNDr. Martinem Čajánkem, PhD.
Při tomto setkání Alena Čihánková mimo
jiné řekla: „Již více než 50 let jsem spojena
s krásnou Baškou a jejími vzácnými lidmi.“
Bohatá umělecká dráha operní pěvkyně, rodačky z Radvanic u Ostravy, je spojena s jejím
působením na scéně Městské opery v Kolíně
nad Rýnem (1968–1995). Angažmá na této
prestižní německé operní scéně dosáhla po
úspěšném účinkování na světově proslulém
Wagnerovském festivalu v Bayreanthu (1967).
V náročném konkurzu byla tehdy z desítek
pěvkyň mnoha národností vybrána do hlavní
role Ady v opeře Víly1). Byla jedinou Češkou,
která v době svého působení získala na operní
scéně v Kolíně nad Rýnem trvalé angažmá.
Na otázku proč je Baška místem, kam se ráda
vrací, odpověděla: „Byl to můj tatínek František Čihánek (1913–1990), sbormistr a dirigent ostravské operetní scény Divadla Jiřího

Myrona, který si Bašku velice oblíbil. Již v roce
1958 začal na bašském Dřevěném kopci stavět z původní zahradní boudy chatu. Také já
jsem zde prožila volné chvíle svého mládí,
mám zde mnoho přátel, byla jsem oslovena
krásou těchto míst, prostě Baška mi přirostla k srdci. Vzpomínám si, že od šedesátých
let byla naše chata místem, kde se zejména
o letních divadelních prázdninách scházeli tatínkovi přátelé z ostravského divadla: Pepíček
Kobr, Vladimír Brázda, Vlasta Tománková,
Ota Viktorin a mnoho dalších. Někdy si myslím, že by bylo vhodné si toto místo trvale připomenout,“ zavzpomínala Alena Čihánková,
která žije již téměř padesát let v Kolíně nad
Rýnem. Nejenom ona, ale i její dcera, která
navštěvuje Bašku spolu s ní, hovoří plynně
česky. Jejím přáním je, aby i oba vnuci na rodný jazyk své babičky nezapomněli.
Paní Alena při svých pravidelných letních
pobytech v Bašce jenom neodpočívala, ale
velice ráda svým zpěvem obohacovala bohoslužby ve zdejších kostelích (Skalici, Hodoňovicích, Bašce), ale i v dalších místech našeho

připomínáme si…

Tomáš Garrigue Masaryk (1850–1937),
první prezident republiky
Za sto let možná děti našich dětí
svým dětem budou teskně vyprávěti
o šedém ránu čtrnáctého září,
na věky označeném v kalendáři.
To kalné ráno, to si pamatuj,
mé dítě.
Jaroslav Seifert – To kalné ráno
(úryvek z básně)
Z myšlenek T. G. Masaryka:
„Budeme nejen milovat bližního, nýbrž láska k bližnímu se uskuteční sociálními zákony.
Usilujme, aby mezi námi žebráka nebylo.“
„Chceme-li zvýšit mravnost, postarejme
se, aby lidé krásně, čistě a zdravě bydleli,
aby se matky plněji mohly věnovat dětem,
aby si lidé poctivou prací mohli vydobýt živobytí a domova.“
„Dobrý dělník není méně hodnotný než
dobrý prezident.“
„Ale vy jeden každý musíte vždy snést mínění druhého. V demokracii je svoboda, volnost. Demokracie znamená diskusi.“
„Ne násilím, ale mírně, ne mečem, ale pluhem, ne smrtí, ale životem k životu – toť smysl
našich dějin a odkaz velkých předků našich.“

Přečetli jsme za vás:
Dne 25. června 1924 o 17. hodině odpoledne projel zdejší stanicí p. prezident Masaryk
vraceje se ze zájezdu na Opavsko a Hlučínsko.
K jeho uvítání dostavila se na nádraží, které
bylo vyzdobeno, školní mládež z Bašky, Malých Kunčic a Hodoňovic, nechyběl ani místní
Sokol s hudbou a početné řady občanů. Vlak
sice nezastavil, stanicí projížděl zmírněnou
rychlostí. Jakmile se objevil v okně vlaku p. prezident, který mával šátkem a vlídně se usmíval,
propukli všichni v bouřlivý jásot a volání „SLÁVA“ „NAZDAR“ „VÍTÁME VÁS“. Vzezření pana
prezidenta bylo skvělé. Večer pak koncertovala
v hostince A. Blažka místní hudba.
(Kronika obce Bašky – 1924 – zapsal: L.
Popek, kronikář)
5. července 1930 projel první prezident republiky T. G. Masaryk naší obcí směrem k Frýdlantu n. O. k Frýdku. Starosta obce Ludvík
Klaner zdráhal se na příkaz okresního úřadu
ve Frýdku nechati přizdobiti nádraží v Bašce. Školní děti a veliký zástup byl na zdejším
nádraží a nadšeně zdravil pana prezidenta…
(Kronika obce Bašky)
František Vaníček

kraje. Spoluúčinkovala s bašským chrámovým sborem, který vedl dnes již zesnulý sbormistr pan Adolf Kolčář (1921–2013).
Také její letošní letní návštěva nemohla vynechat tuto tradici a ráda si opět zazpívala a
zahrála na varhany a tím přispěla k slavení mše
svaté v kostele sv. Václava v Bašce.
Při pondělním rozhovoru zmínila také obětavé
působení skalického faráře P. Radka Drobisze.
Byl to hlavní důvod k tomu, že paní Alena
Čihánková se obrátila na Monsignora Kleinera, jednoho z duchovních, katedrály sv. Petra
v Kolíně nad Rýnem a požádalo ho o umožnění přijetí P. Radka Drobisze v této farnosti.
Její prosbě vyhověl, a tak se ještě v letošním
roce uskuteční návštěva skalického faráře
v Kolíně nad Rýnem. Rovněž bude jedním
z celebrantů při mši svaté v této katedrále
(Kolínský dóm)2).
Na závěr srdečného setkání se starostka
Irena Babicová rozloučila s paní Alenou Čihánkovou přáním, aby i nadále ráda trávila své
letní dny v Bašce a mezi svými přáteli.
František Vaníček

1) Die Fen (Víly) – romantická opera Richarda Wágnera, jejíž text si napsal podle pohádkové hry Carla Gozziho
La donna serpente (Hadí žena), roku 1833 ve Würzburgu.
2) Kolínský dóm je gotická katedrála v Kolíně nad Rýnem a sídlo kolínského arcibiskupa. Je jedna z největších
gotických katedrál a kostelů. Byla založena roku 1248, ale dostavěna až v letech 1823–1880. Stavba je součástí
kulturních památek světového dědictví UNESCO (1996).

Tato sportovní akce, která se letos v sobotu
22. srpna již konala poosmé, na sportovištích
kempu u bašské přehrady si získala oblibu nejen mezi sportovci, ale i v řadách diváků. Šestkový volejbal žen, beach volejbal a nohejbal – to
jsou disciplíny, ve kterých zápolila stovka sportovců. Když k tomu přidáme diváky, fanoušky a
rodinné příslušníky zápolících manšaftů, pak lze
říct, že bašťanský kemp skutečně „žil“.
Od rána se hrálo, počasí přálo, takže i zápasy byly více než výborné. A jak vše dopadlo?
V šestkovém volejbalu žen, kde byly zaregistrovány 4 týmy, zvítězilo extraligové družstvo juniorek TJ Ostrava, které ve finále zvítězilo nad druholigovým družstvem ostravských
žen, které tak obsadily 2. místo. Ze souboje o
třetí místo mezi TJ Polanka a bašťanskými děvčaty vzešlo vítězství pro Polanku a tyto volejbalistky tak obsadily třetí příčku.

V turnaji smíšených družstev (1 muž a 2
ženy) beach volejbalu probíhaly rovněž „nelítostné“ zápasy. Postaveno bylo devět týmů, 1. místo
patřilo TJ Sokol Frýdek-Místek; 2. místo pak TJ
Ostrava; třetí příčku obsadila TJ Frenštát p. R.
Devět družstev se zaregistrovalo do turnaje nohejbalu mužů (trojice). Znamenitě si vedl
tým Splav Frýdek-Místek, kterému patřilo 1.
místo; Team Kvarda Frýdek-Místek skončil
druhý a bronzovou medaili brali muži TJ Sokol
Frýdek-Místek. Bramborová medaile – 4. místo
vybojovalo mužstvo z Hodoňovic vedené Davidem Maršálkem, což je jistě výborné umístění
domácích zástupců. Všem týmům gratulujeme!
Vyvrcholením Bašťanského léta byla exhibice jednotlivců v nohejbale, do které se
přihlásilo deset mužů.
Tady si vítězství od-

8. ročník Bašťanského léta za námi
nesl Roman Kvarda.
Sponzory akce byla Obec Baška, hospůdka
Na Pláži a Oční optika Patria. Starostka Irena
Babicová pak na závěr předávala ceny, Roman
Pazděra zajišťoval občerstvení všem divákům
a návštěvníkům akce.
Léto pomalu končí a je jistě dobré, že
bašťanský kemp nezeje prázdnotou, ba naopak. Letošní léto přímo vybízelo ke kempování, následně tak ke sportu a zábavě, což jistě
přispívá k obohacení fyzické i psychické stránky lidského těla.
Bašťanské léto 2015 je úspěšně za námi a
budeme se těšit na to příští!
Jiří Kozel, Dajana Zápalková

tak šel čas …

S pokorou, zamyšlením, ale i s nadějí – u hrobu T.G.M. v Lánech. (září 2000)

Na archivní fotografii jsou žáci IV. třídy Obecné školy v Bašce spolu s řídícím školy Josefem Páralem
a učitelkou Matyldou Vyviálovou z Bašky (školní rok 1936-37). Sedící zleva na zemi: Jan Měrka,
Věra Čiháčková, Albín Bělica. Zleva sedící: Emilie Kohutová, Adéla Březinová, Drahomíra Sikorová,
řídící učitel Josef Páral (*18. 8. 1882 + 15. 2. 1942, umučen v Osvětimi), paní učitelka Matylda Vyviálová, Vlasta Májová, Jarmila Uherková, Dobroslava Janíková. Zleva stojící: Eduard Fišer, Ladislav
Carbol, Miloslav Dořičák, Ludvík Pištěk, Vlasta Kohutová, Karel Tesarčík, Jiřina Nedělová, Ludmila
Pyšková, Vlasta Šostá, Josef Foldyna, Josef Špok, Ladislav Špurek, Bohuslav Škapa, Ladislav Fojtík. Zleva stojící vzadu: Miroslav Šostý, Stanislav Vávra, Miroslav Janošec, Antonín Syslo, Jiří Břízek,
Jaromír Pokluda, Milan Pokluda, Jaroslav Šajer, Miroslav Poledník, Vilém Hill, Jaroslav Saniter.

Myslivci z Bašky, Hodoňovic, Kunčiček u Bašky, Pržna a Frýdku-Místku
před mysliveckou chatou u přehrady v Bašce při slavnostním výřadu po
podzimním honu v listopadu 1983. Vpředu stojí hospodář Arnošt Máj.
Přední řada zleva: Josef Vašků, Zdeněk Krkoška, Milan Opěla, Josef
Ondrušák, Eduard Majer, Milan Čečotka, Emil Jakeš, František Zboch
ml., František Urbiš, Rudolf Kmošťák, Miroslav Skotnica, Miroslav Bukovjan. Zadní řada zleva: František Zboch st., Karel Havlásek, Václav
Pavelek, Josef Bayer, Vlastnimil Šnajder, Jan Klevar, Jaroslav Máj.

Na archivní fotografii z roku 1976 jsou „padesátníci“, kteří u příležitosti
svého jubilejního setkání navštívili i školu v Kunčičkách u Bašky, kterou jako žáci navštěvovali. Mezi jubilanty byl i Zdeněk Skokan, zanícený
fotograf a filmař, ale také jeden z nejobětavějších členů bývalého kunčičského sboru dobrovolných hasičů, který zemřel před 10 lety (*28. 5.
1926 + 10. 1. 2005). V lavicích zprava do leva: Zdeněk Skokan, František Pastrňák, Gacíková, Špok, Blažena Mertová, Slávek Šigut, Ludmila
Skokanová, Májová, Libuše Foldynová, Jiřina Kozlová.

Na archivní fotografii z roku 1961 je pamětní deska věnovaná některým
pracovníkům, kteří se zasloužili o stavbu vodní nádrže Baška (1958–
1961). Tato pamětní deska byla umístěna na hrázi přehrady. Bohužel v
následujících letech byla tato pamětní deska vandaly zničena. Stojí za úvahu, zdali by tuto původní desku nešlo obnovit a umístit ji na původní místo.

Na archivní fotografii z roku 1923 je zachycen interiér s hosty bývalé
restaurace p. Bartoše (dnes restaurace Bašťanka). Druhý zleva Robert
Schindler (mlynář z Kunčiček u Bašky) – vedle manželka. Pan Bartoš
čelně, druhý stůl zleva.

–6–

Září 2015

Pržno

Pomůžeme vám s kompostováním
Pokud se chcete podílet na ochraně životního prostředí, začněte u sebe a třiďte odpad.
Pržno své občany podporuje a nabízí i něco
navíc, aby mohli lépe a pohodlněji zužitkovat i
biologicky rozložitelný odpad.
„Pro občany, kteří mají obecní kompostéry,
nabízíme v rámci zkvalitnění kompostování
bezplatně kompostovatelné sáčky a přípravek
na urychlení rozkladu kompostu. Zájemci se
pro ně mohou zastavit na obecní úřad,“ vyzval
starosta Petr Blokša.
Co všechno lze kompostovat?
Z domácnosti, ze školy či z firmy to jsou
zbytky ovoce a zeleniny (včetně citrusových
plodů), kávové a čajové zbytky, zbytky pečiva,
skořápky z vajíček a ořechů, lepenka, papírové kapesníky, ubrousky, podestýlka domácích
býložravých zvířat. Ze zahrady posekaná tráva,

Přijďte na otevření Občanského centra
Občanské centrum ožívá. Navštivte tedy 5.
září od 15 hodin slavnostní otevření.
„Připravili jsme pro vás kulturní program
i různé aktivity. Vystoupí cimbálová muzika

Portáš, kapela Šuba Duba Band a vpodvečer
zakončí akci vystoupení kapely Gusta Vomacka Worcestra. Pokud situace dovolí a nebude
už nás trápit sucho, můžeme se všichni těšit i

listí, větvičky, plevele, zbytky zeleniny, piliny,
hobliny, kůra, popel ze dřeva, trus býložravých
hospodářských zvířat, peří, chlupy, vlasy.
Co naopak ke kompostování vhodné není?
Kosti, odřezky masa, kůže (lze kompostovat, avšak vždy by měla proběhnout tzv. hygienizace, která zajistí usmrcení původců chorob),
stolní oleje a tuky (v menším množství lze kompostovat, vhodné je nechat je nasáknout do savého materiálu – ubrousků, pilin apod.), rostliny
napadené chorobami (mozaika tabáku, spála
růžovitých, šarka slivoní, nádorovitost košťálovin, rez fazolová, bílá sklerotiniová hniloba
salátu), vykvetlé plevely, chemicky ošetřené
materiály – zbytky barev, laků apod., popel z
uhlí, cigaret, prachové sáčky z vysavače, exkrementy masožravých zvířat, časopisy, plasty,
sklo, kovy, kameny.

Tornádu se na Prženské smeči dařilo

na ohňostroj,“ slíbil starosta Petr Blokša spolu
s místostarostkou Milenou Tvrdoňovou a dodal: „Těším se na shledání s vámi. Jste všichni
srdečně zváni.“

Svoz odpadů v září Podílejte se na tvorbě kalendáře
Komunální odpad:
Ve středu 2., 16. a 30. 9. 2015.
Sklo – vždy v pátek dle vytíženosti.
Papír – vždy ve čtvrtek dle vytíženosti.
Plasty – vždy ve středu dle vytíženosti.
Na základě dotazů občanů, kteří se dotazovali, jak mohou smysluplněji likvidovat
drobný kovový odpad, budou na vybraná
sběrná hnízda umístěny červené nádoby na
plechovky, konzervy apod. Umístěny budou
na zkoušku: u kravína, u Hrušky, u Thermy,
na Návsi a v chatovišti za řekou.
Rovněž za hřbitovem budou u velkoobjemového kontejneru nově umístěny nádoby na
tříděný odpad. Připomínáme občanům, kteří
mají zapůjčeny kompostéry, že si mohou na
OÚ Pržno vyzvednout kompostovatelné sáčky
a urychlovače kompostu.

Vánoce a konec roku jsou sice ještě daleko,
obec už ale pracuje na přípravě nového kalendáře. Bude opět stolní, čtrnáctidenní a navíc
pro všechny domácnosti zdarma. Stejně jako
ten letošní má obsahovat fotografie zachycující
dění v naší obci.
„V kalendáři budou vyznačeny nejrůznější
informace a data důležitých událostí. Stane
se tak každodenním nástrojem, pomocníkem
v životě občanů obce,“ podotkl starosta Petr

Blokša. A protože fotografií pro kalendář není
nikdy dost, obrací se na všechny obyvatele
Pržna s prosbou: „Pokud máte kvalitní fotky
z veřejného života, z akcí, z obce, z okolí, pošlete nám je a tvořte tak kalendář spolu s námi.
Fotografie v tiskové kvalitě posílejte na adresu
obce – ou@przno.cz.“
Obecní kalendář uhradí obec ze svého rozpočtu, vyjde přibližně na 22 tisíc korun. K mání
bude na Mikulášském jarmarku.

Klub seniorů zve na klobásy a výlet
Klub seniorů zve své členy opět po prázdninách na setkání spojené s tradičním opékáním
klobásek. Uskuteční se v pondělí 7. září od 15
hodin v areálu za hasičskou zbrojnicí.
Senioři rovněž zvou všechny na plánovaný

výlet do Miniarboreta U Holubů ve Staříči. Ten
se uskuteční ve čtvrtek 17. září. Pravděpodobný odjezd autobusem č. 14 do Frýdku-Místku
je ve 13.03 hodin. Definitivní čas bude ještě
upřesněn na setkání klubu.

2. Frýdek Slezská 4:3 5 b.
3. Palermo 5:5 4 b.
4. FC Notors 5:8 1 b.
sk. B
1. Young Boys Baška 8:5 7 b.
2. Los Hamros 11:7 6 b.
3. Prženští kohouti 10:11 4 b.
4. FC Legion 4:10 0 b.
Semifinále:
Young Boys Baška - Frýdek Slezská 3:2
Chlebovice - Los Hamros 2:1

o 3. místo
Frýdek Slezská - Los Hamros 3:2
Finále:
Young Boys Baška - Chlebovice 1:1, penalty 1:3
„Gratulujeme vítězům, čest poraženým.
Domácí neuspěli ani v jedné kategorii, a tak
si to rozdali ještě mezi sebou. Výsledek byl
3:3, na penalty pak vyhráli mladí. Děkuji tímto pizzerii U Ďáblíka za organizaci a za rok
se těším na další ročník utkání,“ řekl starosta
Pržna Petr Blokša.

Turnaj O pohár starosty byl letos náročný
Borci, kteří se letos zúčastnili tradičního
turnaje v malé kopané O Pohár starosty, měli
více než náročné podmínky. Počasí totiž bylo
bez přehánění pekelné a prověřilo tak fyzickou
odolnost všech účastníků. Akce se konala 8.
srpna. Slunce pálilo na osm týmů – Prženští
kohouti, Palermo, Chlebovice, Young Boys
Baška, Los Hamros, Frýdek Slezská, FC Notors, FC Legion. A jak to dopadlo?
sk. A
1. Chlebovice 4:2 6 b.

krátce z obce
Ordinace bude na čas zavřená
MUDr. Martina Thaiszová oznamuje, že v
době od 31. 8. do 11. 9. bude její ordinace
z důvodu čerpání dovolené uzavřena. Akutní
případy ošetří MUDr. Kocichová v Bašce.
Rodiče prvňáčků dostanou příspěvek
Nasadí si vaše dítě 1. září na záda poprvé
školní aktovku? A chystá se nastoupit do Základní školy v Pržně? Tak to získáte finanční
příspěvek 1000 korun na nákup školních potřeb. Je k vyzvednutí na Obecním úřadě Pržno.

Malí fotbalisté jdou do zápasů
Naši malí fotbalisté si vyzkoušejí fotbal
„doopravdy“. Od podzimu se aktivně zapojí
do soutěží starších a mladších přípravek. Tréninky budou opět každé úterý a nyní tak nově
přibydou fotbalové zápasy, které se odehrají
rovněž v průběhu týdne.
Pokud máte doma děti, které by rády hrá-

ly fotbal, přiveďte je na trénink. Klub rád přivítá nové adepty od 5 do 10 let, kteří rozšíří
řady našich nejmenších hráčů. A pozor, hrají
kluci i holky! Zapojení do soutěží bude nově
vyžadovat značnou spoluúčast rodičů. První
poprázdninový trénink proběhne v úterý 8. 9.
od 16 hodin.

Na Prašivé otevřeno

Po čtyřech měsících usilovných prací
dobrovolníků na záchraně legendární dřevěné horské chaty Prašivá v Beskydech
se daří chatu znovu otevřít, aby mohla i
nadále sloužit turistům.
Na začátku byli dobrovolníci jen čtyři, ale
postupně se k nim začali přidávat další a
další, neboť viděli, že tento projekt má nějakou myšlenku. V současné době čítá dobrovolnický team 90 členů a kolem Prašivé
se tak samovolně vytvořil neformální Klub
přátel chaty Prašivá. Této obrovské partě
nadšenců, pod vedením iniciátorů tohoto

vzkříšení chaty, chatařů Martina a Michala
patří ohromná poklona. Mnozí zde strávili
nejen desítky až stovky hodin tvrdé práce,
ale zanechali tu také kus svého srdce.
Návštěvníci chaty, patřící Klubu českých turistů, se mohou těšit na renovovanou historickou Bezručovu místnost,
velké rekonstrukce se dočkala kuchyně
a sklad, nově obloženy byly chodby a
výrazně viditelnou změnou je bezesporu
nový výčep a bar.
Více aktuálních informací o chatě naleznete na webu: www.ChataPrasiva.cz

Volejbalový oddíl SK Pržno uspořádal v sobotu 27. června na volejbalovém hřišti za školou 5. ročník již tradičního volejbalové turnaje
Prženská smeč – memoriál Vítězslava Mališe.
V 9.30 se na startu sešlo celkem šest smíšených volejbalových družstev (v družstvu musí
být alespoň dvě ženy) – domácí Tornádo, Mlátičky Staříč, Šestky F-M, Osmičky F-M, Ijáčci
a Borci. Zahájení turnaje zpestřilo vystoupení
malých mažoretek z prženské školy. A pak již
začalo urputné volejbalové klání. Počasí nám
letos opět přálo. Hrálo se systémem každý
s každým na dva sety. Pro všechny zúčastněné hráče i diváky bylo připraveno bohaté ob-

čerstvení. Za mohutného povzbuzování diváků
sváděla družstva líté boje až do večerních hodin. Nakonec zvítězily Osmičky z Frýdku-Místku se ziskem plného počtu 10 bodů, druhé místo obsadili domácí hráči Tornáda Pržno spolu
s Mlátičkami ze Staříče se shodným počtem
osmi bodů i shodným počtem 234 uhraných
míčů. Kromě medailí a diplomů si vítězové
odnesli i věcné ceny. Akce pak pokračovala
volnou zábavou až do pozdního večera. Všem
zúčastněným se tato sportovní akce velice
líbila a již dnes se těší na příští ročník. Fotky
z akce jsou k vidění na www.volejbalprzno.
estranky.cz.
Miroslav Šálek

Tomáš Kolesa: Byl bych rád, kdyby škola
fungovala jako komunitní centrum pro občany
Naše škola má od srpna nového ředitele –
Tomáše Kolesu. A jak se zdá, přináší k nám
nový a svěží vítr, spoustu nápadů a tipů. V krátkém rozhovoru naznačil, jaké má představy a
plány do budoucna. Ještě před prázdninami
jste byl ředitelem školy v Kunčicích pod Ondřejníkem. Co vás vedlo ke změně působiště?
„Odpověď je jednoduchá. Potřeboval jsem
změnu. Když je člověk dlouho na jednom místě,
začne trpět provozní slepotou. Už nemá ten potřebný elán a nadšení. Takže jsem si řekl, že je
čas se přesunout zase jinam. Důvodů ale bylo
více. Mám vystudovaný první stupeň, takže se
vlastně vracím ke svému původnímu zaměření.
A co mě ještě láká, je fakt, že jsem nikdy neučil
v malotřídce. Jsem tedy na to moc zvědavý a
zároveň se na toto dosud nepoznané těším.“
Takže vy budete i učit?
„Ano, samozřejmě. Učím moc rád, takže se
už nemůžu dočkat, až poznám místní děti.“
Přemýšlel jste nad tím, co byste chtěl
ve škole změnit?
„Změny budu chtít určitě, ale nejprve potřebuji vše poznat. Například můžu prozradit, že
mám velice kladný vztah k IT technice, takže
bych rád třeba výhledově rozšířil počet počítačů tak, aby měl každý žák svou vlastní pracovní
stanici. Práci s počítači beru jako třetí gramotnost, takže se ji rád věnuji.“

A nějaké další plány?
„Do školy jsem nastoupil v srpnu, takže se musím s místním prostředím i lidmi nejprve pořádně
seznámit. Chci poznat, jaké se zde konají akce,
a rozhodnout se, zda v nich budeme pokračovat.
Například ve škole v Kunčicích jsme měli pěknou
tradici, že děti samy vyrobily kupříkladu dekorační
předměty na Vánoce, pak je na školním jarmarku
prodaly a za utržené peníze si samy nakoupily
potřebné věci do třídy. Takový systém se mi líbí,
a pokud tady není, tak bych ho rád zavedl.“
Určitě máte nějaké vize,
kudy by se škola měla ubírat…
„Chci objevovat talenty u dětí, zejména ty
skryté. To je můj hlavní cíl a směr. Také bych
chtěl, aby naše škola fungovala coby komunitní centrum. Například aby lidé, pokud možno
z Pržna, sami vedli volnočasové aktivity pro
sebe a děti, abychom společně s veřejností
něco vytvářeli, podíleli se společně na přípravách akcí. Aby se škola stala součástí veřejného života v obci. Takže třeba plánuji ponechat
stávající kroužky a naopak se budeme snažit
dětem nabídnout nové možnosti.“
Je něco, co byste chtěl vzkázat rodičům dětí?
„Ano, nebojte se komunikovat se mnou,
přijďte kdykoliv něco potřebujete vyřešit, budu
rád za nápady, inspirace i zpětnou vazbu. Už
se na naši spolupráci těším.“

Oznámení o změně sídla ohlašovny
a výzva k výměně občanského průkazu
Obecní úřad Pržno dává na vědomí občanům, kteří mají trvalý pobyt na adrese ohlašovny Obecního úřadu Pržno, že v souvislosti se změnou sídla Obecního úřadu Pržno č.
p. 50 na adresu Pržno č. p. 201, s účinností od 1. 9. 2015, se mění také výše uvedená
adresa ohlašovny obecního úřadu.
Vyrozumíváme tímto občany, kteří mají hlášen
trvalý pobyt na původní adrese sídla ohlašovny, aby si provedli výměnu občanských průkazů u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Tato výměna je bezplatná.
Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresáti vedeni na úřední adrese
jsou neznámého pobytu.

Poučení:
Dle ust. § 11 odst. 2 písm. b) zákona č.
328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve
znění pozdějších předpisů, obecní úřad obce
s rozšířenou působností, příslušný k vydání
občanského průkazu, rozhodne o skončení
jeho platnosti, jestliže občanský průkaz obsahuje neoprávněně provedené změny, nesprávné údaje. Souhlasí-li občan se skončením platnosti občanského průkazu, provede
se záznam do protokolu; v opačném případě
se vydá rozhodnutí. Odvolání proti tomuto
rozhodnutí nemá odkladný účinek.
Toto Oznámení je zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Pržno od 9. 7. 2015.
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Začíná dlouho připravovaná rekonstrukce přehrady

Na naši přehradu Šance Řečice opět vyjede těžká technika. Tento měsíc začíná dlouho
očekávaná rekonstrukce tohoto vodního díla.
Cílem je uvést nádrž do bezpečného stavu,
posilnit povodňové ochrany a zajistit spolehlivé
dodávky vody pro pitné účely. Neposledně má
oprava zlepšit průtok v tocích.
Celá rekonstrukce přehrady přijde na 438,5
milionu korun. Investorem stavební akce je
státní podnik Povodí Odry, který bude stavbu
financovat s využitím dotačního programu ministerstva zemědělství Podpora prevence před
povodněmi III. Zhotovitelem stavby bude akciová společnost OHL ŽS, která počátkem července zvítězila v rámci výběrového řízení formou
elektronické aukce.

„Cílem rekonstrukce je uvedení vodního díla
do bezpečného stavu a obnovení funkcí, pro
které bylo dílo povoleno a zřízeno. Jde zejména o povodňovou ochranu, zajištění spolehlivé
dodávky vody pro pitné účely a nadlepšování
průtoků v tocích. Rekonstrukce vodního díla
spočívá zejména v provedení nového kapacitního bočního přelivu na pravém břehu, skluzu
a vývaru, zvýšení koruny hráze a vlnolamu,“
vysvětluje investiční ředitel státního podniku Povodí Odry Miroslav Janoviak a pokračuje: „Stabilita hráze bude zvýšena přísypem vzdušního
svahu s dostatečně mírným sklonem. Materiál
pro přísyp bude dovezen z horních partií sesuvu
Řečica, čímž dojde také ke zvýšení jeho stability. K tomu přispěje rovněž uložení materiálů

nevhodných pro přísyp hráze v patě sesuvu.“
Vybudování těchto objektů si přitom vyžádá i
další stavební zásahy a úpravy. Konkrétně půjde například o změnu umístění provozního střediska, úpravu komunikací a mostů, nové rozvody sítí, osvětlení, zabezpečení a další vybavení
díla. Modernizací projde i řídicí systém vodního
díla. V nezbytném rozsahu se provedou úpravy
technologických zařízení. Vše přitom proběhne
bez omezení funkce vodního díla. „Záměrem se
nemění hlavní koncepce díla, jeho prostorové
uspořádání ani parametry nádrže. Po provedení
úprav bude vodní dílo schopno dlouhodobě zajišťovat všechny svoje funkce s evropským standardem bezpečnosti,“ dodává Janoviak.
Rekonstrukci zahájí počátkem září akciová
společnost OHL ŽS. Ta v rámci veřejné zakázky, která proběhla formou transparentní elektronické aukce 7. července 2015 a zúčastnilo
se jí celkem 13 společností, nabídla nejnižší
cenu a vyhrála tak soutěž o zhotovitele stavební akce. „Navrhovaná technická opatření
zásadně zvýší bezpečnost přehrady, která po
úpravách ustojí i desetitisíciletou vodu. Je dimenzována tak, aby zvládla pojmout 730 m3 za
vteřinu, což je přibližně dvakrát více než při povodních v roce 1997,“ říká Jan Navrátil, ředitel
Divize 2 OHL ŽS, a.s. Dokončení rekonstrukce
VD Šance je plánováno na listopad 2018.
„Nejen v souvislosti s probíhajícím suchem je
nutné říci, že Ministerstvo zemědělství ČR hodlá
v příštím roce například prověřit možnosti rekonstrukcí vodních nádrží. Cílem bude posílení akumulovaného objemu vody a kontrola funkčnosti
vodovodních soustav pro návrhy snížení ztrát
vody a optimálního zajištění distribuce pitné vody,“
doplňuje ministr zemědělství Marian Jurečka.
Fota: archiv státního podniku Povodí Odry

Běžec Jan Zemaník se v italském závodě neztratil
„Vzkaz od pořadatelů závodu Gran Trail Orobie v italském Bergamu, který mi v lednu přišel,
byl docela stručný: Ahoj Jane, přijeď v létě do
Bergama na první ročník našeho závodu, dáme
ti zdarma startovné, ubytování a přispějeme ti
na cestu. Nedalo se odmítnout a závod jsem
si hned zařadil do termínovky, takové pozvánky totiž nechodí každý den!“ začal líčit běžec
Jan Zemaník. Začátek srpna byl tropický, takže hned po čtvrtečním příletu do Bergama mu
bylo jasné, že pokud se počasí nezmění, bude
to peklo! „Sobotní počasí v den závodu bylo
však nakonec přesně takové, jaké jsem si celou dobu přál. Od rána hustě pršelo, teplota se
pohybovala kolem 10–15 °C, prostě podmínky,
které mi sedí a ve kterých umím dobře zaběhnout. O dvacet minut opožděný start mi vůbec
nevadil, celou dobu jsem byl nezvykle v klidu,
žádné stresy, prostě nic, jen jediný cíl, být v Bergamu za cca 8 hodin. Přesně takový čas jsem si
den před startem plánoval a nakonec to v reálu
skoro tak i bylo,“ pokračoval běžec. První polovina závodu byla pro něj náročnější. „Zhruba po
hodině závodu jsem běžel na čele ve trojici s
výborným norským běžcem Sondrem a Španělem Jordim, občas jsme se na čele prostřídali,
běželo se mi skvěle a věděl jsem, že pokud nepřijde žádná krize, zaběhnu dobře,“ vzpomínal.
První čtyři hodiny byly spíš takové otrkávací,
nikdo nevěděl, co od trasy čekat a také se nikdo nechtěl zranit, jelikož terén byl místy dost
nebezpečný. „Pak ovšem přišla chvíle, kdy odpadl Sondre a já se ocitl na čele s Jordim úplně sám. Pravda, chvílemi mi problesklo hlavou,
jestli jsem to nepřepálil, ale druhá polovina byla
OBEC OSTRAVICE POŘÁDÁ BESEDU
na téma Rekonstrukce přehrady Šance
Místo konání: sál hotelu Freud, č. p. 190
Doba konání: středu 30. září 2015 v 16.00
Beseda se koná za účasti zástupců investora Povodí Odry s.p., projekční kanceláře a
zhotovitele stavby.
BESEDA JE ZDARMA A VEŘEJNÁ!

Přijďte besedovat o opravě nádrže

Zajímá vás, jak se bude opravovat přehradní nádrž Šance Řečice? Chcete vědět veškeré informace nebo byste se rádi zeptali na podrobnosti rekonstrukce? Máte jedinečnou příležitost.
„Zveme vás na besedu, která se bude konat ve středu 30. září od 16 hodin v sále hotelu Freud.
Svou účast přislíbil zástupce společnosti Povodí Odry a.s., projektant a dodavatelské firmy,“ pozval všechny starosta Ostravice Miroslav Mališ. Jak řekl, společnost Povodí Odry představí celou
akci, ukáže na projektoru vizualizaci, vysvětlí lidem, co se přesně bude dít a jaký bude mít stavba
dopad na život v obci. „Jste všichni srdečně zváni. Přijďte a budete vědět víc,“ dodal starosta.

Moštování pobaví malé i velké

Občanské sdružení Obnova řemesel v Beskydech spolu s Klubem rodičů Ostravice a Základní školou a mateřskou školou Ostravice pořádá 4. října akci pod názvem Moštování. Akce
se bude konat na pozemku školy. Jsou připraveny soutěže, přednášky a kulturní program.
„Mottem akce je, jak už z názvu vyplývá, jablko. Proto jsme pro ty, kteří rádi pečou, vymysleli soutěž o nejchutnější jablkový moučník. Již
nyní se můžete do této soutěže přihlásit, a to

na emailovou adresu obreb@seznam.cz nebo
na telefon 608 721 653. Vítěz obdrží zajímavou
cenu,“ slibují pořadatelé. Uvítají, pokud někdo
z občanů zapůjčí na akci starožitný lis na jablka či nějakou zajímavou technickou památku.
„A nakonec, vlastníte-li zahrádku s jabloněmi,
schovejte si minimálně kilo jablek, které bude
vybíráno jako vstupné. Na akci si je totiž budete
moci vlastnoručně nebo s pomocníkem namoštovat. Těšíme se na vás,“ doplnili pořadatelé.

Znáte československé prezidenty?

o moc běhavější a na to jsem si celkem věřil. I
když mi Španěl asi po hodině utekl z dohledu,
pořád jsem udržoval vyrovnané tempo skoro
až do cíle. Vždyť na poslední občerstvovačce 5
km před cílem jsem ztrácel na první místo cca
minutu! Závěr byl však dost drsný, jelikož se
vbíhalo do města, nechyběl asfalt, což nebylo
pro unavené nohy moc příjemné a v posledním
běhavém kopci už jsem musel zvolnit a přejít
do chůze, tím jsem myslím ztratil možnost bojovat o první místo. I tak jsem ale do cíle na
historickém náměstí v Bergamu doběhl v dešti
na druhém místě, v čase 8:17 hodin, se ztrátou
něco málo přes tři minuty na prvního Španěla
OZNÁMENÍ – STAROSTA OBCE OSTRAVICE SVOLÁVÁ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRAVICE
Místo konání: sál hotelu Freud, č. p. 190
Doba konání: pondělí 14. září 2015 v 17.30
Navržený program:
Program bude upřesněn na úředních
deskách obce.
ZASEDÁNÍ JE VEŘEJNÉ.

Jordiho Besse,“ vylíčil závěr závodu Jan Zemaník a dodal: „Nebyl to sice žádný světový pohár, ani hvězdně obsazený závod s bohatými
sponzory, ale i tak mě celkový koncept závodu
z hor do města a organizace velice oslovila a
určitě se tady jednou zase vrátím!“ A ještě pro
zajímavost, trasa závodu byla dlouhá 70 km s
převýšením 5200 metrů.
OZNÁMENÍ – STAROSTA OBCE OSTRAVICE SVOLÁVÁ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRAVICE
Místo konání: sál restaurace u Tkáčů,
Ostravice č. p. 190
Doba konání: pondělí 7. září 2015 v 17.30
Navržený program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, zapisovatelka
3. Schválení programu jednání zastupitelstva
4. Návrh opatření obecné povahy – schválení Územního plánu obce Ostravice
5. Různé, diskuze
ZASEDÁNÍ JE VEŘEJNÉ.

Víte, jak vypadal Antonín Zápotocký? Jaký
vous měl Tomáš Garrigue Masaryk? Nebo jaké
měl rysy Ludvík Svoboda? A znáte vůbec naše
prezidenty? Že ne? Tak to se stavte do naší
Galerie umění na Ostravici. Přibližně rok tam
bude trvat výstava vyřezávaných lidí s podobiznami českých i československých prezidentů. Všechny od frýdecko-místeckého, dnes již
nežijícího řezbáře Tomáše Cidlíka.
Tomáš Cidlík se věnoval desítky let uměleckému zpracování dřeva, kovu a kamene.
Jeho výrobky můžete vidět na území České
republiky i v cizině. Mistr řezbář dokázal navázat na tradici bratrů Braunerových z Rejvízu
v Jeseníkách, kde v jejich původní restauraci
nedaleko rašelinišť a mechových jezírek měli
stálí návštěvníci restaurace své židle. Židle
s obličeji jim za peníze zhotovili přímo bratři
Braunerovi. Vždy, když návštěvníci do restaurace přišli a židle s jejich portrétem byla obsazena, tak musel člověk, který na ní seděl, místo
uvolnit. Tomáš Cidlík vyráběl přesně takové
židle ve své dílně ve Sviadnově. Předlohu mu
většinou tvoří fotografie osoby. Řezbář musel
nejdříve připravit polotovar z lipových trámků,
tzv. spárovku. Lípa by měla být dostatečně
vysušená, aby se nekroutila. Ruční vyřezání
opěráku dle předlohy trvalo od tří do pěti dní.

„Některé obličeje jde udělat rychleji. Obecně
holohlaví chlapi bez fousů a zkrášlovacích
ozdob se řežou snadněji. Rozhodně je to práce titěrná hlavně v konečné fázi, kdy je třeba
vymodelovat originální výraz portrétovaného.
Pak opravdu stačí malá nepozornost a už máte
před sebou někoho úplně jiného,“ říkával Tomáš Cidlík. Měl raději, když vyráběl židli s tváří
někoho, koho znal osobně. To se mu samozřejmě u prezidentů podařit nemohlo. Za rok
tak byl schopen vyřezat i padesát židlí.

Omezení provozu na pozemní komunikaci
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor
dopravy, informuje o částečné uzavírce silnice
č. I/56 km cca 64,900 – most ev. č. 56-086, ul.
Havlíčkova, k. ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec
Frýdlant nad Ostravicí. Doba trvání uzavírky: od
18. 9. 2015 od 7.00 h. do 30. 11. 2015 do 18.00 h.
I. etapa – uzavírka ve směru na Ostravici.
II. etapa – uzavírka ve směru na Frýdek-Místek.

Objízdná trasa není stanovena, uzavírka jednoho jízdního pásu, provoz veden obousměrně
v druhém jízdním pásu. Na MK uzavírka jednoho jízdního pruhu, provoz veden v druhém
jízdním pruhu a řízen dopravním značením.
Pracovník odpovědný za organizování a zabezpečení akce (prací): SDS EXMOST spol.
s.r.o., Pavel Janků, tel. 724 040 943.

Beskydské hudební léto přivítalo i kapelu MIG 21

Jednou z hvězd Beskydského hudebního léta byla i kapela MIG 21
s frontmanem Jiřím Macháčkem. Svým koncertem dokázali, že je snadné žít.

Areál koupaliště Sluníčko, kde se akce každoročně odehrává, byl plný lidí.
Mnozí se přes den koupali a večer se přišli pobavit na koncert.

Předkapelou MIG 21 byla kapely Big BLAST! Band, která hraje klasické swingové skladby i
novodobé funkové či popové pecky. Fota: Oldřich Hadvičák
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Malenovice

Bezručova chata vstala z popela, přispěly i Malenovice

slovo starosty
Vážení spoluobčané,
skončila nám doba dovolených a prázdnin. Doufám, že návrat k všedním povinnostem
jste zvládli bez problémů a že jste se vrátili do pracovního procesu plni elánu a sil. Prázdniny jsou sice za námi, ale před námi je i řada příjemných událostí. Troufám si říct, že jednou
z nich je i oslava narozenin našeho Obecního domu. Věřte nebo ne, ale 4. září tomu bude
přesně pět let, co jsme poprvé otevřeli dveře tohoto dnes už nepochybně nepostradatelného zařízení. Domu, bez kterého si dnes neumím Malenovice vůbec představit. Přitom před
jeho výstavbou zde znělo mnoho hlasů, že je zbytečný a obec jej vůbec nepotřebuje. Pevně
věřím, že tyto názory již nikdo nesdílí. Obecní dům totiž slouží snad většině našich obyvatel,
a to bez rozdílu věku či pohlaví.
V Obecním domě probíhají pravidelná zasedání zastupitelstva. Zázemí zde nachází celá
řada akcí i rodinných oslav a dokonce i svatební hostiny. Konají se v něm letní příměstské tábory a hlavně, v Obecním domě sídlí naše Centrum volného času U Rosničky. Centrum, které
poskytuje dětem širokou škálu kurzů, tedy zábavy a poučení. Dochází do něj i lidé dospělí.
Téměř každý den v něm tráví smysluplně čas spousta lidí. A to nehovořím o různých workshopech, akcích, burzách či oslavách. Mnohokrát už jsem zaznamenal názor od lidí z okolních
obcí, že by si takovou Rosničku přáli mít také. Važme si ji proto a buďme rádi, že ji máme.
Velice dobře si samozřejmě uvědomuji, že slouží dobře díky dobré práci lidí. Chtěl bych jim
proto všem poděkovat. Je to jen jejich zásluha, že je centrum U Rosničky tak oblíbené. Každoročně vymýšlí stále nové a nové věci, nové kurzy, nové zaměření táborů. S invencí pořádají
zajímavé akce a často pomáhají ve svém volném čase. Na akce tak dochází čím dál více lidí,
což je jedním z důvodů, proč jsme se rozhodli Obecnímu domu příští rok rozšířit prostory o
zimní zahradu, z obou stran otvíratelný krytý přístřešek. Tím se nám rozšíří kapacita tamního
sálu o dalších 40 míst, což se na mnoha akcích více než uvítá.
Milí spoluobčané, děti, nastal nový školní rok, a tak bych vám všem chtěl popřát mnoho úspěchů v lavicích i zaměstnání. Ať se vám všem daří.
Vladimír Malarz, starosta

Lysá hora má opět Bezručovu chatu. Postavil
ji Klub českých turistů, který ovšem potřeboval
pomoc dárců. Řadí se mezi ně i naše obec, která věnovala na stavbu legendární chaty dvě stě
tisíc korun. Slavnostní otevření nastane 5. září.
Malenovice leží přímo pod královnou Beskyd,
Lysou horou. Její území zasahuje i na vrchol.
Právě proto cítí starosta Vladimír Malarz i jistý závazek vůči tomu, co se na ní děje. „A protože na
Lysou horu chodí v hojné míře i naši obyvatelé,
rozhodli jsme se, že pomůžeme Klubu českých
turistů, který tam staví repliku vyhořelé Bezručovy chaty,“ vysvětloval před časem Vladimír
Malarz důvody, proč obec darovala na výstavbu
chaty dvakrát sto tisíc korun, a to v roce 2014 a
2015. Starosta dále řekl, že se mu zamlouvá i
nová filozofie chaty. „Bude v ní totiž učebna pro
děti a mládež. Turisté pro ně připravují různé
akce, přednášky i vědomostní soutěže s jasným

cílem – dostat je na hory, od počítačových monitorů a televizních obrazovek. Taková snaha
zasluhuje naši veškerou podporu,“ řekl starosta.
Klub českých turistů byl za jakékoliv finanční dary vděčný. „Neumím ani vyjádřit, jak moc
nás podpora obce Malenovice potěšila. Každá
pomoc je pro nás nesmírně důležitá. A to nejen
proto, že se nám peníze nedaří shánět tak, jak
bychom chtěli a potřebovali. Ukázalo se, že i tak
malá obec, jakou je Malenovice, dokázala poskytnout tak velké peníze. O to více nás tak mrzí,
že daleko větší města se k naší snaze obrátila
zády,“ řekl Jiří Stejskalík z Klubu českých turistů.
Výstavba repliky Bezručovy chaty začala
v roce 2012. Slavnostní otevření proběhne
v sobotu 5. září. Obnovená chata je vlastně replikou vyhořelé Bezručovy chaty, avšak interiér
je vybaven moderním, ekologickým zdrojem
vytápění, s rekuperací, s použitím solárních a

Senioři si výlet do Olomouce užili
Obec Malenovice uspořádala v červenci
tradiční výlet pro seniory. Tentokrát se jelo do
Olomouce, konkrétně na Svatý Kopeček. Tam
výletníci navštívili ZOO a následně i poutní baziliku Panny Marie. Počasí přálo a všichni tak
měli důvod ke spokojenosti. Potvrdila to jedna
z účastnic Zdenka Urbánková.
„V ZOO bylo opravdu nádherně. Moc se mi
líbila i návštěva baziliky. Měli jsme v ní odborný
výklad, který byl určen jen nám. Bylo to velice
zajímavé,“ chválila Zdenka Urbánková. Jak řekla, na zpáteční cestě se ještě zastavili v Teplicích
nad Bečvou a navštívili tamní Zbrašovské aragonitové jeskyně. „Myslím si, že je úžasné, že obec
pořádá tyto každoroční výlety pro své seniory.
Navíc jsou zdarma, a to i včetně úžasného oběda,“ pokračovala a na závěr dodala: „Musím poděkovat vedení naší obce i panu Sajdlovi, že se o
nás tak vzorně staral. Příští rok, pokud mi zdraví
dovolí, určitě pojedu zas. Byl to zkrátka velice podařený výlet, a kdo nejel, může jen litovat.“

Pozor, sběr nebezpečného odpadu
Máte doma nebezpečný odpad a chcete
se ho zbavit? Můžete, sběr se bude v Malenovicích konat v sobotu 19. září na parkovišti
Konečná od 8.00 do 8.30 a na parkovišti před
Obecním domem od 8.40 do 8.55 hodin.
Mezi nebezpečné odpady řadíme: oleje a
tuky (minerální nebo syntetické), rozpouštědla, kyseliny, zásady, odmašťovací přípravky,
těkavé látky, fotochemikálie, pesticidy a jiné
přípravky používané v zemědělství, vysloužilé
zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, baterie a
akumulátory všeho druhu, barvy, laky, mořidla,

krátce z obce
Vyřiďte si potřebné na úřadě
Občané mají možnost využít služeb pracoviště CZECH POINT na Obecním úřadě v Malenovicích. Mohou si například pořídit ověřené
výpisy z živnostenského a obchodního rejstříku, katastru nemovitostí a rejstříku trestů.

tiskařské barvy, tonery, inkousty do tiskáren,
lepidla, pryskyřice, léčiva (prášky, masti, tinktury), zdravotnický materiál (znečistěné obvazy,
injekční stříkačky a jehly, jednorázové vyšetřovací pomůcky, obaly z odebíraných nebo
kultivovaných vzorků), vysloužilé chladničky,
mrazáky (obsahující chlorfluoruhlovodíky, tzv.
freony), vysloužilá obrazovková zařízení (televizory, počítačové monitory, herní displeje).

Nácvik medového Janka pokračuje
Muzikál Medový Janek opět ožívá. Do nácviku se totiž vrací paní Katka
Sluková. A protože je muzikál dopsán, děti čeká další hodiny práce,
aby mohla být premiéra co nejdříve. Pokud máte chuť se do muzikálu
zapojit, máte nejlepší příležitost. Přihlásit se mohou všichni bez rozdílu
věku a pohlaví.

Nový školní rok v Rosničce

Malí i velcí se v novém školním roce mohou těšit na novinky v našem Centru volného času U Rosničky.
„Přibude nám například přírodovědně-tábornický kroužek s Vítkem Šošolíkem. Každých čtrnáct dnů budeme poznávat přírodu i
základy táboření. Čekají nás krátké výlety do okolí i sobotní celodenní výlety po okolních
zajímavostech,“ řekla
Miluše Plevová. Pokračovala, že dospělí se
zase budou moci těšit
na kurz španělštiny,
který bude probíhat ve
čtvrtek od 16.30 hodin.
„Přibude nám také kurz
šití pro dospělé s možností hlídání dětí, a to
každý sudý čtvrtek od 9
do 12 hodin. Dále rozšiřujeme volnou hernu o úterý a čtvrtek od 16
do 18 hodin. Malí milovníci fotografování se mohou těšit na fotografický kroužek, který poběží od 24. září. Účastníci v něm budou
fotografovat okolí, naučí se fotografie upravovat a na závěr je čeká i
společná výstava, “ doplnila Miluše Plevová.
Přihlášky na kurzy najdou zájemci na webu www.urosnicky.eu
nebo osobně v Rosničce.

Rosnička zve na slavnostní
zahájení školního roku
Centrum volného času U Rosničky zve všechny na slavnostní
zahájení školního roku. Akce se
bude konat v neděli 13.
9. v 15 hodin v Obecním domě. Návštěvníky
čeká zábavné odpoledne plné soutěží, her a
především představení
všech kroužků, které centrum

jubilea
V měsíci září oslaví jubileum:
paní Miluška Kufová – 75 let.
Oslavenkyni přejeme všechno nejlepší, mnoho
štěstí, životního elánu, optimismu, splnění
všech přání a do dalších let pevné zdraví, klid
a rodinnou pohodu.

Pozvánka
na zasedání zastupitelů
Již páté zasedání malenovických zastupitelů se bude konat ve čtvrtek 24. září v 18 hodin
v Obecním domě. Na programu je prezentace
krajinářské a architektonické studie projektu
Rekultivace svahu Borová, informace o činnosti obecního úřadu, úprava rozpočtu č.2/2015,
převody nemovitého majetku do vlastnictví
obce, bezplatná likvidace velkoobjemového
odpadu ve sběrném dvoře AVE CZ Frýdlant,
nabídka připojení k internetové síti a další. Zasedání je veřejné. Jste všichni srdečně zváni.

nabízí. Zájemci se do nich mohou rovněž na místě přihlásit.
Další informace získají lidé také
na Dni sociálních služeb, který proběhne 17.
9. v Kulturním centru ve
Frýdlantu nad Ostravicí. Bude tam probíhat
celodenní program, do
něhož se Rosnička také zapojí.

fotovoltaických zařízení, s důrazem na úspory
energie a tepla, s moderním řešením odpadních vod a vodním hospodářstvím. Je řešena
jako nízkoenergetický, technologicky moderní
dům. Měla by zde být trvalá výstava karpatské
flory a fauny, pro environmentální výchovu dětí
a mládeže. Bude zde projekce filmů o ochraně přírody a historii beskydské oblasti. V chatě
najdou návštěvníci i dalekohled pro pozorování oblohy i krajiny. Východní štítová zeď nové
chaty bude využívána jako lezecká stěna. V
původní Bezručově chatě bylo 25 lůžek. Vzhledem k tomu, že bude na Lysé hoře více ubytovacích míst i v dalších objektech, omezili turisté
kapacitu ubytování v nové chatě na 12 až 14
lůžek, plus byt pro chataře. Pokoje jsou se sociálním zařízením a jsou určeny pro klientelu s
krátkodobým pobytem, například pro období
inverze, nebo východ slunce a podobné akce.

Malenovický sekáč prověřil dovednost i vytrvalost
Už potřetí vyrazili na louku u Penzionu U Pacošů odhodlaní sekáči a sekáčky s hlavním cílem – vyhrát soutěž v kosení trávy, nebo se o to
aspoň pokusit. Soutěž pod názvem Malenovický
sekáč se konala 15. srpna a přilákala nejen mno-

ho soutěžících, ale i nadšených diváků a taky
partu nadšenců – roztleskávačů, kteří fandili a
dodávali soutěžícím odhodlání a sílu bojovat nejen s vysokou trávou, ale i teplým počasím. A jak
to nakonec všechno dopadlo? V ženské katego-

rii skončila na třetím místě Herta Kavková. Druhá
byla Kateřina Špačková. Vavříny získala Denisa
Milatová. Z mužů si třetí místo vykosil Martin Ramík. O něco rychlejší byl Petr Kaňák. Malenovickým sekáčem se pak stal Rudolf Zlý ml.

–9–

Metylovice

Září 2015

Škola získala prostředky na zkvalitnění výuky
Do základní školy v Metylovicích se po prázdninách vrací život. Děti z mateřinky našly pěkně
zrekonstruované koupelny a sociální zařízení.
Oprava se dělala v průběhu hlavních prázdnin.
Jedná se o další fázi prostupné rekonstrukce
mateřské školy Metylovice 20. Byla provedena
kompletní rekonstrukce umýváren, WC a koupelny, včetně elektrorozvodů. Na bouracích
pracích se podíleli zaměstnanci obecního úřadu
a školník Petr Žídek, který také provedl veškeré
vodoinstalace a montáž sanity včetně bojleru.
„O stavební práce se ve svém volnu postaral
náš učitel Miroslav Klimánek. Vybral i kachličky
a sám je i namontoval. Chci mu velmi poděkovat za tvůrčí a flexibilní přístup při provádění této
rekonstrukce. Vyrovnal se samostatně s každou
překážkou a výběr obkladů včetně barevného
ladění byl také v jeho plné režii. Věřím, že rodiče
rádi nahlédnou a sami se přesvědčí o precizní
práci našeho učitele. Poděkování patří i panu
Žídkovi a všem, kdo se na rekonstrukci podíleli,“
vzkázala ředitelka školy Renata Spustová.
Starší děti základní školy pak mají důvod
k radosti. Škole se podařilo získat finance z projektu Podpora environmentálního vzdělávání
výchovy a osvěty pro školní rok 2015/16. Jedná
se o částku 80 tisíc korun, k níž škola dofinancuje z vlastních zdrojů dalších asi 80 tisíc. Peníze
použije na výstavbu zahradního domku, skleníku, kompostéru, na nákup medometu a pořízení
včelích úlů včetně kamerového systému. Ten
bude sloužit k pozorování dění v úle, a to jak
v jeho vnitřní části, tak i na česně. Součástí
projektu bude i vytvoření ZOO koutku ve vestibulu školy a zřízení kroužku včelařství a péče
o domácí mazlíčky. „Chceme tak dětem přiblížit
ekologický způsob života na vesnici tak, jak byl
běžný v dřívějších dobách, naučit je nebát se
práce, umět si poradit na zahradě, ale také vytvořit si vztah k domácím zvířatům, pečovat o ně

Učitel Miroslav Klimánek dokončuje rekonstrukci sociálního zařízení v mateřské škole.
a uvědomovat si jejich potřeby,“ přeje si Renata ne zlepšování jazykových kompetencí učitelů a
Spustová. Vše bude postaveno na školním po- teacher trénink,“ přiblížila Renata Spustová.
Celému pedagogickému sboru je pak určezemku, s výstavbou se začne už tento měsíc.
Naše škola se zapojila také do výzvy č.
na třetí klíčová aktivita – Stínování (shadowing),
která zajišťuje profesní rozvoj výuky cizích jazy56 ministerstva školství, zaměřené na rozvoj
ků, matematiky, přírodovědných a technických
čtenářské gramotnosti dětí a pedagogických
kompetencí učitelů pod názvem Cesta do bupředmětů prostřednictvím konzultací a hospitací
doucnosti. V rámci projektu naši učitelé vytvoří v zahraničních školách. „Naše zahraniční stáž
tematické plány čtenářských dílen pro dva vy- bude mít dvě části a je směřována do jazykově
brané ročníky, z nichž každý bude obsahovat blízkých zemí – na Slovensko a do Chorvatska.
nejméně deset samostatných čtenářských dílen Projekt bude ukončen v prosinci 2015. Rodiče
realizovaných v jednom školním roce. V rámci však nemusí mít strach, že by byla výuka nějak
této aktivity budou zakoupeny i knihy podporu- narušena. Cílem je seznámit se s novými metojící zájem dětí o četbu a porozumění čtenému dami a postupy zavedenými v partnerské škole
textu. Jedná se o beletrii, encyklopedie i o nauč- a její další vyzkoušení v praxi,“ doplnila ředitelka.
nou literaturu. Tedy vše, co děti zaujme a přiblíží
Vedení školy bude i nadále sledovat všechje ke čtení. „V rámci rozvoje jazykových znalostí ny výzvy a možnosti dotačních programů, které
vycestují dva naši vyučující na 14denní jazykový se nabízejí jak v našem kraji, tak v rámci minikurz angličtiny do zahraničí. Kurzy se zaměřují sterstva školství.

Nezapomeňte vyplnit dotazník Anna Habrnálová se nenudí,
Lidé z Metylovic obdrželi minulý měsíc dotazníky. Byly vloženy do obecního zpravodaje. Vedení
obce chce tímto způsobem získat přehledem o tom,
jaký chtějí obyvatelé rozvoj svého bydliště. „Anketa
je anonymní. Lidé se v ní mohou vyjádřit k sedmnácti bodům. K investičním akcím, jež by se mohly
v horizontu desíti až patnácti let uskutečnit. Dáváme tak všem šanci, aby dali najevo svůj názor. Na
druhou stranu je ale třeba brát v potaz i fakt, že ne
všechno se nám může podařit vybudovat. Většina
z těchto uvedených akcí je totiž vázána z velké části
na získání dotací či finančních prostředků,“ vysvětloval starosta Metylovic Lukáš Halata.
V dotazníku mohou lidé zaškrtávat navrhované akce a udělovat jim body dle důležitosti.
Rozhodnout se můžou například pro stavbu
splaškové kanalizace, domu pro seniory, spor-

tovní haly, víceúčelového hřiště, pro výstavbu
rozhledny na Čupku či pro opravu břehu potoka
Metylůvky. Mají ideální příležitost sami doplnit
vlastní návrhy, co by v obci chtěli vybudovat či
opravit. Součástí jsou také dotazy na oblíbené
akce. „Výsledky dotazníků zohledníme při tvorbě Programu rozvoje obce Metylovice (strategického plánu). Chci tedy požádat občany starší 15 let, aby si udělali chvilku čas a formulář
vyplnili. Pomůžou nám v rozhodování a sami
nastaví směr, kudy se mají Metylovice ubírat.
Nenechte si ujít tuto příležitost,“ vyzval starosta
s tím, že pokud někdo náhodou dotazník nedostal, může si jej vyzvednout na obecním úřadě.
Tam se rovněž vyplněné formuláře do konce
září odevzdávají, a to buď na podatelnu nebo
do hnědé poštovní schránky před úřadem.

Přijďte na Den obce a fanděte gulášovým týmům
Den obce, který se bude konat v sobotu 5.
září na fotbalovém hřišti, přinese i jedno zajímavé klání – soutěž ve vaření kotlíkového guláše.
Do prvního ročníku Gulášmetu se přihlásilo šest
týmů. Slavnostní zahájení vaření nastane ve 12
hodin. Soutěžící mohou mít dopředu nakrájené
(i naložené) maso, očištěnou, avšak nenakrájenou zeleninu a uvařený vývar. Doba vaření
nesmí překročit čtyři hodiny. Hodnotit se bude
nejen chuť guláše, ale také výzdoba stánku, styl
práce a čistota i show při samotném vaření. Vítězové obdrží sud piva. Slavnostní vyhodnocení
nejúspěšnějšího týmu nastane v 19.30 hodin.

raději plete obvazy pro nemocné

Někdo ve svém volném čase brouzdá po
internetu. Jiný kouká na televizi nebo si čte.
Anna Habrnálová z Metylovic ale relaxuje a
při tom zároveň pomáhá. Jak? To už vysvětlí
sama: „Pletu speciální obvazy pro malomocné.
Odpočinu si u toho a zároveň vím, že dělám
dobrou věc. Pro lidi, kteří trpí pro nás nepředstavitelným způsobem,“ říká Anna Habrnálová.
K šití obvazů se dostala náhodou. Jako
zdravotní sestra, která pracovala v metylovské
léčebně, pomáhala dětem. Učila je i správně
dýchat za pomocí flétny. „Jednou u mě byla
paní s dcerami. A zatímco holky hrály, ona pořád něco pletla. Zeptala jsem se jí, co to dělá, a
ona mi to vysvětlila. Že se zapojila do jednoho
projektu a plete speciální obvazy pro malomocné z Afriky a Asie. Dvakrát do roka se obvazy
od dobrovolných pletařek vyberou a občanské
sdružení Omega z Kyjova je odešle potřebným.
Zaujalo mne to a rozhodla jsem se, že se zapojím,“ pokračovala paní Anna.
A tak při volných chvílích si pouští rádio a trpělivě plete. Obvazy o délce až metr a půl jsou
jemné. „Já nikdy moc nepletla, takže jsem se to
musela naučit. Plete se jen hladce, takže jsem
to zvládla. Jsou zkušené pletařky, které se u

Pozor na dočasně
vyřazená vozidla,
Fotbalistům začala podzimní sezóna
na depozit

V průběhu letní přípravy se opět formoval
mužský tým na nový soutěžní ročník v okresním
přeboru. Na trenérské lavičce zůstal Arnošt Uherek a vedoucí Pavol Zelenák. K mužstvu se však
již nepřipojili Miroslav Bukovjan, Ondřej Sztuchlík
(vrátili se do Bašky) a Stanislav Galuszka (z pracovních důvodů). Své působení u týmu naopak
prodloužili o další rok František Végh (TJ Sokol
Dobrá), Roman Valas mladší (MFK Frýdek-Místek). Do konce roku 2015 budou v Metylovicích
dále hostovat Jiří Uherek (MFK Frýdek-Místek),
Jiří Janíček (TJ Sokol Baška) a Lukáš Krupa (FC
Ostrava – Jih). Podařilo se také zacelit mezeru i
na brankářském postu, kde s kariérou končícího
Romana Valase staršího nahradil prozatím do
30. 6. 2015 Martin Huser z 1. BFK Frýdlant n/O.
Hráčům Karel Hradil, Josef Pergler a Jan Šlachta
se vyřídil přestup. V dorostenecké kategorii ve
Frýdlantě n/O skončili a vrátili se zpět do Metylovic Lukáš Halata a Marek Schmidt. Bohužel
František Závodný chtěl okusit angažmá v Kozlovicích (1. B třída), čímž mu klub do konce roku
vyhověl. Z metylovského dorostu se do přípravy
zapojili Libor Matýsek (brankář) a Vojtěch Halata.
Mužstvo sehrálo tři přípravná utkání, která
však měla slabou vypovídací schopnost o kvalitě
týmu, poněvadž v čase dovolených se na utkání
dostavoval malý počet hráčů, a tak v prvním utkání prohrály Metylovice s Fryčovicemi 0:7, poté utrpěly porážku v Kozlovicích 2:5 (Schmidt, Hradil),
aby nakonec vyhrály ve Vojkovicích 5:4 (Lukáš

Halata ml., Hradil, Bražina, Krupa a Schmidt).
Do prvního mistrovského utkání s Oldřichovicemi tak Metylovice vstoupily s omlazeným
týmem (Lukáš Halata, Marek Schmidt a Martin
Huser – vše ročník 1996, Libor Rusina – 1995) a
po dobrém výkonu slavili vítězství 4:1 – branky:
2x František Végh a 2x Karel Hradil. K druhému
zápasu zajížděli muži do Mostů u Jablunkova,
které spadly do okresního přeboru z 1. B třídy.
Po vlažném začátku přišel ve 12. minutě od domácích trest v podobě vedoucí branky. I přesto,
že se ve druhém dějství hrálo jen na branku
Mostů, nebylo Metylovicím souzeno vyrovnat.
Naopak domácí v samém v závěru utkání stačili
z ojedinělého útoku zvýšit na konečných 2:0.
Věříme, že mladí hráči do týmu zapadnou
a svými výkony budou nápomocni dobrým výsledkům nejen v této, ale i v příštích sezónách.
Lukáš Halata

Vozidla dočasně vyřazena do 30. 6. 2013
– pokud vlastníci motorového vozidla, které je
tzv. „v depozitu“ – dočasně vyřazeno, k uvedenému datu nenahlásí do 31. 12. 2015, kde se
jejich vozidlo nachází a jaký je účel jeho využití,
bude vozidlo po 1. lednu 2016 vyřazeno z registru – dojde k zániku vozidla.
Vozidla dočasně vyřazena od 1. 7. 2013 –
vlastníci těchto motorových vozidel mají povinnost do 31. 12. 2015 nahlásit kde se jejich vozidlo nachází a jaký je účel jeho využití. Pokud
tuto povinnost nesplní, dopustí se přestupku
podle ustanovení § 83 odst. 1 písm. e) zákona
č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích, kdy za tento přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí,
Odbor dopravy

krátce z obce
Pozvánka na zastupitelstvo
Pravidelné zasedání zastupitelů se bude
konat v pondělí 21. září od 18 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu. Jednání je veřejné.
Svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu
Pátek 4. a sobota 5. září + pneumatiky a
v pátek 2. a v sobotu 3. října + nebezpečný

odpad v areálu bývalého horního kravína
v Metylovicích, a to vždy v pátek od 14 do 18
hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Tento termín je v letošním roce již poslední, kdy odpad
můžete odložit.
Odvoz odpadů
Odvoz odpadů v měsíci září 2015 je ve středu 2., 16. a 30. 9.

toho dívají na televizi. To já nedokážu. Takže
poslouchám rádio. Jsem ráda, že mě nikdo nenutí k nějakým výkonům. Prostě co upletu, to
upletu,“ usmála se Anna Habrnálová. Jednou
si vzala pletací jehly a přízi na setkání seniorů. A náhle bylo v Metylovicích pět dalších žen,
které se do toho pustily také.
Bohužel se občanské sdružení Omega potýká s nedostatkem financí. Velice těžko se
shání peníze na přepravu obvazů do zemí, kde

se malomocní vyskytují. Jedná se například o
Nepál, Ugandu, Tanzánii, Nigérii, Zambii, Etiopii či Indii. Proto v současné době nehledá
ani dobrovolníky na pletení. „Spíše by se hodily
sponzorské dary. Takže pokud se najde někdo,
kdo chce pomoci těm nejubožejším z ubohých,
bude určitě jen dobře. A my, pletařky, budeme
dále plést obvazy a doufat, že se najdou finance na to, aby se dostaly na svá místa určení,“
dodala Anna Habrnálová.

Soutěž netradičních družstev
pobavila diváky i soutěžící
Milovníci hasičského sportu se sešli v polovině září za obecním úřadem, aby fandili a zároveň se i dobře bavili na Soutěži netradičních
družstev. Po rozlosování startovního pořadí se
nejprve představila družstva malých a mladých
hasičů. Ti nejmenší se dokonce obešli bez
vody. Dorazily i děti z místního Beskydského
dětského sanatoria, které si dokonce vyzkoušely soutěž, a to i bez předchozího tréninku.
Poté došlo k prodloužení trati na 52,5 metru.
Jako první se na start postavil tým Zdravotníci.
Feminizaci českého zdravotnictví odpovídá i
fakt, že se jednalo o ryze ženské družstvo. A pak
už se na trávníku střídala další mužstva, včetně
nesoutěžního týmu pod názvem Pobřežní hlídka, který pobavil přítomné zejména svou ´členkou´ Pamelou Anderson.
Na start se dále postavily
například týmy Kuferkořy,
Cimrmani nebo podivně
pojmenovaný tým Děláme
zahrady. Salvy smíchu
vyvolala i další nesoutěžní
skupinka Travesti show.
„V těchto dnech si
rovněž připomínáme výročí šedesáti let, které
uplynuly od vítězství metylovského družstva žáků
na Mistrovství republiky v
Brně (19.–21. 8. 1955).
Z tehdejších žáků jsou

dnes sedmdesátníci a někteří již nejsou mezi
námi. Pozvání na netradiční soutěž přijali Miroslav Juřica, Vítězslav Koubek a Josef Kocián,
kteří převzali upomínkové plakety. Dále toto
družstvo tvořili Josef Gurecký, Milan Šimek,
Božetěch Bílek, Vladimír Šigut, Karel Závodný, Rudolf Vyvial a velitelem byl Josef Bílek.
Vedoucími družstva byli Josef Vyvial a Josef
Pečinka, strojníkem pak František Židek,“ připomenul pořadatel Michal Bílek.
„Třiadvacátý ročník Soutěže netradičních
družstev je u konce a nezbývá než se těšit na
ten další, s pořadovým číslem 24, při kterém
bude mít opět spousta z vás příležitost vyzkoušet si krásu a nástrahy našeho sportu na vlastní kůži,“ doplnil pořadatel.
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Janovice

Placky – letní zábava na Bystrém

V pátek 7. srpna se na ploše před Bystřankou v Janovicích – Bystrém konala zatím největší letošní společenská akce. Byla pořádána
pod taktovkou TJ SOKOL Bystré a jednalo se
o již dlouholetou tradici – bramborové placky,
dobré pivo a muzika...
Tentokráte úspěchu společenské akce hrálo
do noty skutečně vše – počasí ideální pro svlažení hrdla dobrým chlazeným nápojem, dovolenkový, letní čas a dva dny volna před sebou.
Co více si přát – stačí pak jen maličkost, vše
připravit, zorganizovat, zajistit, přivést, postavit
a pak odhadnout, kolik vlastně je potřeba naškrabat brambor na bramborové placky.
Ve čtvrtek bylo na ploše Bystřanky velmi živo
– to se přivážely lavice, rozkládaly stoly, stavěl
taneční parket, smýčily stánky a přiváželo zboží. Jen sudů jsem napočítal na dvacet. V kuchyni Bystřanky se připravoval stroj na strouhání
brambor a kontrolovaly všechny potřebné komponenty na výrobu té pravé Bystřanské placky.
V pátek odpoledne se na hřišti objevila velká
barevná hromada pevné látky. Stroje, vhánějící
vzduch do hromady, nakonec dokázaly nafouk-

nout velký skákací hrad a první místní děti se již
vrhaly do jeho vnitřností. Mezitím byly již plně
vybaveny všechny stánky a poslední se stavěl
stolek u vchodu do areálu. A už zde byli první
návštěvníci. Děti nečekaly na pokyny rodičů a
už se hnaly k hradu...
Dospělí rozvážně obešli stánky, aby si vytipovali, zda ochutnají pivo Koníček či Radegast.
A ti znalí místních poměrů si hned při vstupu zakoupili poukázku na placky. Placky jsou pečeny
postupně, a tak je výhodné mít zakoupen lístek
s nízkým pořadovým číslem. Vstupné bylo stanoveno v lidové výši – dospělý zaplatil 40 Kč,
děti jsou zdarma. I letos byla platícím předávána rozlišovací páska na ruku, aby byl přehled o
tom, kdo platil a kdo se vloudil přes les, či louku.
První tóny kapely R.U.M. – této již osvědčené
kapely z Frýdlantu – zazněly kolem sedmé hodiny. Tóny nalákaly na taneční plochu naše nejmenší a s nimi i jejich obětavé maminky. Pomalu
se prodlužovaly stíny a obloha změnila barvu na
temně modrou. Sluníčko odešlo svítit na jiné kontinenty a nad Bystřankou se setmělo. Nad ozvučenou plochu se vztyčil velký osvětlovací stožár a
ve stáncích se rozsvítilo. Hudebníci se zahalili do
umělé mlhy a barevné měnící se paprsky reflektorů kreslily duhové stopy po tančících. To byla
výzva a za chvilku byl taneční parket plný.

U všech stánků byla menší, či větší fronta.
Tu největší ale bylo nutné vystát u stánku s
placky. U vchodu jsem se dozvěděl, že platících návštěvníků bylo téměř 500! A to nepočítám poměrně velkou skupinu organizátorů a
všech dětí. Ty placky nemohly vyjít na všechny,
i kdyby organizátoři sebevíce chtěli – tolik lidí
zde ještě nebylo.
Kolem lesa poblíž hřiště se vytvořilo velké parkoviště kol a koloběžek a parkovací místa u místní
hasičky a u restaurace U Toflů byla plně obsazena. Jak jsem se později dozvěděl, i restaurace U
Toflů byla s úderem 22. hodiny zavřena – všichni
se přesunuli na plackovou zábavu.
Ručičky hodin utíkaly jako splašené, ale na
tanečním parketu i u stolů kolem to rozhodně
nebylo znát. Naopak, ruch a muzika přilákaly
další návštěvníky. Místní hasiči nakonec přinesli z hasičky další židle, ale myslím, že to
moc nepomohlo. Bylo prostě plno.
Akce trvala dlouho do noci, respektive téměř
do kuropění. Věřím, že všichni návštěvníci byli
spokojeni, jen mi bylo líto těch, co si neprozřetelně zakoupili lístek na placky s velkým pořadovým
číslem – jednoduše se na všechny nedostalo.
Snad si to s navráceným obnosem vynahradili u
jiného stánku. Text a foto: Vladimír Kutlvašr,
člen rady obce

slovo místostarostky
Vážení a milí sousedé,
parné léto máme pomalu za sebou a s ním končí i pro většinu z nás doba dovolených a odpočinku.
Pro obec to bylo léto ve znamení příprav a realizací projektů. Tím největším je bezesporu přestavba v základní škole. Nové oddělení mateřinky i přes některé stavební komplikace vyrostlo v plánovaném termínu bez zpoždění a doufáme, že už od října přivítá děti i učitele. V srpnu jsme rovněž
usilovně pracovali na projektu MLHA, o kterém se dočtete v samostatném článku tohoto vydání Mikroregionu. Přípravné projektové práce finišují v případě přístavby garáže hasičské zbrojnice v Janovicích. Nový příbytek vyroste během podzimu pro novou hasičskou cisternu, přislíbenou janovické
požární jednotce jejich krajskými kolegy. Určitě jste také v obci zaznamenali pohyb pracovníků projekční kanceláře, která začala pracovat na přípravě projektové dokumentace k výstavbě chodníků.
Pozornost si zaslouží ale i malé akce s velkým významem. Třeba odvodňovací žlab u krajské
silnice naproti mostu u p. Chrobáka. Snad už konečně tímhle místem začneme projíždět bezpečněji. Nebo nové sběrné hnízdo separovaného odpadu na Baštici. Snad už konečně ti, kteří si
zastávku na konečné soustavně pletou s kontejnerem, pochopí, že tam odpad skutečně nepatří.
Já osobně jsem se přes léto stala tak trochu detektivem pátrajícím po vlastníkovi nevzhledné
stavby vedle autobusové zastávky u základní školy. Bohužel jsem zatím byla neúspěšná, neboť
poslední vypátraný vlastník budovu údajně prodal kolem roku 2005 a už si nepamatuje komu.
Noví vlastníci nebyli obyvatelé Janovic, nicméně i oni měli budovu prodat, a to zpět Janovičanům.
Protože pátrání je zatím neformální, mohu si dovolit vás touto cestou požádat o spolupráci. Za
informace, které by mohly vést ke zjištění aktuálního majitele, budu ráda.
A co se chystá? Kromě spolkových akcí vás už nyní mohu nalákat na plánované posezení ke
Dni seniorů nebo zájezd do ostravského planetária a Výzkumného energetického centra Vysoké
školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. Bližší informace budou k dispozici na webových
stránkách obce a informačních tabulích.
Závěrem nesmím zapomenout na školáky, jejich rodiče a učitele. Letní prázdniny bohužel
skončily, ale nezoufejte, i škola má svá velká plus. Přeji všem bezproblémový a úspěšný školní
rok 2015/2016.
Gabriela Milotová, místostarosta

3, 2, 1, teď! Vyrážíme do světa!

Volejbalový turnaj mezi spolky obce
Turnaj se odehrál na víceúčelovém hřišti v
Janovicích. Na ploše hřiště se v odpoledních
hodinách sešly celkem čtyři týmy:
ČČK Janovice
TJ Janovice
SDH Bystré
TJ SOKOL Bystré
Krátké rozcvičení a můžeme začít. Soutěžilo se na standardních rozměrech hřiště. Počet
diváků nebyl příliš velký, ale i tak bylo slyšet
občasné skandování a podporování toho svého týmu. V objektu TJ Janovice bylo k dispozici
občerstvení a bylo jen škoda, že cesta k občerstvení a zpět byla tak dlouhá – bylo nutné obejít
celé hřiště TJ Janovice.
Sluníčko vyhřívalo prostor hřiště a organizátoři občas pohledem kontrolovali vývoj situace na nebi – trochu se „kabonilo“ a teoreticky
mohlo i sprchnout.
Hrálo se systémem „každý s každým“ a bylo
nutné odehrát celkem dvanáct vzájemných zápasů. Postupné střídání družstev a vzájemná

výměna stran zaručila různorodost hry. Bylo
vidět, kdo se na soutěž připravil, či kdo má hru
zvládnutou. Jen je škoda, že se nepřihlásilo
více týmů – jistě by byl vývoj podstatně napínavější.
Poslední zápas byl odehrán kolem půl páté
odpoledne. To se již hrálo o první a druhé místo. A jak to nakonec dopadlo?
První místo zaslouženě vybojovalo družstvo
TJ Janovice. Jako druzí nejlepší se ukázali zástupci ČČK Janovice. Druhou polovičku skupiny soutěžících obsadily týmy z Bystrého – třetí
místo TJ SOKOL Bystré a bramborovou medaili obdržel tým SDH Bystré.
Jako poslední bylo nutné zhotovit finální
společnou fotografii a volejbalový turnaj byl u

Letní poutě naší farnosti

„Chceme být školou, která děti rozvíjí, učí je komunikovat a spolupracovat a
vede je k tomu, aby získané
vědomosti, dovednosti a postoje dokázaly ve svém životě efektivně uplatnit.“
S touto vizí naší školy jsme vstupovali do
výzvy č. 56 vyhlášené ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy a podali žádost o dotaci. Naše žádost byla schválena, rozpočet našeho projektu činí bezmála půl milionu korun.
A co projekt škole vlastně přinese? Mezi

hlavní aktivity můžeme zmínit zahraniční stáž
pro učitele anglického jazyka, týdenní zahraniční jazykově vzdělávací pobyt pro naše starší
žáky do Anglie a Německa, nákup dvou set knih
do naší školní knihovny, podpora čtenářských
dílen pro žáky a velmi hodnotný dlouhodobější
vzdělávací kurz zaměřený na didaktiku, určený
pro pedagogy. Vše je plně hrazeno z rozpočtu
projektu; ten byl podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a
spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.
Jan Ledvoň, ředitel školy

Dodatečný zápis dětí
do naší mateřské školy

Topná sezóna v Janovicích a na Bystrém bez „mlhy“

Zápis bude probíhat ve středu 23. 9. 2015
od 14.00 do 16.00 v budově MŠ (adresa: Janovice 267). Předpokládaný nástup dětí je ještě
tento kalendářní rok – podrobnosti se dozvíte u
zápisu. Minimální věk dítěte pro nástup do MŠ
je tři roky, přijato může být již dříve.
Kritéria pro přijetí dětí:
Trvalé bydliště v Janovicích
Věk dítěte
Děti, které nebyly v MŠ Janovice přijaty
v minulém školním roce
MŠ a ZŠ Janovice navštěvuje sourozenec
Při zápisu je nutné předložit:
Občanský průkaz zákonného zástupce
Lékařské potvrzení o pravidelném očkování dítěte
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání i formulář pro vyjádření lékaře si můžete stáhnout
z www.skolyjanovice.webnode.cz/ms-janovice/
dokumenty.
Ředitel ZŠ Jan Ledvoň

Projektový záměr obce byl podpořen a my
vám ho rádi představujeme!
„MLHA“ vznikla na základě podané žádosti
Obce Janovice nadaci OPEN SOCIETY FUND
PRAHA. Cílem projektu je přispět ke snížení
znečištění místního ovzduší provozem lokálních topenišť, a to zejména v topné sezóně.
Prostředkem dosažení tohoto cíle je pozitivní
motivace obyvatel, osvěta v oblasti aktuálních
dotačních titulů a informační kampaň vedoucí
ke správnému způsobu topení a k ekologizaci
vytápění. Naší společnou snahou a cílem bude
mimo jiné dosáhnout co největšího počtu realizací v podobě výměn neekologických a neúsporných lokálních topenišť. Tento projekt je
chápán jako komplexní dlouhodobý projektový
záměr obce a získaná dotace z nadačního fondu jako prostředek k „nastartování“ dlouhodobé
snahy o život v obci bez „mlhy“ bez ohledu na
roční období.

konce. Někteří se přesunuli do zázemí TJ Janovice, kde následovala podrobná rozborka
situací ze soutěže, nebo prostá diskuze nad
běžnými problémy.
Odpoledne se vydařilo a odvážní sportovci
dokázali, co v nich je. Někteří překonali i sami
sebe a diváci si nakonec na své přišli určitě
také. První ročník je za námi a mezi soutěžícími
jsem zaslechl větu: „Počkejte příště, to vám to
vrátíme...“
Takže už teď se těším na druhý ročník...
Text a foto: Vladimír Kutlvašr, člen rady obce

To, že obec Janovice má výraznou a krásnou
dominantu v podobě kostela, který je zasvěcen
sv. Josefu, ochránci církve svaté, je obecně
známo, avšak mnohé by snad překvapilo, jak
duchovně bohatý a pestrý je život místního farního společenství. Pan farář, P. Miroslaw Jesel,
připravil na období letních prázdnin hned několik
duchovních poutí. Jednalo se o místa skutečně
světového významu: Solné doly Wieliczka, Czestochova, Licheń, Gniezno, Lagiewniki – bazili-

Celý projekt tvoří několik klíčových aktivit, do
kterých se občané mohou sami zapojit nebo
z nich naopak čerpat. Zájem očekáváme zejména o bezplatné individuální poradenství a finanční podporu (v závislosti na podmínkách vyhlášených národních či krajských dotačních titulů)
nebo návštěvu populárně-naučného programu
ve Výzkumném energetickém centru VŠB-TU
v Ostravě. Připravujeme také odborné přednášky pro veřejnost, informační stánek „Mlha“, tištěné informace (letáčky, články) nebo soutěže.
Jsme velice rádi, že se do projektu zapojí
také janovická škola a především její Ekotým.
Na půdě školy celý projekt také pro letošní rok
vyvrcholí, a to v podobě veřejné eko-konference. Chtěli bychom také ocenit místní spolky
– SDH Janovice, Český zahrádkářský svaz a
PRVOČAS z.s. – které projevily zájem o téma
projektu, přiloží ruku k dílu a budou se podílet
na některých jeho dílčích aktivitách.

Budeme rádi, pokud naši snahu o lepší
ovzduší v obci přivítáte s nadšením nebo alespoň s pochopením. Pokud ji přijmete za svou,
výsledek bude výhrou pro nás všechny. Více
informací o celém projektu naleznete na webu
obce nebo vám je poskytneme osobně na kontaktním místě v budově Obecního úřadu v Janovicích. Kontaktní místo bude v provozu od 9.
9. vždy ve středu od 15 do 17 hodin.
Za celý tým „Mlhy“ Gabriela Milotová

Nejbližší akce v naší
obci Janovice

Poznamenejte si do svých deníčků… a přijďte
12. 9. Janovické kopečky – cyklistický závod,
pořádá obec a SDH Janovice
3. 10. „Dračí stezka“ – pořádá PRVOČAS
Detaily k jednotlivým akcím je možné získat na
stránkách obce www.obecjanovice.cz

ka Božího Milosrdenství a nakonec Praha.
Já jsem měl tu možnost zúčastnit se dne
27. 7. pouti do Lagiewniků. Cestou do Krakowa
jsme se zastavili ve Wadovicích, což je městečko, v kterém se narodil Karol Wojtyla, kterého
zná svět jako papeže Jana Pavla II. Navštívili
jsme místní baziliku, v které byl tento svatý papež pokřtěn, ale našli jsme si i čas na kávu a
oblíbenou laskominu Jana Pavla II. – kremówki
papieskie, což jsou velmi originální krémové zákusky. Vřelého přijetí se nám dostalo v klášteře
redemtoristů v Krakowě, kde nás čekala mše
svatá. Nemohli jsme minout Sanktuarium sv.
Jana Pavla II., které je velmi vkusně vyzdobeno rozměrnými mozaikami a v jehož komplexu
je uschováno množství relikvií, za zmínku jistě
patří klerika, kterou měl Jan Pavel II. na sobě v
době atentátu. Klerika je potřísněná krví světce
a je v ní patrná dírka po kulce. Bazilika Božího
Milosrdenství je dosti prostorná, moderně pojatá církevní stavba. Několik metrů od ní je možné
vyjet výtahem na prohlídkovou věž a vychutnat
si panoramatický pohled na celý Krakow. O Božím Milosrdenství jsme rozjímali v konečném cíli
naší pouti, v kapli sester Matky Božího Milosrdenství, a to před originálem obrazu Milosrdného Ježíše, modlíce se Korunku k Božímu Milosrdenství. Tuto modlitbu známe od svaté sestry
Faustyny Kowalské, jejíž ostatky jsou umístěny
v kapli pod obrazem. Nádherná pouť, nádherné
zážitky, které čas jen tak nevymaže.
Za farníky z Janovic a Morávky
připravil Jan Ledvoň
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Bílá + Janovice

Pohár Beskydské
Magistrály Bílá 2015

Září 2015

Vysvěcení zvoničky na Javořince

V sobotu 5. září odstartuje na Bílé v Beskydech již VI. ročník tradičního
závodu pro nadšence cyklistiky Pohár Beskydské magistrály 2015.
Délka tratě je opět 29 km s převýšením 1280 m. Start závodu proběhne u dolní stanice lanové dráhy Zbojník a zde bude také cíl. Trasa závodu je vedena
převážně po lesních zpevněných cestách nebo po lesní asfaltové vozovce.
Pro děti je připravena trať v délce 10 km.
Trasa závodu směr Smradlavá – Maxův klauz a zpět.
Děti do 12 let budou závodit v doprovodu osoby starší 18 let.
Každý závodník dostane občerstvení a drobný dárek.
Start hlavního závodu je v 11 hodin. Prezentace probíhá od 9 do 10 hodin.
Během celého dne bude probíhat na hřišti u lanovky doprovodný program.
Závod pro nejmenší děti (kola, odrážedla). Škola jízdy na kole na překážkách, dětské atrakce, soutěže a další.
Pořadatelem závodu je SKI Vítkovice – Bílá o.s., za podpory Moravskoslezského kraje.

Starosta obce Bílá svolává
veřejné zasedání
zastupitelstva obce
na čtvrtek 17. září 2015
v 16.00 h. v Horské chatě Bílá

Babí léto na Bílé

Poslední srpnový víkend proběhlo v dětském
letním parku na Bílé rozloučení s prázdninami.
Během září bude letní park v provozu od
pondělí do čtvrtku od 9 do 16 hodin, pátek a
víkendy od 9 do 18 hodin.
Nově vybudované trampolínové centrum se
stalo nejnavštěvovanější atrakcí letní sezóny.

K oblíbené bungee trampolíně teď přibyla další
nová trampolína. Má čtyři pole a vstup na tuto
trampolínu je součástí vstupného do parku.
Lanová dráha bude od 4. září do 4. října v
provozu v pátek a víkendy od 9 do 17 hodin.
Poté dojde k ukončení letního provozu a bude
se provádět pravidelná údržba.

Informace o provozu
pošty Staré Hamry
Z provozních důvodů bude pošta Staré Hamry od 9. 9. 2015 do 11. 9. 2015 uzavřena.
Z důvodu školení ČNB bude pošta Staré Hamry od 29. 9. 2015 do 30. 9. 2015 uzavřena.
Poštovní služby budou v těchto dnech zajišťovány poštou Ostravice. Informace o pracovní
době pošty Ostravice najdete na dveřích pošty
ve Starých Hamrech.

Přehled bohoslužeb
na měsíc září
6. 9.
13. 9.
20. 9.
27. 9.

10.30 Bílá
10.30 Bílá
10.30 Bílá
10.30 Bílá

11.30 Staré Hamry
11.30 Staré Hamry
11.30 Staré Hamry
11.30 Staré Hamry

Janovice

Web obce je v provozu

V rámci velké společenské akce Janovický den obce (o této akci přineseme podrobné
informace v dalším vydání Mikroregionu) byl
spuštěn nový oficiální web obce. Najdete jej na
adrese www.obecjanovice.cz.
O plánovaném spuštění nových webových
stránek jsme přinesli informaci v minulém vydání
Mikroregionu. V současné době již můžete stránky
osobně navštívit a posoudit jejich komplexnost a
přehlednost. Nyní zbývá jen podívat se pod „kapotu“ a zjistit několik informací o vývoji a přípravách.
Zadáním – připravit a vytvořit zcela nový
web obce, byla pověřena Komise pro komunikaci s veřejností, zřízená Radou obce Janovice
na konci roku 2014. Ihned byly zahájeny analýzy aktuálních oficiálních stránek jiných obcí a
měst, studována literatura a především požadavky, kladené na oficiální web obce. Na počátku roku 2015 byly stanoveny základní teze,
které by měl nový web obce splňovat, aby bylo
možné zkvalitnit systém poskytování informací
občanům obce a čtenářům webu obecně. Souběžně s tím byla postavena redakce webu a
zejména pravidla pro publikační činnost (únor
2015), kterými se redakce bude řídit.
V období března až května probíhaly diskuze
nad nabídkami potencionálních dodavatelů publikačního systému, hledalo se optimální řešení
a zejména soulad nabídek s finančním limitem,
který byl vyčleněn pro realizaci celého projektu.
V červnu 2015 bylo rozhodnuto – jako nový
dodavatel publikačního systému byla vybrána
firma Webhouse z Jihlavy. Bez prodlení byly
předány zadávací dokumenty a představa komise o tom, jak má nový web vypadat.
Hlavní práce na plnění webu byly započaty
dne 6. 7. Na plnění informací a dat do nového
webu se spolupodíleli členové Komise pro komunikaci s veřejností a další členové redakce
webu, nezbytná byla i spolupráce obecního
úřadu. Bylo rozhodnuto o způsobu přenosu a

zejména o rozšíření poskytovaných informací
v takovém rozsahu, aby nový web plně odpovídal požadavkům zákona č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím. Postupné
sbírání a příprava informací včetně postupného
vystavování v publikačním systému trvalo celý
měsíc a půl. Na konci srpna 2015 bylo možné
web předat ke kontrole a připravit na zveřejnění.
Dnes je již zcela nový web v plném provozu
a mně nezbývá než poděkovat všem, kteří stáli
u zrodu a přiložili pomyslnou ruku k dílu.
Původní oficiální web obce Janovice byl
v provozu a poctivě sloužil celých sedm let
(spuštěn byl na konci roku 2008). Není samozřejmě zapomenut, neboť obsahuje mnoho zajímavých a historicky cenných informací. Bude
i nadále dostupný pro případné čtenáře, odkaz
na něj najdete v novém webu.
Věřím, že množství práce, investované do
nového webu, se vrátí ve spokojenosti čtenářů
– občanů obce, kteří budou moci rychle dohledat požadované informace a najít zde i něco
k pobavení a zvýšení informovanosti o dění
v obci. Za redakci webu mohu slíbit – naším
cílem je přinášet neustále nové a aktuální informace o dění v obci jak v písemné, tak i v obrazové podobě, pokusíme se zachytit a uchovat
pomíjivý čas.
Pokud se chcete dozvědět všechny novinky z dění v obci a přečíst si je v teple vašeho
domova – navštivte internetový odkaz: www.
obecjanovice.cz. A budete-li chtít být včas informováni o vybrané, právě zveřejněné novince, stačí se přihlásit na webu a systém vám
bude automaticky zasílat upozornění přímo na
vaši mailovou adresu.
Budeme zároveň rádi, když se náš tým rozšíří o další aktivní redaktory, tak neváhejte, hledáme další kolegy.
Za redakci webu a Komisi pro komunikaci s veřejností Vladimír Kutlvašr

Sběr nebezpečného
odpadu
Termín konání: sobota 3. října
Sběrná místa:
Bumbálka
8.00 – 8.10
Třeštík
8.20 – 8.30
Hlavatá
8.40 – 8.50
Mezivodí
8.55 – 9.05
Zámeček autobus. zastávka
9.15 – 9.25
Jednota
9.30 – 9.40
Konečná – točna
9.45 – 9.55
Křižovatka školka Mlýn
10.10 – 10.20
Na tento den si občané mají možnost připravit k odvozu a likvidaci odpad, který je kvalifikován jako:
Nebezpečné odpady: např. mazací a motorové
oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky apod.
Rozbité či rozebrané: televizory, monitory,
obrazovky, rádia, počítače, lednice, mrazničky,
sporáky, pračky.
Zpětný odběr elektrozařízení
Pouze kompletní – nerozebrané!!!
- lednice, mrazničky, sporáky, pračky, mikrovlnné trouby, fritovací hrnce, varné konvice,
vařiče, myčky nádobí, vysavače, žehličky,
váhy, zářivky, výbojky, monitory, tiskárny, televizory, rádia, videorekordéry, telefony a ostatní
domácí spotřebiče.

Vysvěcení zvoničky na Javořince se uskutečnilo dne 25. července. Zvon se jmenuje Martin, pro památku typicky výrazného horala Martina Lukše, který vysvětil P. ThDr. Jaroslaw Marek Folta, farář.
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Čeladná + Pstruží

Seniorské léto opravdu vydatné
Čím jiným než vycházkami a výlety naplnit tento způsob léta. Poslední červencový čtvrtek jsme
zamířili do Frenštátu a tam navštívili hospůdku
Janík na Horečkách, bylo tam opravdu příjemně.
Srpen začal tradiční prázdninovou vycházkou ke Zdeňkovi (výletní restaurace v kopci Žár
s nádherným výhledem na Ostravici, Malenovice a Lysou). Tato akce se vyznačovala naprosto neobvyklým složením účastníků, převládali
totiž chlapci, což se snad ještě nestalo. Další

čtvrtek jsme absolvovali třetí pokus dojít k penzionu U Pacošů v Malenovicích. Předchozí dva
doplatily na deštivé počasí, tentokrát jsme dojeli na elektřinu. Byla totiž v obci odpojena, takže jsme absolvovali náhradní zkrácenou trasu
na Borovou k oblíbenému kostelíku a posléze
jsme sestoupili k restauraci Pod Borovou, kde
mají agregát, takže jsme doplnili tekutiny a kalorie v osvědčené kvalitě. Hezký výlet jsme pak
ještě umocnili návštěvou výborného folklórního
večera s CM Kotci a CM Valášek ve Frýdlantě.
Týden poté jsme klikatou trasou vystoupali na
Opálenou, kam jsme se vypravovali již začátkem července a pro déšť tam nedošli. Tentokráte bylo cíle dosaženo, nádherná vyhlídka
a tamní specifické prostředí se nikdy neomrzí.
Koncem srpna nás ještě čeká výlet do Frýdec-

Krásně je na Opálené.

kého zámku, resp. Muzea Beskyd.
Jinak se v klubovně v úterky dopoledne
pilně cvičilo a odpoledne zasedli k hazardu
karbaníci. Ostatní kroužky čerpaly prázdninovou dovolenou.
Program na měsíc září není ještě v tuto chvíli dotvořen, nicméně jej posléze najdete jako
obvykle v čeladenském Zpravodaji, v klubu, v
infocentrech Čeladná a Pstruží nebo na www.
senioriceladna.cz.
Klubovnu naleznete v přízemí Domu s pečovatelskou službou, kontaktovat mě můžete
osobně (přítomen jsem obvykle ve čtvrtek), telefonicky (737 532 227) nebo přes e-mail petr.
bernady@seznam.cz.
Těším se na naše další společná setkání.
Petr Bernady

Romantika u Janíka.

Pstruží

U hrobu Josefa Bierského na Borové.

Pstruží

Setkání po letech
U příležitosti 55. výročí první účasti Sokola
Pstruží ve volejbalových soutěžích se v rámci turnaje dvojic sešli bývalí i stávající volejbalisté Sokola Pstruží, aby společně oslavili toto významné
výročí. Mladí hráči zápolili ve volejbalovém turnaji
smíšených dvojic a ti odrostlejší ocenili zasloužilé
hráče, trenéry a rozhodčí, kteří po dlouhá léta důstojně reprezentovali místní TJ. Sešli se zástupci
nejstarší generace, pánové Ničman J. (zástupce
nejstarší generace) Myslikovjan L., Kvapil A., Wytrzens O., rodina Kotků (tři generace volejbalistů)
bratři Zatloukalové, Foldynové, Huserové a další,
kteří volejbal hráli. Nesmíme opomenout dámy,
které začaly s volejbalem poněkud později než
muži. Dnes již vdané paní – sestry Matějkovy a
Boháčovy, P. Wytrzensovou, P. Macurovou mnoho dalších, které volejbal hrály.
Po uvítání všech přítomných a za vydatného
pohoštění jsme vzpomínali na léta, kdy se na
zápasy jezdívalo na kolech, motorkách, Žukem
z JZD, později i automobily, u kterých občas
upadlo kolo, nebo nastaly i jiné poruchy. Probírala se utkání, která již dávno zavál prach, i
ta novější a mezitím se fandilo nejmladším hráčům a hráčkám, co úporně zápolili na kurtech.
V družné zábavě při výborně ugrilovaném seleti (se kterým M. Závodný úporně zápolil od časných ranních hodin), dobrém pivečku a vínku
jsme poseděli až do pozdních nočních hodin.
Na tom, že se nám oslava vydařila, mají velkou zásluhu sponzoři a obecní úřad, kteří nám
pomohli vydatnou finanční injekcí. Děkujeme
všem za pomoc při organizaci oslavy.

Tradiční srpnová pouť Den obce – Pstruží Dubina
Srpnové dny letošních prázdnin ukazovaly
svou pravou letní tvář, slunečným a abnormálně horkým počasím. V pátek a v sobotu před
poutí se objevily silné dešťové přeháňky a takové počasí hrozilo i v neděli.
Na pouť v neděli 16. srpna se však dostavilo slunečné, ale ne příliš horké počasí. Tak,
jak je ve Pstruží již dlouholetým zvykem, konala
se na den Nanebevzetí Panny Marie tradiční
pouť. Přestože mše svatá byla posunuta až
na 11.00, dostavilo se přiměřené množství lidí.
Zvláště nejvíce bylo rodáků ze širokého okolí,
kteří si tuto událost každoročně nenechají ujít.
Po bohoslužbě přišlo vhod občerstvení, které
se podávalo v nedalekém informačním centru

a cukrárně. Tam si také přítomni mohli popovídat a potěšit se z krásného dne. Celá akce
byla organizačně velmi dobře připravena, až po
přítomnost zástupců obce – paní Mgr. Štěrbová
Kamila a místostarosta
pan Káňa Rudolf, který se
zasloužil zvláště o kvalitní ozvučení. Poděkování
patří obecnímu úřadu za
podporu a sponzorování
občerstvení. Akce, která
v obci patří k jedněm z vrcholů léta, se určitě vydařila, tak jako se vydařil
celý den, a návštěvnicí se
rozcházeli do svých domovů, k návštěvám svých
rodin a známých, spokojení a příjemně naladění.
Zapsal kronikář obce

ZVEME VÁS DO

Obecní ~ŉad, ZŠ a MŠ Pstruçí

CUKRÁRNY POD ŠKOLOU!
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Vyvrcholením léta je ve Pstruží Den obce. Ten se koná pravidelně v místním sportovním areálu zvaném Dubina. V letošním
roce vyšlo nádherné, slunečné a
nepříliš horké počasí.
Již od časného sobotního
rána 22. srpna mezi centrem
obce a Dubinou vládl čilý ruch.
Jednotlivé spolky v obci (hasiči, myslivci, TJ) a zejména
někteří členové zastupitelstva
dopravovali do sportovního
areálu „Dubina“ potřebný proviant a další potřebné zařízení,
aby i v polních podmínkách bylo lidem z obce
umožněno strávit odpoledne a večer v družné
zábavě. Při odpoledním příchodu do areálu
pak již zdálky přitahovaly pohled návštěvníků
stánky a lavice seřazené na hrací ploše. Zblízka pak zaujal sortiment různých pochutin, zejména guláše, bramboráků, koláčků, popcornu

apod. Okolo se pohybovalo velké množství lidí.
K dispozici byly nafukovací hrady pro děti a zejména pak střelnice, která byla přijata s velkým
zájmem návštěvníků. Zdařilé odpoledne pak
pokračovalo poslechovou a taneční zábavou,
která pokračovala do pozdních nočních hodin.
Text a foto: kronikář obce

Kompostéry do každé domácnosti. Biologický odpad do popelnic nepatří

Výdej kompostérů-bezplatný na biologicky
rozložitelný odpad byl zahájen 26. srpna na
obecním úřadě.
Výdej bude probíhat:
pondělí 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.30
středa 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.30

Kompostéry jsou v rozloženém stavu s návodem, o váze 20 kg – lehce lze odvézt osobním autem
Štěpkovač: Nabídka zapůjčení štěpkovače.
Pohon na spalovací motor s možností připojení
na kouli i závěsem na čep.

Pstružovský Dřevorubec
Dne 8. srpna se uskutečnila akce Pstružovský Dřevorubec. 1. ročník se velice vydařil,
přišla spousta nadšených diváků. Soutěžící to
neměli jednoduché, museli zdolat špalky, ať už
sekerou či pilou, v nejlepším čase.

Zručnost dřevorubců byla neskutečná, i
dobrovolníci si vedli dobře, nakonec vyhráli ti
nejlepší. Nejvíce nás potěšilo, že 1. místo zůstalo na Pstruží, získal ho pořadatel P. Krkoška, 2. místo K. Lukeš a 3. místo Č. Dulava.
Všem gratulujeme a těšíme se na další ročník
této soutěže. Velký dík patří P. Krkoškovi za
nápad a realizaci této akce, hudbě DJ Borat,
všem pořadatelům za bohaté občerstvení a doprovodný program pro děti a především sponzorům.
Pořadatelé

Oslavy 50 let
oddílu volejbalu

Dub je strom dlouhověký, majestátný, zdobí
naši „Dubinu“, kde jsou hřiště našich sportovců.
18. července v areálu Dubina proběhly oslavy 50 let trvání oddílu volejbalu v obci Pstruží.
Sešlo se nás dost, od nejstarší po ty nejmladší,
a zavzpomínali jsme při chladivém zlatavém
moku a dorůžova opečeného selátka.
Dík patří obětavým pořadatelům, a to především rodině Kvapilových, rodině Kotkových,
Osvaldu Wytrzensovi, Věrce Kvapilové, manželům Závodným za přípravu a vzorný průběhu
oslav.
Sportu zdar!

Kultura
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12.9.2015 v 18:00
Sál Kulturního centra
vstupné 60,- Kč
Vstupenky je možno rezervovat na stránkách www.kcfno.cz, zakoupit v BIC nebo na místě.
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ONE WOMAN SHOW HVĚZDA Minimuzeum technologie smaltu se rozrostlo
Kulturní centrum uvede dne 7. října od 19 hodin unikátní nejúspěšnější českou ONE WOMAN
SHOW, v podání populární herečky Evy Holubové HVĚZDA. Jde o komedii se záznamem myšlenek nejúspěšnější seriálové herečky během
nejdivočejšího týdne jejího života. HVĚZDA
s humorem odkrývá zákulisí českého showbyznysu a s nadhledem líčí osobní problémy fiktivní
herečky, která po pětatřiceti letech u oblastního

divadla nečekaně zazáří v televizním seriálu.
I když se bude jednat o vystoupení „jednoho
herce“, bude představen široký svět showbyznysu se svým pozlátkem a mnohokrát i smutnou pravdou v pozadí.
Máte rádi jedinečné komediální herectví Evy
Holubové? Přijďte si ho užít! Vstupenky v hodnotě 300 Kč a 250 Kč jsou již v prodeji v BIC
nebo na místě hodinu před představením.

KULTURNÍ CENTRUM FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
uvádí

Na srpnovém smaltérském workshopu
poprvé nahlédli účastníci z různých částí
Moravy do rozšířené expozice Minimuzea
smaltu v prostorách Výtvarné dílny uměleckého smaltu ve Frýdlant n. O. Malá expozice smaltu ze smaltérských sympozií, která
je v Kulturním centru, totiž provokuje řadu
návštěvníků města k tomu, aby se zajímali
o jeho historické a technologické tradice.
Proto vznikla ve smaltérské dílně malá expozice, na úkor provozních potřeb, aby se,
alespoň prozatím, zájem návštěvníků uspokojil. Díky grantu města Frýdlantu n. O. a
hlavně vstřícnosti občanů, kteří reagovali na
výzvu v Mikroregionu i osobní jednání, se
podařilo doplnit expozici o nové exponáty,
které zahrnují ukázky výroby Normy (Sfinxu) ve Frýdlantě v druhé polovině minulého
století. Jedná se o běžné spotřební výrobky,
dekorativní keramiku, ale i ukázky návrhů,
které do výroby, přes svůj progresivní design, nevešly. Zastoupeny jsou i ukázky
individuální tvorby místních autorů, kteří
využili to, že ve smaltovně pracovali, k různým kreacím, z nich podněty Petra Bednáře
vedly až k modernímu využití technického
smaltu v umělecké tvorbě. Poděkování si
zaslouží dárci, pan Petr Adamiš z Čeladné,
paní Jiřina Dudalová z Čeladné a Miroslava
Křenková z Frýdku-Místku, rodina Brojáčová
z Frýdlantu a další. Expozice zatím slouží
hlavně při workshopech, akcích se školami
a BIC, pro zájemce bude otevřena v rámci
otevřených dveří VDUS 19. září od 9 do12
hodin. S návštěvou se počítá také v rámci
Mezinárodního trienále smaltu ve Frýdku-Místku. Další dary ze smaltérské výroby i
dokumentace výroby jsou vítány, protože si
myslíme, že si město s takovou tradicí zaslouží mít trvalou expozici o smaltu. V září
budou dvě velké akce se smaltem, výstava
v polské Tychy a již zmíněné 8. mezinárodní
trienále smaltu ve Frýdku-Místku. Pozvánky najdete na webu frýdlantských smaltérů
www. Enamelart. cz.
(kb)

Kruh přátel hudby informuje

Letošní horké prázdniny se chýlí ke konci a
před námi je druhá, podzimní část koncertní sezóny. Výbor KPH stihl přes léto naplánovat už i
další sezónu na rok 2016. Zbývá jen doufat, že
její dramaturgie bude schválena Českým hudebním fondem, jenž je jedním z pilířů našeho financování. A snad i přízeň Městského úřadu Frýdlant
n. O. nám zůstane do budoucna zachována.
Nejprve se ale ohlédněme za první částí
letošní sezóny. Měli jsme možnost v našem
městě přivítat celou řadu vynikajících umělců:
pianistku Renátu Lichnovskou Ardaševovou
s Tomášem Vinklátem, bývalým členem jednoho z nejlepších světových orchestrů – Vídeňských filharmoniků, trombonistu Lukáše Moťku
či houslistku Alžbětu Falcníkovou s cellistkou
Juditou Šprochovou. V kostele jsme uvedli
koncert pěveckého sboru Komorní sdružení
Ostrava. Nádherným zážitkem byl také Májový koncert árií a písní s mladými pěvkyněmi N.
Uramovou a K. Kůstkovou z Pardubic. A rovněž vystoupení velikého Dechového orchestru
mladých z Příbora pod vedením ředitele tamní ZUŠ Iva Lacného se setkal s mimořádným
ohlasem publika.
Co ale ještě uvidíme a uslyšíme na podzim?
11. září se sejdeme v 19.00 v našem krásném
kostele sv. Bartoloměje ve Frýdlantě na vystoupení varhanice paní Jiřiny Dvořákové Marešo-

napsali jste nám
Umělecký smalt ve Frýdlantě
Měla jsem to štěstí, že jsem se mohla zúčastnit tento víkend, tj. 14.–16. Srpna, smaltování ve
Výtvarné dílně uměleckého smaltu ve Frýdlantě
nad Ostravicí. Byl to pro mě ohromný zážitek,
spousta nových informací a odpovědí na mé dotazy. Velmi si vážím práce pana Bogara a paní
Hradilové, kteří s námi trávili tolik času, sdělili
nám spoustu zajímavostí o používání smaltů,
zasvětili nás do jejich chování během celého
výrobního procesu a v těch největších parnech
venku se obětavě starali o správné vypálení
našich výtvorů v ještě větším žáru u pece. Byla
jsem velmi překvapena, že se vlastně jedná o
spolek, který založilo pár nadšencův v době,
kdy výroba smaltovaných předmětů v továrně
skončila, a kteří se snaží touto formou udržet
tradici smaltování ve Frýdlantě. Oficiálně chci
poděkovat paní Hradilové, pánům Bogarovi a
Bednářovi za jejich nápad udržet tímto způsobem tradici. Celou akcí jsem nadšena a domnívám se, že této aktivitě by jistě prospěl leták o
smaltování v informačním centru, či ukazatel na
orientačních sloupech. Těším se na další smaltování a přeji všem, kterým tradice smaltování
není lhostejná, pěkný konec léta.
S přátelským pozdravem
Jitka Jurnečková, Brno

vé. Tato umělkyně vystudovala hru na varhany
na pražské konzervatoři a na Hudební fakultě
AMU v Praze ve třídě Jaroslava Tůmy. Poté
absolvovala stáž na Hochschule für Musik und
Theater Hamburg pod vedením Wolfganga Zerera. V současné době pokračuje na HAMU v
doktorandském programu. V roce 2004 se stala
finalistkou mezinárodní soutěže ve varhanní improvizaci v rakouském Schläglu a v roce 2006
semifinalistkou interpretační soutěže Pražské
jaro. Koncertuje v Čechách i v zahraničí a spolupracuje s mnoha instrumentálními či vokálními tělesy. Nahrává pro Český rozhlas v rámci
projektu Památné varhany Čech a Moravy. Můžeme se tedy těšit, že naše výborné frýdlantské
varhany zazní opět ve své plné kráse a síle.
U příležitosti státního svátku zahraje pro

nás ansámbl TriOstrava ve složení: Lukáš
Michel – klavír, Roman Mžik – housle a Alena
Ondrišíková – viola a jako host Martina Juríková – soprán. Uslyšíme kromě staré – barokní
a klasicistní hudby – také díla B. Martinů nebo
švédského skladatele K. Attenberga. Koncert
se koná dne 26. 10. v koncertním sále ZUŠ.
Nu a na závěr roku, v adventním čase, si vás
všechny, naši milí členové a fanoušci, dovoluji
pozvat na koncert z cyklu „Mezi žánry“, kde vystoupí skvělá šansoniérka Daniela Krulikovská,
kterou na klavír doprovodím já sám.
Doufám, že nám budete nadále projevovat
svou přízeň, navštěvovat naše koncerty a podporovat a propagovat naše aktivity.
Za výbor KPH MgA. Ivo Saniter,
předseda spolku

Nová část expozice Minimuzea technologie smaltu.

POZVÁNKA
Klub rodičů Ostravice, Obnova řemesel v Beskydech
a Základní a Mateřská škola Ostravice
vás srdečně zvou na akci

která se koná

4. října 2015 od 14 hodin

v areálu ZŠ Ostravice.
Vstupné: 1 kg jablek na osobu, které si budete moci
přímo na místě zmoštovat.
A hned poté můžete:

-

navštívit přednášku výživové poradkyně,
obdivovat vystavené jablečné moučníky,
společně s dětmi soutěžit a sportovat,
navštívit přednášku ovocnáře,
pomáhat při výsadbě jabloně,
poslouchat hudbu a zpívat,…

A také potkáte své sousedy a známé, učitele a kamarády vašich dětí,
rodiče a prarodiče žáků, kolegy z práce či nové usedlíky. Při ochutnávce
vlastnoručně vyrobeného moštu proberete všechna „důležitá témata“.
Využijte tedy této jedinečné příležitosti a dostavte se! V případě
deštivého počasí se akce přesune o týden.

Zúčastněte se také soutěže o nejlepší
jablečný moučník! Přihlaste se na adrese:
obreb@seznam.cz nebo na tel: 608 721 653.
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Kultura

KINO
út 1.9. od 19:00

DOMÁCÍ PÉČE
ČR/SR, komedie, přístupný bez omezení, délka 92 min, cena 100,-,
Obětavá zdravotní sestra Vlasta při své práci na jihomoravském venkově
ošetřuje spoustu rázovitých místních pacientů. Když se však dozví, že sama
potřebuje pomoc, musí jí začít hledat mimo prostředí, které zná. Rež. S. Horák.

st 2.9. od 17:00

V HLAVĚ
USA, animovaný, přístupný bez omezení, délka 102 min, cena 80,-,
Podívejte se, co se doopravdy děje každému v hlavě, kde spolu soupeří
Radost, Strach, Vztek, Nechuť a Smutek. Rež. P. Docter.

st 2.9. od 19:00

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

so 5.9. od 15:00

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

so 5.9. od 17:00 a st 9.9. od 17:00

PIXELY
USA, komedie, přístupný bez omezení, délka 106 min, cena 120,- dabing
Mezigalaktičtí mimozemšťané si vyloží záznamy videoher jako vyhlášení
války a zaútočí na Zemi. Prezident musí povolat svého kamaráda z dětství
videoherního šampióna, aby stanul v čele bývalého videoderního týmu,
mimozemšťany porazil a zachránil planetu. Rež. Ch. Columbus.

so 5.9. od 19:00

MISSION: IMPOSSIBLE
– NÁROD GRÁZLŮ
USA, akční thriller, nevhodný do 12 let, délka 132 min, cena 110,- titulky
Agentura IMF je postupně likvidována bájným Syndikátem, který je národem grázlů a nájemných vrahů, kteří zabíjejí na zakázku. IMF stojí před
rozpuštěním, ale to nechce dopustit Ethan Hunt. Sestaví proto tým, aby
společně čelili zatím nejtěžší misi ve svých životech. Musí dokázat, že
Syndikát existuje a nakonec ho zlikvidovat všemi možnými prostředky.
Šance je ovšem víc než nulová! Rež. Ch. McQuarrie.

ne 6.9 od 15:00 a st 23.9. od 17:00

MALÝ DRÁČEK
Německo, animovaný, přístupný bez omezení, délka 80 min, cena
100,-, dabing
Dráček Kokosáček a jeho kamarád Oskar se narodili na Dračím ostrově,
ale jsou jiní než ostatní. Kokosáček je létající drak, který nelítá a Oskar je
drak masožravec, který se stal vegetariánem. Společně s vynalézavou dikobrazicí Matildou musí zachránit ostrov před nebezpečnou sopkou, která
se po letech najednou probudila. Rež. H. Weiland, N. Wels.

ne 6.9. od 17:00 a st 9.9. od 19:00

FANTASTICKÁ ČTYŘKA
USA, akční sci-ﬁ, nevhodný do 12 let, délka 94 min, cena 110,-, titulky
Během neúspěšného pokusu o teleportaci získají čtyři mladí vědci speciﬁcké superschopnosti. Rozhodnou se využít svých výjimečných schopností
k tomu, aby překazili zlomyslné plány Dr. Dooma a ochránili obyvatele New
Yorku před všemi nebezpečími, která by je mohla ohrozit. Rež. J. Trank.

ne 6.9. od 19:00, pá 11.9. od 20:00 a so 12.9. od 17:00

CESTA VZHŮRU
ČR/Slovensko, dokument, nevhodný do 12 let, délka 100 min, cena 100,Náročná životní pouť horolezce Radka Jaroše až na vrchol poslední osmitisícovky - na K2. Pokusíme se zjistit, co ho vede k tomu, že celý život
dokáže balancovat na hraně mezi životem a smrtí. Vrcholový sportovec,
pro něhož vítězství je důležité, ale ne na prvním místě. Rež. D. Čálek.
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út 8.9. od 19:00 a so 12.9. od 19:00

so 19.9. od 19:30 a st 23.9. od 19:00

NENASYTNÁ TIFFANY

GANGSTER KA

ČR, komedie, nepřístupný do 15 let, délka 80 min, cena 90,Pepa není bezdomovec, byť tak vypadá. Má-li na stole pivo, nic mu nechybí. Proto vykrádá chaty. Náhoda mu přihraje kazetu s cestou k pokladu.
Pepa ho chce, ale není sám. I jiná pročesávají kraj. A netuší, jak nebezpečné to bude. Jsou poklady, které by měly zůstat skryté… Rež. A. Fehu.

ČR, drama, nepřístupný do 12 let, délka 100 min, cena 120,Příběh založený na skutečných událostech. Gangster Ka zkoumá mechanismus organizovaného zločinu, vnáší světlo do miliardového tunelu
a snaží se objektivně ukázat zrod skutečného gangstera. Rež. J. Pachl.

pá 11.9. od 17:30

LOVE

ÚŽASNÝ BOCCACIO
Itálie/Francie, historický, nevhodný do 15 let, délka 120 min, cena 90,- titulky
Florencie 13. století, šíří se mor. Tři chlapci a sedm dívek se rozhodnou
odejít z města a hledají útočiště v přírodě daleko od strašných následků
choroby. Krátí si chvíle povídáním si příhod o čemkoliv, ale jedno musí mít
společné - musí být o lásce. O lásce, která jim pomůže zapomenout na
těžkou a nejistou dobu, ve které žijí. Rež. P. Taviani.

so 12.9. od 15:00, st 16.9. od 17:00 a so 19.9.
od 15:00

UUUPS! NOE ZDRHNUL
Něm./Belgie/Lucem./Irsko, animovaný, přístupný bez omezení, délka
86 min, cena 100,- dabing
Tvorečci Dejv a jeho syn Finík, dva malí Raťafáci, se dostali na Noemovu
archu na poslední chvíli za pomoci Grumpíků Lísky a její dcery Ley. Když
však archa odplouvá, Finík a Lea na ní omylem nejsou. Pravé dobrodružství tak pro ně začíná. T. Genkel.

ne 13.9. od 15:00 a ne 20.9. od 15:00

MUNE – STRÁŽCE MĚSÍCE
Francie, animovaný, přístupný bez omezení, délka 85 min, cena 100,- dabing
Malý faun Mune byl jmenovaný strážcem měsíce, ale protože má málo
zkušeností, způsobí nehodu, která ohrozí nejen Měsíc, ale i Slunce. Aby
napravil svou chybu, musí se se svými přáteli postavit nebezpečnému Titanovi a vrátit nebeským tělesům jejich místo na obloze. Rež. A. Heboyan.

ne 13.9. od 17:00 a út 15.9. od 19:00

KURÝR: RESTART

pá 25.9. od 17:30
Francie, erotický, nepřístupný do 18 let, délka 130 min, cena 80,- titulky
LÁSKA stojí mimo dobro a zlo. LÁSKA je genetická potřeba. LÁSKA je
změněný stav vědomí. LÁSKA je tvrdá droga. LÁSKA je duševní choroba.
LÁSKA je mocenská hra. LÁSKA přesahuje lidské já. LÁSKA je oslepující
světlo. LÁSKA je sperma, tekutiny a slzy. LÁSKA je vzrušující sexuální melodrama o chlapci, dívce a DALŠÍ DÍVCE. Rež. G. Noé.

pá 25.9. od 20:00 a so 26.9. od 17:00

NIKDY NENÍ POZDĚ
USA, komedie, nepřístupný do 12 let, délka 101 min, cena 120,- titulky
Meryl Streep ztvárňuje postavu slavné kytaristky, která se ve snaze splnit
si své sny o rockandrollové slávě dopustila nepřeberného množství životních chyb. Během návratu domů dostává tváří v tvář své rodině šanci tyto
chyby napravit a změnit se. Rež. J Demme.

so 26.9. od 15:00 a st 30.9. od 17:00

HOTEL TRANSYLVÁNIE 2
USA, animovaný, přístupný bez omezení, délka neznámá, cena 100,- dabing
Zdá se, že Hotelu Transylvánie se začíná dařit… Dracula konečně ustoupil ze svých striktních zásad ubytovávat v hotelu pouze příšery a ten se
proto otevírá i lidským návštěvníkům. Za zavřenými dveřmi krypty ale
Draculu sžírají pochybnosti o tom, zda se jeho napůl lidský a napůl upíří
vnuk Dennis vůbec někdy stane upírem. Rež. G. Tartakovsky.

so 26.9. od 19:30 a út 29.9. od 19:00

LABYRINT: ZKOUŠKY OHNĚM

Francie/Čína, akční, nevhodný do 12 let, délka 96 min, cena 110,- titulky
Profesionální kurýr Frank Martin se musí proti své vůli spojit s nájemnou
vraždkyni Annou, aby dostali skupinu bezcitných ruských překupníků
s lidmi. Rež. C. Delamarre.

USA, akční, nevhodný do 12 let, délka neznámá, cena 110,- titulky
Thomas a jeho kamarádi Placeři čelí zatím největší výzvě: hledají informace o tajemné a mocné organizaci známé jako W.C.K.D. Jejich cesta
je zavede do Spáleniště, pusté krajiny, plné překážek. Placeři se spojí
s bojovníky odporu, zasáhnou vrchní velení W.C.K.D. a odhalí tak šokojící
plány, které na ně byly přichystány. Rež. W. Ball.

ne 13.9. od 19:00 a pá 18.9. od 20:00

ne 27.9. od 17:00

VETŘELCI

AMERICAN ULTRA

USA/VB, akční/sci-ﬁ, nevhodný do 12 let, délka 137 min, cena 120,- titulky
Důstojnice Ripleyová, který jako jediná přežila boj na život a na smrt
v nákladní losi Nostromo s vesmírným vetřelcem, je po několika letech
nalezena záchrannou lodí a vrací se zpět na Zemi. Když už se zdá, že je po
všem, začíná horor znova. Rež. J. Cameron.

USA, komedie, nevhodný do 12 let, délka neznámá, cena 120,- titulky
Pokojný život milovníka trávy a jeho přítelkyně v malém ospalém městečku je náhle narušen, když Mika doběhne vlastní minulost a začne se o
něj zajímat vláda USA. Rež. N. Nourizadeh.

st 16.9. od 19:00 a ne 20.9. od 17:00

SINISTER 2

HITMAN: AGENT 47
USA, akční, nepřístupný do 15 let, délka 96 min, cena 110,- titulky
Jméno: 47. Geneticky stvořen jako dokonalý zabiják. Známý jen podle
dvou čísel na kódu, vytetovaném na zadní straně krku. Nájemný vrah –
silný, rychlý, inteligentní. Stačí to na soupeře, jejichž vlohy předčí jeho? Má
agent 47 něco navíc? Rež. A. Bach.

pá 18.9. od 17:30 a ne 20.9. od 19:00

BOJOVNÍK
USA, akční, nevhodný do 12 let, délka 120 min, cena 110,- titulky
Boxer Billy Hope je na vrcholu své kariéry. Přesto se ze světa boxu rozhodne odejít, aby mohl trávit více času se svojí rodinou. Vše se změní
ve chvíli, kdy je jeho manželka zabita. Kvůli destruktivní povaze navíc
soud odebere Billymu jeho dceru. Nezbývá nic jiného, než se vrátit do
boxerského ringu a za pomoci trenéra Tita Willse se pokusit získat dceru
zpět…. Rež. A. Fuqua.

so 19.9. od 17:00 a út 22.9. od 19:00

WE ARE YOUR FRIENDS
USA, romantický, přístupný bez omezení, délka 93 min, cena 100,- titulky
Příběh o hledání vlastního stylu zasazený do světa elektronické hudby
a hollywoodského nočního života, ve kterém 23letý DJ Cole tráví dny tím,
že kuje pikle se svými přáteli z dětství a po nocích pracuje na skladbě, se
kterou udělá díru do světa. Rež. M. Joseph.

ne 27.9. od 19:00 a st 30.9. od 19:00
USA, horor, nepřístupný do 15 let, délka 97 min, cena 110,- titulky
Snímek nás zavede do strašidelného venkovského domu, do kterého se
přestěhuje mladá matka se svými syny, dvojčaty, aniž by tušili, že dům je
předurčen pro smrt a zlo. Rež. C. Foy.

BIO SENIOR
čt 10.9. od 10:00
DÍRA U HANUŠOVIC
ČR, komedie, délka 102 min, cena 50,-

www.kcfno.cz
REZERVACE ON-LINE
Vstupenky je možno rezervovat na webových stránkách kulturního centra, zakoupit v BIC nebo hodinu
před promítáním na místě. Rezervace se ruší 15 minut
před začátkem představení. Další informace na facebookových stránkách Kulturního centra a kina.
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inzerce

Svoz separovaných
odpadů – IV.
Zelené kontejnery –
na sklo

ANO

Do zeleného kontejneru můžeme
vhazovat jakékoliv sklo, například
láhve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od
kečupů, marmelád či zavařenin.
Patří zde také tabulové sklo z oken
a dveří. Vytříděné sklo není nutné
rozbíjet, bude se dále třídit! Pokud
jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a
do zeleného sklo barevné.

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

NE

Do těchto nádob nepatří keramika
a porcelán. Nepatří tady ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované
sklo, zlacená a pokovovaná skla.
Vratné zálohované sklo patří zpět
do obchodu.

9
9
9
9
9
9

délka 25 m
3 plavecké dráhy
minimální teplota vody 30 0C
optimální hloubka 1,1 až 1,3 m
divoká řeka, vířivka
tobogán o délce 60 m
9 brouzdaliště pro děti do 6 let s teplotou vody 36 0C
9 Brušperská plavecká škola vyučující předškolní děti a školáky

OTEVÍRACÍ DOBA: Pondělí až pátek

školy
veřejnost

8.00 - 12.30
14.00 - 21.00

Sobota a neděle

veřejnost

8.00 - 21.00

CENÍK:

Základní hodinové vstupné
 dospělí
60 Kč
 zlevněné
50 Kč /děti do 15 let, důchodci a ZTP/
 děti do 3 let
zdarma
Pronájem celého bazénu:

KONTAKT:
Základní škola V. Martínka Brušperk
Sportovní 584, 739 44 Brušperk

1 200 Kč / hodina
Telefon sekretariát: 558 666 227
Telefon ředitel:
774 312 265
Telefon recepce: 721 904 515

Vstup do krytého plaveckého bazénu u víceúčelové sportovní haly
Dostatek parkovacích míst
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