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MAS Frýdlantsko-Beskydy
podpořila další projekty
MIKROREGION – V předešlém čísle
zpravodaje Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy jsme vás informovali o podpoře čtyř škol
na našem území. Tentokrát se můžeme pochlubit výběrem většího množství projektů,
především zemědělských.
Do naší výzvy z Programu rozvoje venkova, která byla vyhlášena v prosinci roku 2017,
se přihlásilo 25 zájemců o dotaci. Tyto projekty prošly kontrolou našich zaměstnanců
po formální stránce a poté prošly bodovým
hodnocením naší výběrovou komisí. A protože máme na území našeho mikroregionu
šikovné a zkušené žadatele, tak bylo vybráno celkem 22 projektů, které jsme předali
ke kontrole na Státní zemědělský intervenční

fond. Věříme, že tyto projekty dostanou brzy
zelenou a začnou se realizovat.
A o jaké projekty se jedná? Především
o projekty zaměřené na modernizaci farem
a modernizaci zemědělské techniky. Dále
jsou mezi vybranými i projekty zaměřené
na zpracování nábytku a v neposlední řadě
projekty zaměřené na lesnickou techniku.
V prosinci 2017 byla vyhlášena i výzva
na sociální podnikání. Zde byli úspěšní dva
žadatelé. Od podzimu se tak můžeme těšit
na novou pekárnu a cukrárnu na Čeladné
a na projekt zpracování dřeva na Bílé. Oba
projekty jsou cílené na zaměstnání dlouhodobě nezaměstnaných osob na našem území.
Všem úspěšným žadatelům gratulujeme.
ZŠ T. G. MASARYKA: Nové moderní multifunkční sportovní hřiště ve Frýdlantě nad Ostravicí. 

(Více na str. 2)

Kemp v obci Baška začal brzy novou letní sezónu
BAŠKA – Všichni vidíme, jak nás počasí
letos překvapuje – přehoupli jsme se ze zimy
rovnou do léta. Určitě těm více vnímavějším
lidem takovéto teplotní výkyvy nedělají nejlíp.
A co teprve příroda? Jak si má s tím vším poradit? Na podzim byly v kempu vykáceny stromy,
které byly zdravotně nevyhovující, provozně
nebezpečné a rizikové a byly nahrazeny stro-

my novými – lípami, javory aj. Ty, zdá se, zimu
přečkaly všechny, což je jistě potěšitelné.
První zájemci o kempování se už hlásili
o ubytování v chatkách a apartmánech v prvních lednových dnech. Koncem dubna byla
zaznamenána další vlna zájemců, ale to jim
nemohlo být vyhověno. V současné době
je ubytování v chatkách obsazeno z 85 %,
v apartmánech ze 75 %.
Chatky a celé prostory
kempu pracovníci obecních služeb postupně uklízeli, opravovali, co bylo
třeba. Začaly se stavět
dvě nové chatky, což zase
rozšíří ubytovací kapacitu kempu. Do areálu byl
umístěn do prostoru pod
tenisové kurty sedací set,
jenž zhotovil tesař Jaroslav Kaňok z Hodoňovic.
Je moc pěkný, na lavicích
se sedí dobře a přispě-

je jistě ke spokojenosti rekreantů. Všechna
hřiště – pro tenis, beachvolejbal – jsou již
v provozu a na červen se připravuje realizace
dětského hřiště v prostranství mezi beachvolejbalovým hřištěm a restaurací U lesa. Na vyplutí na vodní hladinu přehrady čekají i šlapadla, loďky a paddleboardová prkna.
Správcová kempu, recepční, kteří jsou pro
letošní sezónu vybráni z řad studentů, jsou
připraveni vyhovět stále větším požadavkům z řad rekreantů. Budeme věřit, že i počasí bude nakloněno kempování a prostory
u bašťanské přehrady ožijí nejen rekreanty,
ale též rybáři, návštěvníky kulturních akcí,
které se i letos tady budou konat. Začali jsme
Dnem obce – Baška na Bašce, dále se zde
uskuteční Hry bez hranic, nebudou chybět
Baškohrátky, Gulášfest. Takže si, vážení rekreanti, občané, kteří se zde v parném letním
odpoledni zajdete nejen okoupat, zasportovat, ale též občerstvit pivem, vínem, zmrzlinou, užívejte léta a možností, které náš kemp
nabízí. 
Hana Uherková

Pokračuje forenzní značení jízdních kol
MIKROREGION – V letošním roce pokračujeme v projektu forenzního značení jízdních kol,
elektrokol a invalidních vozíků. V květnu proběhlo značení v sedmi obcích. V obci Pstruží bylo
označeno 9 kol, v Ostravici 28, v Bašce dokonce
47, v Malenovicích 16, ve Frýdlantě nad Ostravicí 50, ve Lhotce 10 a v Janovicích 12 jízdních kol.
V měsíci červnu máme za sebou značení
v Kunčicích pod Ondřejníkem a Metylovicích.
Dále proběhne 9. 6. znovu ve Frýdlantě nad
Ostravicí v předsálí tělocvičny ZŠ Komenského od 8.30 do 17.00, s polední přestávkou od 12.00 do 13.30. V sobotu 16. 6. budeme v Pržně v Občanském centru, od 8.30

do 12.00, a 16.6. v Čeladné v ZŠ od 13.30
do 17.00. Poslední červnovou sobotu proběhne značení 23. 6. ve Starých Hamrech
od 8.30 do 12.00 v kulturním domě a 23. 6.
od 13.30 do 17.00 v Bílé na obecním úřadě.
Občané mohou opět využít rezervační
systém na http://mikroregion.reservanto.cz/,
kde si mohou rezervovat konkrétní čas. Značící roztok je nutné nanášet na čistá místa,
proto je nezbytně nutné kolo před značením
řádně očistit, a to i na místech hůře dostupných (spodní část rámu, všechny sváry atd.).
Značení je zdarma. S sebou je nutné vzít důkladně očištěné pojízdné jízdní kolo, občanský

průkaz a doklad o nabytí (např. účtenku, fakturu, záruční list apod.), popř. je možné na místě vyplnit čestné prohlášení o nabytí. Prosíme
občany, aby k označení jízdních kol nevozili
kola nepojízdná, zastaralá nebo poškozená,
značení těchto kol je zbytečné a nákladné.
Pro podrobné informace můžete kontaktovat Moniku Holeksovou, tel. 558 412 556,
email: investice.vedouci@obec-ostravice.cz.
Projekt připravilo Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy ve spolupráci s partnerem projektu Městskou policií Frýdek-Místek
a za podpory Ministerstva vnitra ČR.

Barbora Manďáková Radová

Zastavte se pod Borovou
MALENOVICE – Restaurace Borová byla
dlouhá léta neodmyslitelnou součástí Malenovic, tradice sahá až do roku 1921. Zažila
i období, kdy se o ní psalo, že „pod Borovou
dostanete leda tak figu a ještě od neochotného číšníka v papučích“, ale v posledních letech
„zcela nová na starém místě“ naopak představuje skutečnou chloubu obce i Beskyd, se
vkusným veřejným prostranstvím.
Hospoda pod Borovou láká k zastavení
cyklisty, turisty, ale je i místem, kam místní
nebo lidé z okolí jednoduše zajdou na dobrý
oběd nebo večeři. Ví, že tu najdou poctivou
domácí čerstvou kuchyni, typickou pro podhůří Beskyd, a neustále se obměňující nabídku.
Prostory sálu Hospody pod Borovou jsou
navíc jedinečným místem pro svatby, konfe-

rence, soukromé rodinné oslavy či firemní večírky. Sál má kapacitu až 150 míst, je ozvučen
a vybaven projektorem. Po mnoha akcích,
které zde proběhly, můžete využít zkušeností

s originální výzdobou a vytvořením jedinečných kulis pro nezapomenutelné zážitky.
Stejně tak je zdejší personál připraven vám
zpestřit i ty dny všednější. 
(pp)

HVĚZDA FESTIVALU: Festival Ladná Čeladná odkrývá své trumfy. V srpnu se můžete těšit například na Anetu Langerovou. (Více na str. 11) Foto: Helena Kadlčíková

slovo starostky
Vážení spoluobčané,
v minulém měsíci jsem informovala o přehledu plánovaných rekonstrukcí a staveb ve Frýdlantě nad Ostravicí, zejména na dopravním průtahu městem. Dnes je stavební dění každodenní součástí života a zejména rozkopaný povrch hlavní silnice připravil pro chodce
i řidiče nemalá dobrodružství. Po dokončení opravy povrchu komunikace vedoucí městem dojde k plánované rekonstrukci druhé etapy
křižovatky u kolejí, která bude zahájena 2. července. Obě stavby
jsou prováděny ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a nejsou plně v naší kompetenci.
Nebylo možné je naplánovat tak, aby nás neomezovaly najednou. Z naší strany bylo vynaloženo nemalé úsilí, aby k jejich realizaci skutečně došlo a jsem ráda, že se obě uskuteční. Děkuji
za vaši trpělivost a ohleduplnost, které nikdy není dostatek. Léto se vždy nese ve znamení
staveb, a to zejména těch dopravních. Jindy to prostě nejde. Pokud vše půjde podle plánu,
budeme se již za několik týdnů těšit z nového, věřme, že kvalitního, povrchu silnic a úpravy
tolik diskutované křižovatky. Zatím, prosím, vydržte!
S přicházejícími prázdninami se pro trávení volného času dětí i dospělých stává nabídka sportovních aktivit našeho nového multifunkčního hřiště u Základní školy na nám. T. G. Masaryka,
které bude otevřeno 8. června. Jeho koncepce je postavena na myšlence kvalitního sportoviště
dostupného všem, jak žákům školy, tak i veřejnosti. Jste zváni do nového areálu, abyste si na trávníku třetí generace zahráli fotbálek, na víceúčelovém a volejbalovém hřišti různé míčové hry, hokejbalová plocha bude zřejmě místem soubojů různých týmů, běžecká dráha prověří vaši fyzickou
kondici, kterou si mohou všechny věkové skupiny vylepšovat na workoutovém hřišti, aj. Přesto si
dovolím apelovat na ohleduplnost a slušnost všech návštěvníků nového sportoviště. Jistě nemusím připomínat, že vstup do něj je zakázán všem, kteří by chtěli cokoliv ničit a poškozovat, a že
do sportovního areálu nepatří alkohol, cigarety, drogy. Přestože hřiště monitorují kamery napojené
na obvodní oddělení Policie ČR, buďme všímaví a nedovolme jeho ničení. Bude sloužit nám všem!
Měsíc červen s sebou přináší již tradičně množství kulturních i sportovních akcí. Přijměte
pozvání na Svátky hudby. Máte příležitost zúčastnit se mnoha koncertů a významných představení našich spolků i hostů z ciziny, strávit příjemný večer s Frýdlantským hudebním spolkem
na jejich Letním nocturnu. Kdo dává přednost sportu, jistě si vybere z nabídky Frýdlantských
sportovních her. Společně se pak můžeme pobavit na Frýdlantských slavnostech. A taky bychom neměli zapomenout na „kulatiny“ naší základní umělecké školy, která nese jméno Leoše Janáčka. Absolventů lze napočítat na tisíce. O práci této výjimečné instituce jsme se již
několikrát zmiňovali. Je zajímavé, jak vznikala, kdo z uměleckých pedagogů na škole působil
a jak se sama škola v průběhu 70 let změnila. Spojuje zajímavé tvůrčí osobnosti našeho města
a vytváří tak živou uměleckou komunitu. Ráda bych tímto, alespoň symbolicky, poděkovala
všem, kterým se tento chrám umění a kultury daří zvelebovat a rozvíjet.
Přeji pohodové čtení tohoto zpravodaje, množství zážitků a samozřejmě nádherný měsíc,
který již „voní“ prázdninami!
Helena Pešatová, starostka města
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Frýdlant nad Ostravicí

Rozsáhlé stavební práce na ulici Hlavní,
rekonstrukce křižovatky u kolejí

Je začátek června, Moravskoslezský kraj,
vlastník silnice III/48425, realizuje na území
města prostřednictvím společnosti Strabag
a.s., stavbu s názvem „Silnice II/477 Frýdek-Baška-Frýdlant n. O. + III/48425) II. etapa“.
V rámci obnovy komunikace ve stávající
trase silnice nás na průtahu městem Frýdlant
n. O. na ul. Padlých hrdinů a ul. Hlavní od křižovatky s ul. Nerudova po ul. 5. května před
železničním přejezdem čeká úplná uzavírka
města Frýdlant n. O. pro pokládku obrusné
vrstvy.
Realizace je stanovena na 9.–10. 6. (sobota–neděle), s náhradním termínem 16.–17. 6.

Objízdná trasa je obousměrně po místních
komunikacích:
- Nerudova a Poštovní,
- ul. 5. května, E. Pajurka, Kamenec a B.
Němcové s omezením pro průjezd do 3,5 t.
V době uzavírky bude autobusová zastávka
„Pomník Partyzán“ z ul. Padlých Hrdinů přemístěna na ul. Nerudova k parkovišti u křižovatky.
Do konce června zhotovitel ukončí nezbytné činnosti v úsecích od mimoúrovňového křížení na Nové Dědině po čerpací stanici PHM
Benzina u nákupního centra (Billa, Penny)
a od křižovatky na Pržno po železniční pře-

jezd a tím vytvoří podmínky, aby od července
bylo zahájeno dokončení sdružené investice
města se Správou silnic Moravskoslezského
kraje, příspěvkovou organizací, stavby „Úprava ulice Hlavní u železničního přejezdu – část
A“ (viz obr. 1).
Stavba před železničním přejezdem – část
A navazuje na etapu – část B, která byla realizována za železničním přejezdem v létě
loňského roku. Realizace představuje úpravu průsečné křižovatky silnic č. III/48425 ul.
Hlavní, č. III/48418 ul. Harcovská a místní komunikace ul. Poštovní u železničního přejezdu
na trati Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice.
REKONSTRUKCE VOZOVKY: Projet ulici Hlavní chce trochu trpělivosti a spoustu pozornosti.

Foto: Petr Pavelka

Obr. 1 Rozsah stavby část A, část B byla zrealizovaná v 2017.
Na ul. Hlavní před železničním přejezdem z centra města bude vybudován nový jízdní pruh silnice III/48425 o šířce 3,25 m pro levé odbočení na ul.
Harcovskou směr Malenovice, stávající přechod pro chodce před křižovatkou bude nahrazen přechodem s dělicím ostrůvkem. Povrch bude vytvořen
z nízkohlučného asfaltového koberce v celé ploše úpravy silnice III/48425. Rozšíření komunikace vyvolá odsunutí chodníku vpravo s napojením
na nově vybudované chodníky na ul. Poštovní. V rámci stavby bude rozšířen vjezd z ul. Hlavní k bytovým domům čp. 1374 a čp. 1375. Celková délka
úpravy je 158 m.
Na místní komunikaci Poštovní bude vybudován nový přechod pro chodce a oboustranný autobusový záliv se zastávkou, dojde k úpravám chodníků
a napojení jízdního pruhu z ul. Hlavní. Povrch bude z nízkohlučného asfaltu jako na ul. Hlavní. Pojížděná vrstva autobusových zálivů bude z monolitického betonu. Celková délka úpravy je 80 m.
Realizace stavby si vyžádá úpravu odvodnění krajské silnice i místní komunikace a přeložku veřejného osvětlení. Před započetím stavebních prací
bylo mimo vegetační období provedeno nezbytné kácení dřevin, náhradní výsadba dřevin je součástí realizované stavby.
V předstihu před zahájením stavebních prací na komunikacích musí být provedeny přeložky inženýrských sítí dotčených umístěním stavby – vodovodu
podél ul. Hlavní včetně dvou přípojek, podzemního vedení NNk, 0,4 kV na ul. Hlavní a VNk, 22 kV na ulici Poštovní v majetku ČEZ a.s. a sítě elektronických komunikací v majetku CETIN a.s. (původně O2 a.s.).
A jaká omezení přinese realizace stavby?

Nové hřiště ve Frýdlantě nad Ostravicí
u základní školy T. G. Masaryka
Základní škola na nám. T. G. Masaryka a také široká frýdlantská veřejnost získá
v nejbližších dnech k dispozici nové moderní
multifunkční sportovní hřiště. O jeho potřebě
se vědělo již léta a proběhlo i několik pokusů
o získání dotací na jeho výstavbu, ale bohužel,
vždy bez úspěchu. Nakonec současné vedení a zastupitelstvo města rozhodlo vyčlenit
finanční prostředky ve výši 12 milionů korun
na jeho stavbu a toto přání dětí, školy i občanů
Frýdlantu nad Ostravicí splnit realizací z vlastních zdrojů.
Nové sportovní hřiště se skládá z tartanového oválu o délce 250 metrů s rovinkou
na sprint o délce 100 metrů.
Uvnitř běžeckého oválu je možné
využít moderní fotbalový povrch
z umělé trávy podsypaný pískem
a černým gumovým granulátem.
V obloucích oválu se nachází volejbalové či nohejbalové hřiště
s umělým povrchem a asfaltové
hřiště především na in-line hokej,
ale také na florbal a další sporty.
Asfaltové hřiště je nasvětleno výkonnými reflektory, které umožní
jeho využití i ve večerních hodinách. Vybudováno je rovněž doskočiště pro skok daleký. Toto ale
není všechno! Od budovy školy
směrem ke kotelně společnosti
Termo s.r.o. se nachází multifunkční hřiště s umělým povrchem
o rozměrech 44x22 metrů, které
je oplocené a je zde možné si
zahrát na dvou hřištích basketbal,
házenou a jiné sporty. V areálu
nechybí ani vrhačský kruh pro vrh
koulí. Atrakcí především pro ty,
kteří chtějí posilovat a mít perfektní
„figuru“, se jistě stane workoutové
hřiště s bezpečnou dopadovou
plochou. To svou náročností uspokojí jak začínající, tak i pokročilé
workoutisty.
Slavnostní otevření hřiště

a předání zástupci města Frýdlantu nad Ostravicí v čele s paní starostkou Helenou Pešatovou do užívání dětem a učitelům školy proběhne v pátek 8. června. Celé dopoledne bude
patřit sportovním aktivitám přizpůsobeným
věku dětí. Pozvání přijali také žáci a studenti
se svými vyučujícími tělesné výchovy ZŠ ul.
Komenského, Gymnázia Frýdlant nad Ostravicí a Gymnázia BMA. Jsme rádi, že se již nyní
ozývají zájemci o vedení volnočasových aktivit
a právě oni se budou na programu slavnostního sportovního dopoledne podílet. Díky patří
společnosti Hravý klaun, frýdecko-místeckému
klubu Atleťáček, panu Miroslavovi Jaššovi,

coby florbalovému nadšenci, a panu Ondřeji
Gongolovi, který představí v Česku méně známý sport – baseball.
Od 8. června bude hřiště zpřístupněno dětem i veřejnosti. Jeho provoz se předpokládá
v pracovních dnech měsíců května a června
od 6.30 do 7.30 a od 15.00 do 20.30 hodin.
V měsících dubnu a září do 19.00 a v ostatních
– zimních měsících se hřiště bude uzamykat
v 18.00 hodin. O víkendu, svátcích a během
školních prázdnin, kdy neprobíhá na školách
výuka, bude hřiště pro veřejnost přístupno
po celý den.
Prosíme tímto všechny sportovce, kteří se
budou na hřišti pohybovat, aby
byli ohleduplní k nově založeným trávníkům a nevstupovali
na ně, chovali se dle pravidel,
všímali si sebe navzájem, vážili
si veškerého majetku, dodržovali čistotu a pořádek v celém
areálu a případné nedostatky
či závady avizovali škole prostřednictvím mailu zstgm.hriste@seznam.cz.
Vstup do areálu a veškeré
aktivity jsou na vlastní nebezpečí.
Kvůli bezpečnosti a ochraně
majetku je celý objekt monitorován kamerovým systémem
s napojením na obvodní oddělení Policie ČR.
Popřejme novému hřišti,
aby sloužilo ku prospěchu
všem sportovním nadšencům,
ať už z řad žáků našich škol
či frýdlantské veřejnosti. Aby
pomohlo podpořit sportovního
ducha města Frýdlantu nad
Ostravicí a aby mělo i štěstí
na sportovní začátky mladých
nadšenců, které by přerostly
v úspěchy vrcholových sportovců či dokonce reprezentantů.

Obr. 2 Uzávěra žel. přejezdu na ul. Hlavní a části ul. Poštovní při realizaci části A stavby v 07, 08/
2018.
Stavba bude zahájena 2. 7. 2018, délka realizace se předpokládá 10 týdnů.
V době od 2. 7. do 31. 8. bude
- železniční přejezd Frýdlant n. O. – Ostravice pro automobilovou dopravu uzavřen
- objízdná trasa bude obousměrně po silnici III/48425 – ul. Hlavní, Padlých hrdinů přes nadjezd
na ul. Hukvaldskou, Bahno a Okružní
- autobusová zastávka „Pošta“ bude zrušena bez náhrady v obou směrech, autobusová doprava
bude realizována po výše uvedené objízdné trase.
Jednotliví dopravci dle možností upraví své jízdní řády v souladu s návazností na železniční dopravu. O změně jízdních řádů budou cestující včas informováni na jednotlivých zastávkách
- úprava ul. Hlavní bude prováděna při částečné uzávěře silničního provozu s řízením světelnou
signalizací pro zabezpečení dopravní obslužnosti ul. Harcovská, Nové Vsi a Malenovic
- pro bytové domy čp. 1374, čp. 1375 a 1376 bude zřízen provizorní příjezd přes parkoviště u České pošty s.p. a dočasně zřízenou panelovou cestu
- pěší doprava přes železniční přejezd Frýdlant n.O. – Ostravice bude zachována. Žádáme, aby
občané dbali zvýšené bezpečnosti při průchodu stavbou a respektovali koridory vymezené a ohraničené bezpečnostními páskami a dbali pokynů zhotovitele stavby
- realizovaná část ul. Poštovní před železničním přejezdem bude uzavřena a je navržena i pro
zřízení zařízení staveniště
- provoz České pošty s.p. bude beze změny, příjezd k poště je zajištěn po ul. Poštovní od nádraží
Prosíme všechny, aby byli trpěliví, respektovali dopravní značení, dbali pokynů zhotovitele a zvýšené bezpečnosti.
Aktuální informace budou zveřejňovány na stránkách města, facebooku nebo prostřednictvím aplikace „mobilní rozhlas“.

Úpravna vody hostila děti
V pondělí 14. května
se žáci třetích ročníků ZŠ
Komenského ulice zúčastnili zajímavé exkurze
do Úpravny vody v Nové
Vsi.
Počasí nám přálo, tudíž
jsme se na Novou Ves vydali pěkně po svých.
Dověděli jsme se všechno o funkci úpravny, o tom,
jak velmi důležitá je práce
zaměstnanců a co všechno musí udělat pro to,
abychom měli na jídelním stole sklenici čisté
vody. Bylo nám řečeno, kolik vesnic a měst novoveská úpravna pitnou vodou zásobuje. Viděli
jsme, jak probíhá čištění vody přes pískovou
filtraci ve velkých nádržích, a dokonce i čištění
samotné pískové filtrace, což se dětem líbilo ze
všeho nejvíc. Vypadalo to jako termální bublinkové lázně, ovšem při jeskynních teplotách.

Voda přitékající z přehrady Šance je opravdu
osvěžující, takže jsme v prostorách nádrží dali
všichni zavděk teplým mikinám.
Oceňujeme milý a trpělivý přístup všech
zaměstnanců, kteří nás s provozem seznámili, a věříme, že děti po této návštěvě nebudou
vodu brát jako samozřejmost, ale uvědomí si,
kolik práce je za tím, než nám pitná voda doma
proteče kohoutkem.
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Komeňák uklízel už potřetí

Také letos se naše škola zapojila do celostátní akce „Ukliďme svět! Ukliďme Česko!“
Mohlo by se zdát, že když se do úklidu pustíme
třetí rok po sobě, nebude téměř co sbírat, ale
opak byl pravdou, a tak se i letošní oslava Dne
Země nesla ve znamení zničených pracovních
rukavic i černých skládek ve městě. A protože
letos bylo naštěstí počasí velmi příznivé, pustili
se všichni s elánem do náročné, ale záslužné
práce.
Úklidové čety opět tvořili žáci 2. stupně pod
vedením svých třídních učitelů. Letošní výjimkou byla neúčast žáků 9. ročníků, kteří 12. dubna místo odpadků sbírali cenné body u přijímacích zkoušek. Trasa vymezená pro úklid byla
poměrně rozsáhlá – od okolí podchodu a železniční trati až po úsek k Harcovskému mostu
a včelínu – a množství igelitových pytlů se tak
velmi rychle začalo plnit nejrůznějším odpadem. Pneumatiky, lahve plastové i skleněné,
tlumiče a výfuky, vysavač, matrace, oblečení,
okapy, koberce, stan, skelná vata nebo plechovky s barvou – tím vším během roku někteří
opět zaneřádili místa, která jsme v uplynulých
letech perfektně vyčistili. Bohužel také letos
jsme museli přivolat policii, když byla nalezena
injekční stříkačka.
Z výčtu je patrné, že naši žáci opět odvedli

obrovský kus užitečné práce, při které nejen
uklízeli, ale i zachraňovali. Například stromy
zaklíněné mezi pneumatikami, motýla nebo
žábu. Dokonce došlo i na improvizovaný pohřeb, to když ježkovi v plechovce už nebylo
pomoci. Každopádně únava po akci byla vyvážena dobrým pocitem z vykonané práce a asi
nejlépe to vystihují slova žákyně šestého ročníku: „Podařilo se nám zachránit motýla, který
uvízl v plechovce. Měla jsem ho na ruce a on
pak odletěl. Byl to skvělý pocit.“

Folklórní máj v ZŠ TGM

jubilea
V měsíci dubnu 2018 oslavili svá životní
jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas:
paní Ludmila Bílková, 85 let, Frýdlant
paní Emilie Závodná, 85 let, Frýdlant
paní Anna Herotová, 85 let, Frýdlant
paní Božena Proroková, 85 let, Frýdlant
paní Zdeňka Konečná, 80 let, Lubno
paní Miroslava Majerová, 88 let, Nová Ves
pan Antonín Žižka, 85 let, Nová Ves
V měsíci květnu 2018 oslavili svá životní
jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas:
pan Ladislav Vašut, 87 let, Frýdlant
paní Vlasta Pulcová, 88 let, Frýdlant
pan Ing. Josef Hradil, 86 let, Frýdlant
paní Markéta Bernardy, 86 let, Frýdlant
paní Jana Golová, 91 let, Frýdlant
paní Milena Kubelková, 87 let, Frýdlant
pan Václav Tůma, 87 let, Frýdlant
pan Imrich Genčúr, 91 let, Frýdlant
paní Božena Kremzerová, 87 let, Nová Ves
pan Jaroslav Ondřejec, 86 let, Nová Ves

Blahopřejeme
všem oslavencům

Letošní rozkvetlé, na jarní období určitě až
příliš teplé a suché počasí nečekalo na květen
a valná většina stromů i keřů se oděla do záplavy květů už v měsíci dubnu. Najít rozkvetlou
třešeň na prvního máje a dodržet letitou tradici
mileneckého polibku se asi letos nikomu nepodařilo, a tak musel k tomuto účelu posloužit nejbližší právě kvetoucí strom. Počasí nám zkrátka
připravuje rozličná překvapení, avšak pokud se
týká jiných zvyklostí, pro ty není rozhodující,
zda svítí slunce či prší. Jednou z nich je například květnová oslava Svátku matek. A stejně
jako v minulosti, i tentokrát si svůj program
připravil náš národopisný soubor Chasička.
Nazval jej „Letem světem“ a byl nejen jakýmsi
výletem k našim přátelům na Slovensko, ale
také vtipným připomenutím historických povolání a situací v životě člověka.
Malí zpěváčci a tanečníci jím 17. května
nejdříve dopoledne potěšili seniory ve Středisku sociálních služeb, odpoledne pak program
zhlédl zaplněný sál kina v Kulturním centru
ve Frýdlantě n. O. Pro Chasičku z Tégeemky
není rozhodující počasí. Pro ni je důležité nezapomenout a potěšit, a to nejen své vlastní,
ale také ty, kteří už třeba nikoho nemají. A tak
kromě hudební náplně je v její činnosti také
kus lidskosti a lásky k lidem. I za to jí patří náš
velký dík.
A na závěr – poděkování!
Konec
školního
roku
2017/2018 je tady. Měsíc
červen je posledním z deseti
ve školním roce a žáci už se
jistě nemohou dočkat, až obdrží výsledek své celoroční
práce a budou si moci zakřičet: „Hurá, prázdniny!“ Letos
to bude vzhledem ke stavebním úpravám v našich školách
o pár dnů dřív, a sice již 26.
června. Než se tak stane, sejdou se ještě v úterý 12. června
v 15.30 u nás v ZŠ TGM rodiče

Malé tanečnice z Tégeemky.
budoucích prvňáčků s jejich učitelkami, aby se
dověděli, co mohou již během prázdnin připravit pro vstup jejich potomka do školy.
No a právě rodiče jsou pro nás velmi důležitými pomocníky v chodu školy. Nesmírně si
vážíme jejich pomoci i spolupráce, a tak jim
při příležitosti končícího školního roku chceme
za tuto stálou podporu moc poděkovat. Dále
také všem sponzorům, Městu Frýdlant n. O.
a ostatním přátelům školy. Přejeme vám všem
příjemnou dovolenou a dětem bezproblémové
a nejbáječnější prázdniny! 
lg

Kde je Chasička, tam je veselo.

Staré Hamry

Přehled bohoslužeb
10.6., 17.6., 24.6., 1.7.
Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30

Z činnosti TJ Sokol Staré Hamry

Činnost TJ Sokol Staré Hamry je sice již
nějakou dobu v útlumu, ale úplně svou činnost ještě neukončila. V letošním roce se
naši členové zapojili do Olympijského parku
pořádaného v době zimních olympijských
her v Pchjongčchangu 2018.
Svou účastí se podíleli na propagaci dříve tradičního sáňkařského sportu na Bílé
i v Ostravě. Návštěvníci olympijského parku
tak měli možnost vyzkoušet si jízdu na závodních saních na trati v terénu, dlouhé cca
200 m na Bílé, a v Ostravě si mohli vyzkoušet
starty. Naše TJ Sokol pro tuto akci zapůjčila

vybavení a převzala odborný dohled, který
zajišťovali naši bývalí úspěšní sáňkaři Jiří
Pělucha a Jiří Zaoral.
Bohužel v letošním roce jsme museli zrušit tradiční závody na kolečkových saních
„Beskydské kolečko“, a to z důvodu oprav
LC Červík. Jak nám sdělila paní starostka,
je každoročně využívaná trasa, část cesty
na Lojkaščanku, stanovena jako objízdná
trasa. Cestu nelze na dobu konání závodů
uzavřít pro veřejnost, a tak nemůžeme závody uspořádat.
 Za TJ Sokol Staré Hamry Jiří Zaoral

Zažij si cestu dětí z Javořiny do školy
Snad všichni víme, že u nás v obci máme
jedinečnou turistickou stezku, obrázkovou
cestu, kde si připadáte jako v pohádce
a kterou nikde jinde nenajdete. K propagaci a zvýšení atraktivnosti obrázkové cesty
přispěl náš nový projekt, který byl zahájen
o loňských prázdninách.
Projekt
spočívá
v aktivním zapojení dětí
i dospělých. Nejde jen
o to cestičku projít, ale
také se nad obrázky
a poučeními Pepinky
zamyslet, zapamatovat si je a řídit se podle nich. K tomu slouží

vkusně navržené kartičky na doplňování, třeba i malování, které jsou k dispozici v Informačním centru na Ostravici, kde se také vyplněné odevzdávají. Za odevzdanou kartičku
jsou všichni odměněni. Připravena jsou trička
s potiskem – logem obrázkové cesty, samolepky s logem obrázkové cesty.
V úředních hodinách se hrací karty dají
pořídit také na obecním úřadě. Odevzdat se
však musí v Informačním centru (knihovně)
na Ostravici.
V letošním roce připravujeme další propagační materiál k obrázkové cestě. V informačním centru bude možné zakoupit si turistickou
vizitku. V současné době připravujeme návrhy
k tisku.

Májové posezení u cimbálu CM Polajka…

Ze zásahu výjezdové jednotky

jubilea
V měsíci červnu 2018
oslaví své životní jubileum:
Pan VÁCLAV ONDRA - 65 let
Paní ŠÁRKA MASNÁ - 70 let
Paní ZDENKA NOVÁKOVÁ - 70 let
Paní MARIE NIČMANOVÁ - 92 let
Našim jubilantům k jejich výročí
srdečně blahopřejeme a do dalších
let přejeme pevné zdraví!

Omezení obecného užívání
částečnou uzavírkou silnice I/56
Omezení obecného užívání částečnou
uzavírkou silnice I/56 km 76,390 – km 76,430
(lokalita „ve skalách“) z důvodu stavebních
prací při opravě mostu v pravém jízdním pruhu bude probíhat v termínu 1. 5. – 9. 7. 2018.
Objízdná trasa není nutná, provoz bude
po celou dobu veden po silnici č. I/56, oprava
mostu bude řešena alternativně:
a) při uzavření pravého jízdního pruhu
ve směru staničení s řízením provozu kyvadlově, mobilní semaforovou soupravou,
b) při zúžení pravého jízdního pruhu
ve směru staničení.
Délka pracovního úseku je stanovena
na 40 m.

Z kalendáře akcí
7. června Školní výlet
10. června Benefiční koncert
v kostele sv. Jindřicha
12. června Zájezd důchodců
-poutní místo Cvilín

Zájezd pro důchodce
Jako každoročně i v roce letošním Obec
Staré Hamry pořádá zájezd pro důchodce.
KDY: úterý 12. června
ODJEZD: 7.30 h. od OÚ Staré Hamry
CENA: 200 Kč/osoba
KAM: Krnovsko
PROGRAM:
Zámek Raduň – prohlídka renesančního zámku. Prohlídková trasa vede knížecím
apartmánem, reprezentačně-společenskými
salóny, dětskými, personálními a hostinskými
pokoji včetně doprovodných hygienických zázemí. Veřejnosti je rovněž přístupná obnovená
oranžérie s okrasnou zahradou a rekonstruovaná zámecká sýpka.
Po prohlídce autobusem do Krnova, do Ho-

telu Cvilín na společný oběd.
Poutní místo Cvilín – Poutní kostel Panny
Marie Sedmibolestné – prohlídka kostela s průvodcem. V okolí kostela se nachází soubor
kaplí křížové cesty.
Rozhledna Cvilín (Lichtensteinova rozhledna) se nachází nedaleko kostela. Ti, kteří se
budou chtít pokochat krásným výhledem z vrcholku rozhledny, musí vyšlapat 134 schodů.
Ostatní si můžou projít okolí nebo zajít na kávu.
Muzeum kočárků Město Albrechtice – návštěva minimuzea soukromého sběratele.
Možnost zajít si na kávu do nedaleké kavárny.
Přihlásit se můžete osobně na OÚ
nebo telefonicky na tel. č. 558 637 310 nebo
602 204 969 nejpozději do čtvrtku 7. června.
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Červen 2018
slovo starosty
Vážení spoluobčané,
uplynutím měsíce června se nám letošní rok překulí do své druhé poloviny. Pro děti je to měsíc, kdy jsou hodnocené jejích nabyté vědomosti
během školního roku, maturanti již většinou znají výsledky zkoušky z dospělosti, zda byli či nebyli přijati na vysoké školy, a někteří se připravuji
na vstup světa dospělých.
Koncem května proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby Oprava
komunikace a výstavba chodníku od autobusového stanoviště směrem ke kapli. Z výběrového
řízení vyšla vítězně firma GOLEM F-M s.r.o. s cenou cca 1,5 mil. Kč. Jestli půjde vše bez problémů, stavba by měla být zahájena během měsíce června a ukončena nejpozději k 31. červenci.
Během stavby dojde k částečnému omezení provozu na této části komunikace a v některých
dnech i úplné uzávěře. Žádáme vás o trpělivost během stavby, a když už budete tímto úsekem
projíždět, dbejte zvýšené opatrnosti.
Opět se musím vrátit k třídění odpadů. I přes veškeré upozornění je na sběrných místech
odkládán odpad, který tam nepatří. Pro ty, kteří ještě neví, jak se odpad třídí, jsou na jednotlivých
nádobách popisky, co je do ní možné odložit a co nikoliv. V současné době máme v obci šest
kontejnerových hnízd, kde můžete tyto vytříděné odpady ukládat. Některá sběrná místa jsou
přeplněná, zatímco na jiných ještě zůstává volná kapacita. Bohužel tato sběrná místa nejsou
nafukovací a není možnost tam umístit více nádob. Stejně tak častější svozy nejsou z ekonomického hlediska řešením. Museli bychom zvýšit poplatek za svoz odpadů. Největší problémy
máme s papírem, kdy jsou do nádob odkládány nesložené kartonové krabice, čímž se výrazně
sníží kapacita nádoby. Už jsem psal minule, že složené kartóny a pevně svázané balíky papíru
můžete odevzdávat vždy v sobotu od 10.00 do 12.00 hodin současně se sběrem bioodpadů
v budově bývalého kravína. V této době a na stejném místě můžete odevzdat i velkoobjemový
a elektroodpad. Od června můžete řádně svázaný papír a kartóny odevzdat i v garáži obecního
úřadu v jeho pracovní době. Věřím, že toto opatření nám výrazně odlehčí přeplněnosti nádob
na sběrných místech a pomůže k udržení pořádku, zvláště teď v letním období, kdy naši obec
navštěvuje hodně turistů. Ukažme jim, že máme pěknou a čistou Lhotku, na kterou jsme právem
hrdi. Dětem a studentům přeji, aby vysvědčení bylo k jejích spokojenosti a mohli si klidně a bezstarostně užívat prázdnin. Vám všem hodně hezkých dnů a dobré nálady.

Zdeněk Kubala, starosta

Družit se a kamarádit...

V sobotu ráno 5. května pro nás přijel do Lhotky autobus a do 8. 5. jsme jeli relaxovat do Podhájské na jihu Slovenska, která pro nás – zvláště pokročilé věkem – má své kouzlo v tom, že
pěkně v teplé a slané vodě můžeme načerpat
minerály a prohřát klouby, podobně jako v mořské vodě.
Ubytováni jsme byli v novém hotelu Andrejka,
pár kroků od bazénů, který vedl velice šikovný
majitel, který už pro nás měl vše nachystáno.
Ubytováni jsme byli v čistých a světlých apartmánech s balkony, kde jsme si dávali kávu a opíjeli
jsme se vůní nádherně rozkvetlých stromů akátů.
A s kým že to kamarádství? S prženskými ob-

čany – neboť zájezd je takovou velkou rodinnou
záležitostí, která se pro svůj velký úspěch opakuje již několik let.
Za to, že vše bylo perfektně připravené – dokonce jsme navštívili hrad Čachtice s pohnutou
historií čachtické paní – je třeba moc poděkovat
pořadatelům, které pro jejich velkou popularitu
raději nebudu jmenovat.
A že bylo skutečně krásně nejen v bazénech,
kde probíhalo nahřívání kloubů a pro zchlazení
těl pak plavání v chladnější vodě, dokazuje foto
z družebního večera přímo v hotelu na pokoji.
Tak ještě jednou díky za 12 zúčastněných
Lhoťanů a příští rok se opět těšíme. 
R. K.

Lhotka

Pilky u gratulace nemohly chybět
Předloni oslavila umělecká vedoucí Jana
Foldynová se svými Pilkami osmdesátiny tohoto lhoteckého folklorního souboru. A letos
prožívá jubilea dvě. To osobní – narozeninové – bude mít sice až v červenci, ale v květnu
bylo jejímu dalšímu souboru, který vede – frýdlantskému dětskému folklornímu souboru
„Lašánek“ – již čtyřicet let. Od jeho založení
Jana Foldynová soubor vede, je autorkou
pásem lidových písní, tanců, her a říkadel zejména z oblasti horního Lašska a valašsko-lašského pomezí, navíc doprovází účinkující
i hrou na akordeon.
Malá oslava pěkného výročí se uskutečnila ve středu 16. května v sále Základní
umělecké školy Leoše Janáčka ve Frýdlantě
nad Ostravicí. Spolu s dětským Lašánkem při
ní za doprovodu Kotkovy cimbálové muziky
vystoupili i hosté – Pstružovské panenky,
Chasička a Frýdlantská chasa. Samozřejmě,
že u vystoupení, ale ani u následné hromadné gratulace diváků a hostů nemohly chybět
lhotecké Pilky. Mužští členové souboru pak
jubilantku dětského souboru a navíc svoji
uměleckou vedoucí pěkně vytancovali a připili si s ní na její další osobní, ale i společné
úspěchy. 
P. Pasek

Den matek

V pátek 11. května se uskutečnilo v sále
Obecního domu vystoupení lhoteckých dětí
u příležitostí oslavy svátku Dne matek. Úvodní část programu patřila dětem z mateřské
školky, které pod vedením paní učitelek Stonavské a Laníkové nacvičily roztomilé pásmo
písniček a říkadel.
Po nich předvedly zaplněnému sálu své
muzikantské nebo pěvecké umění děti školou
povinné a závěr patřil schole Rosnička. Ta
si pro tuto příležitost připravila operku z dílny dvojice Svěrák-Uhlíř Šípková Růženka.
Všechna vystoupení byla odměněna velkým
a zaslouženým potleskem. Po skončení programu mohly ještě maminky strávit pár příjemných chvilek při kávě a drobném sladkém
občerstvení, které pro ně bylo nachystáno.

M. V.

Další férová snídaně

mohli ochutnat.
„A z čeho to máte?“
„No, je tam pohanka, česnek, domácí vajíčka a trochu domácího špeku a tak...“
Ten dialog je vymyšlený, ale mezi tou záplavou různých pochutin určitě vyjmenované
suroviny byly a také fairtradové kakao a velmi chutnala i fairtradová káva. Co se týče žaludků, tak to jsme se měli vskutku výborně.
Ale důležité bylo také to, že jsme se sešli,
společně poseděli, pobavili jsme se a bylo
nám moc fajn. Tentokrát k tomu přispělo
i počasí. A díky také organizátorce Ivance
Fulnekové a všem, kteří se zúčastnili. Férová
snídaně 2018 se může zapsat mezi úspěšné
lhotecké akce.

J. H.

Už potřetí jsme se v sobotu 12. května sešli ve Lhotce na fair trade snídani. Konala se
tradičně u MŠ a dá se říci, že tradiční byla
také účast. Zahlédli byste tam tváře, které
bylo možné vidět na předcházejících ročnících a které můžete zaregistrovat i na dalších lhoteckých akcích. Opět jsme se připojili
k celosvětové podpoře fairtradových produktů a družstev, které pomáhají v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky pěstitelům získat
za svoje produkty dostatečné výkupní ceny
a zajistit tak jejich rodinám důstojný život.
A tak se doma vybíraly suroviny z fairtradových zdrojů, ale také domácí výpěstky a regionální potraviny. A pak se peklo, vařilo,
míchalo a výsledné produkty skončily na stolech pod postaveným stanem, aby všichni

Informace
k odpadům

Termíny svozu komunálního odpadu v červnu:
pondělí 4. 6. a 18. 6.
Biologický rozložitelný odpad rostlinného
původu, velkoobjemový, elektroodpad a kartonový papír
Sběrné místo biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu u bývalého kravína
bude otevřeno do konce listopadu vždy v sobotu od 10.00 do 12.00 hodin. Během pracovní
doby obecního úřadu po tel. domluvě.
Pevně svázaný papír a kartóny je možné
odevzdat i v garáži obecního úřadu v jeho pracovní době.

Tip na kulturní akci

Nejvíce vaječiny měli senioři
Smažením vaječiny se připomínají na Lašsku,
a tedy i v naší Lhotce, Svatodušní svátky už odnepaměti. O těchto svátcích, které padesát dni
po Velikonocích připomínají jejich konec zejména křesťanům, se kostely někde zdobí zelenými
větvičkami, které si po vysvěcení věřící odnášejí
domů. Dnes jsou většinou ozdobou, v minulosti
se věřilo, že jsou i ochranou před bleskem.
Už od středověku bývají tyto svátky, nazývané
někde též Letnicemi, spojovány i s veselou zábavou a hodokvasem. V obcích pod Ondřejníkem se
tedy scházejí rodinné, sousedské i jiné přátelské
kolektivy u ohně pod kotlíkem s vajíčky. Největší
množství vajec se tradičně ve Lhotce usmaží při
svatodušním setkání lhoteckých seniorů.
To letošní se uskutečnilo nejen pro členy Klubu seniorů, ale i pro ostatní Lhoťany v pondělí 21.
května u sportoviště Kuřín. Kolem čtyřiceti účastníků si pochutnalo na výborné kotlíkové vaječině
z více než třínásobku vajec. Na krajících chleba
s vaječinou nechyběl čerstvý „šnytlík“, zapíjelo
se hlavně pivem, ale našly se důvody k připití
„na zdraví“ i něčím ostřejším.
Lhotečtí senioři se budou v nejbližším období
účastnit, ale i pomáhat při akcích organizovanými
jinými lhoteckými spolky, sami pak budou připravovat pro všechny koncem léta tradiční výlet
– tentokrát na Pustevny. Podzim bude tradičně
zejména ve znamení společného opékání buřtů
a krmášové zábavy.
O uplynulých, ale i připravovaných akcích členů i nečlenů Klubu seniorů se budou moci navíc

IV. Frýdlantské
slavnosti
15. června 2018 od 13:00 hod. na Náměstí
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Vystoupí děti, žáci a studenti
z frýdlantských MŠ, ZŠ, gymnázií, ZUŠ,
zájmových sdružení a spolků

všichni dovídat i z informační tabule klubu, která
je nově od června zřízena u stanoviště autobusů.

Pavel Pasek

jubilea
V měsíci červnu oslaví svá nádherná životní
jubilea a dali ke zveřejnění souhlas:
Oldřiška Kubalová - 75 let
Jaroslav Tomek - 65 let
Libuše Slípková - 60 let
Oslavencům přejeme všechno nejlepší,
hodně dalších pěkně prožitých let. Pevné
zdraví, spokojenost, životní elán a pohodu.

Vystoupení v
rámci Svátků hudby
Státní ukrajinský taneční
soubor Barvinočok
běloruské taneční divadlo
„Charlie“ z Minsku
Chasička, Chasa, Lašánek
Vyhlášení výsledků
Frýdlantských sportovních her

Akce probíhá za každého počasí. Změna programu vyhrazena.
Přesné časy vystoupení budou uvedeny na našich stránkách
www.kcfno.cz

Knižní bazar
Pro děti skákací hrad,
spousta her a soutěží

ProPolice - Police & Sting cover band
Vašo Patejdl&band
Light&love
Akci moderuje Anna Kulovaná
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Baška

Červen 2018

Hodoňovický kříž

Mateřská škola Baška
má poslední volná místa
k přijetí dětí pro školní
rok 2018/2019.
Přijímáme děti od 2 let.
Co nabízíme:
•
•
•
•

•

•

•

klidné, přívětivé prostředí, postupnou adaptaci dětí
přípravu na vstup do základní školy a plynulý přechod
z mateřské školy na základní školu
otevřenou školu rodičům, veřejnosti, obecnímu úřadu
Školní vzdělávací program pro děti „Svět? Tak to
musíme prozkoumat!“ (Program popisuje a přibližuje
hravou a přitažlivou formou život lidí i svět jako celek.
Objasňuje dětské otázky a zároveň obsahuje vzdělávací
nabídku přizpůsobenou věku, mentalitě dětí a dětské
individualitě a především jeho potřebám.)
dlouhodobé
i
krátkodobé
projekty
s různým
tematickým zaměřením, využíváme i nabídky různých
institucí a organizací
ekologické činnosti s dětmi - vycházky, ekologické
programy,
spolupráce
s
neziskovou
organizací
Rozchodník, „barevné dny“ k prožití krás ročních období
dále oslavy, akce a tradice (tradiční akce - Martin na
bílém koni, Mikulášská tradice, Vánoční a velikonoční
dílny a tradice, Karneval, Čarodějnický rej, Den Země,
Den matek, Den dětí a mnoho dalšího)

Blíží se splatnost poplatku
za odpady za letošní rok 2018
Místní poplatek za odpady dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 „o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů“ se blíží ke splatnosti:
30. 6. 2018.
Poplatek můžete hradit osobně na pokladně obecního úřadu v hotovosti nebo kartou
prostřednictvím platebního terminálu.
Jestliže vám nevyhovuje doba úředních
hodin a nemáte čas se dostavit osobně,
lze poplatek uhradit převodem na účet č.:
1682044389/0800. Na svůj osobní variabilní
symbol se můžete dotázat telefonicky na čís-

le 558 445 212, nebo mailem: v.kvicalova@
baska.cz.
Poplatek zůstává již šestým rokem ve stejné výši, a to 650 Kč na osobu a rok. Občané
s průkazem ZTP/P (nutné doložit) a občané, kteří v tomto roce dosáhnou 70 let, platí
za odpady 50 % z celkové částky, tj. 325 Kč
za rok.
V případě osvobozených občanů (studenti, poplatníci žijící déle než 6 měsíců mimo
své trvalé bydliště) – viz vyhláška č. 2/2015
čl. 6 – je potřeba každým rokem doložit potvrzení, že nadále trvá důvod osvobození.
 Viera Kvíčalová, pokladní OÚ Baška

Jarní činnost Seniorklubu Baška

Za krásného jarního dne, kterým byl 19.
duben, se přes dvacet seniorů vypravilo vlakem do Frýdlantu nad Ostravicí. Odtamtud
šli krásnou procházkou po cyklostezce kolem
Peřejí na Ostravici. Zastavili se ve srubu Petra
Bezruče, kde si vyslechli pěkný výklad o tomto
našem slezském básníkovi a i jeho verše, přednesené průvodcem. Pochutnali si pak na výborném obědě v restauraci U Tkáčů. Někteří
se vydali na cestu domů, zbytek si prohlédl
expozici dřevěných soch.
27. dubna se zaplněný autobus vydal na zájezd do Olomouce na květinovou výstavu
„FLORA“. Někteří obdivovali jarní květinovou
výstavu, nakupovali krásné květiny, cibuloviny
a keře na zvelebení zahrádky, jiní dali přednost
posezení při vínečku. Na zpáteční cestě bylo
zastavení na občerstvení v Novém Jičíně v restauraci Skalka.
17. května se většina seniorů sešla na oslavě Dne matek a otců. Přítomné potěšili naši
nejmenší z mateřské školy z Kunčiček u Bašky
pod vedením učitelek Marty Blažkové a Radmily Vojtkové. Jejich vystoupení a přáníčko chytlo

za srdce i zatvrzelé dědy. Rovněž krásné bylo
přání pana místostarosty všem přítomným
matkám a otcům. Pod názvem „Trocha poezie nikoho nezabije“, jsme se zaposlouchali
do přednesu veršů členů Literárního klubu Petra Bezruče Frýdek-Místek – Bohumíra Vidury
a Dajany Zápalkové. Krásný zážitek podtrhlo
hudební vystoupení Aleše Ludvíka s partnerkou Pavlínou. Členky výboru připravily malé
pohoštění, kterým zakončily sváteční den.
Nestačily roznášet kávu, za což, milí senioři,
přijměte omluvu. Příště požádáme schopnější o pomoc při roznášení, aby se na všechny
dostalo včas. Doufám, že tento provozní nedostatek nepokazil sváteční náladu, kterou nám
účinkující a gratulanti vytvořili, za což jim srdečně moc děkujeme.
Plán červen: 14. června – smažení vaječiny,
U Čendy od 14 hodin.
26. června zájezd na Lysou horu, cena
250 Kč. Zájemci o zájezd se nahlásí u svých
úsekových důvěrníků. Pokud se na všechny
nedostane, nezoufejte, v září bude zájezd ještě
jeden. 
Za Seniorklub Baška Marie K.

Lidičky, mám velkou potřebu se s vámi rozdělit o pocit radosti, který mne obklopil.
Jistě si někteří z vás vzpomenou na pouťový
letní koncert kapely Sousedé na zahradě hostince U Čendy a Adventní koncert s kapelou Simcha v naší krásné, útulné kapli v Hodoňovicích.
Tyto dvě akce měly společný úkol, a to podpořit renovaci pískovcového jetelového kříže
s plastickým korpusem Krista a Panny Marie
na hodoňovickém hřbitově. Podařilo se nám
společně dát dohromady 11 051 Kč a ty byly
předány místecké farnosti za účelem opravy
tohoto kříže, jenž byl rozebrán a odvezen k restaurování do Kamenictví Martin Bocek.
Docela dost vody proteklo hodoňovický potokem, než přišla ta krásná chvíle návratu majestátného monumentu zpět na své místo. Stál jsem
zde a byl v tu chvíli citelně zasažen obrovskou mo-

hutností tohoto kříže. Byl to nádherný pohled, když
jej zde vztyčovali opravený. Skrz něj jsem se díval
do zamračného nebe a viděl všechny ty tváře lidiček, kteří pomohli. Těch, kteří přišli, věřili a podpořili tuto smysluplnou věc. Je to naše společné dílo
a jen v tomto společném seskupení jsme schopni
otáčet světem tím správným směrem.
Kříž se pomalinku dodělává a věřím, že nyní
– otočen k našemu svatostánku, bude nejen
ozdobou místního pohřebiště, ale i připomínkou dob minulých.
Krásně zrenovované oplocení hřbitova
a vstupních vrat, jež jsou dílem kováře… jistě
umocňuje veškerý pořádek a pocit sounáležitosti, které tady do míst posledního odpočinku
našich blízkých patří. Děkuji proto i Obci Baška,
která všem těmto rekonstrukčním aktivitám, jež
se zde prováděly, byla nápomocna.

Dětskou skupinu zřizuje a bude provozovat
Obec Baška. Dětská skupina bude zajišťovat pravidelnou péči o vaše malé děti ve věku od 1 do 4
let. Provoz bude zahájen letos v září, a to s maximálně 10 dětmi. Bude-li však o umístění dětí v tomto předškolním zařízení větší zájem, plánujeme
kapacitu dětské skupiny navýšit.
Jistě víte, že budova bývalé hodoňovické školy
dostala nový kabát a právě zde bude mít dětská
skupina své zázemí. Zrekonstruované prostory
jsou přizpůsobeny potřebám malých dětí, od nového sociálního zařízení, přes vybavení novým nábytkem i hračkami. Vše bude vyhovovat přísným
hygienickým nárokům, aby vaše děti byly v příjemném a bezpečném prostředí. K tomu samozřejmě
přispějí kvalifikované chůvy „tety“, které se budou
vašim dětem věnovat po celou dobu jejich poby-

tu. Nápomocná bude i paní kuchařka, která bude
dětem vydávat svačinky i obědy. Strava pro děti
bude zajištěna prostřednictvím školní kuchyně
v bašťanské školce, odkud bude denně přivážena.
Dětská skupina bude využívat i přilehlou zahrádku
s několika hracími prvky.
Dětská skupina bude otevřena v pracovní dny
v týdnu vždy od 6.30 do 16.30 hodin. V případě, že
nebudete potřebovat služby dětské skupiny každý
den, můžete si určit sami, které dny budete zařízení navštěvovat, tak, jak se dohodnete s chůvou.
Projekt dětské skupiny má pomoct rodičům
s péčí o dítě, chtějí-li se po „mateřské“ vrátit zpět
do práce a na školku je ještě brzy. Dětská skupina je určena pro rodiče, kteří jsou výdělečně činní.
Pak je pro ně důležitou informací to, že zaplacenou úhradu za docházku budou moci uplatnit jako

Přijďte se zde, vážení spoluobčané, podívat,
opravdu je to krásné místo hodoňovického území, odkud vedou všechny cesty do nebe.

Váš Aleš Ludvík

Baška otevírá dětskou skupinu v Hodoňovicích

nárok na slevu na dani z příjmu.
Současně vás zveme na 2. června, kdy při příležitosti „Dne dětí“ pro vás pořádáme DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ! Přijďte si s dětmi prohlédnout
připravené prostory.
Máte další otázky? Máte zájem o místo v dětské skupině? Neváhejte nás kontaktovat na tel. č.
558 445 217.
Sledujte stránky obce www.baska.cz, připravujeme zde odkaz pro dětskou skupinu, kde najdete všechny potřebné informace a dokumenty
ke stažení.
Obecné informace o dětských skupinách naleznete na www.dsmpsv.cz

Kterou cestičkou se dát? No přece Okolo Bašky!

Kterou cestičkou se dát? No přece Okolo Bašky! A že je to tak správně, o tom se ujistilo v sobotu
19. května přes sto účastníků tradičního pochodu
s názvem Okolo Bašky cestička, kterou uspořádal
Bašťanský spolek za podpory Obce Baška.
Celková délka trasy byla 12,6 km a ti, kteří se
nenechali odradit ranním mrholením a vydali se
na ni s námi, ji zdolávali pěšky, na kolech, s kočárky, a dokonce na psovi, jak nám při registraci
uvedla jedna slečna.
Všichni, kteří už se někdy Cestičky účastnili, tak
ví, že to není jen tak obyčejná procházka. Jedná
se o pochod nejen okolo Bašky, ale také přes různá místa, která bychom chtěli všem připomenout
nebo ukázat. Z tohoto důvodu každým rokem
více či méně pozměníme trasu, abychom ukázali
takových míst co nejvíce. K tomu se mi moc líbil
komentář paní Daniely Kowalczykové, která se
letos vydala na Cestičku i se svými syny na kole.
Když dorazila do cíle, tak prohlásila: „To byla paráda. Normálně jsem viděla místa, na kterých jsem
už skoro několik desítek let nebyla!“ A přesně o to
nám jde.
Po cestě jsou různá stanoviště, na kterých je
možno se občerstvit a také plnit úkoly. V letošním
roce se hned na první zastávce umístěné u ZŠ
v Kunčičkách u Bašky snídaly palačinky, které Katka Korbášová a Iveta Pasterňáková s přítelem celý
den poctivě pekli čerstvé přímo na místě.
Na další zastávce, která byla v hostinci U Čendy, tradičně Čendaspolek nezklamal a vítal přichá-

zející v Medovém dvoře. A co všechno si připravili? Monika Navrátilová, která stanoviště společně
s Martinem Carbolem a dalšími členy Čendaspolku vedla, popsala jejich aktivity takto: „Měli jsme
tam dvě poznávačky, jednu na květinky, které
u nás včelky opylují, a druhá byla na dřeviny. Byly
tam kousky větví a listy a účastníci pochodu poznávali, z jakého jsou stromu. Potom byl pro malé
na nataženém lanu s kladkou připraven takový
malý prolet. Ve stánku jsme nabízeli ochutnávku
medů a medoviny, prodávala se zelňačka. K vidění byly v malém kurníku slepičky a kohoutek, králíčci, husa s malými housátky a prosklený včelí úl
a taky třeba traktor. Byli jsme oblečeni jako včeličky a děti ze včelařského kroužku otestovaly nové
včelařské ochranné obleky. Byla to zábava, lidem
se náš Medový dvůr moc líbil, alespoň myslím,
protože byla po celou dobu perfektní atmosféra
a spousta legrace. Razítko jsme dali jen po splnění
úkolů, zadarmo nikomu nic.“
Od Čendy se pokračovalo na Skalky, kde jsme
na břehu Ostravice dali průchod vaší kreativitě
a nechali vás stavět kamenné věže. Podmínkou
bylo, že ke stavbě každé věže musí být použito
minimálně pět kamenů, teprve pak byla disciplína prohlášena za splněnou. Petr Šajer s Pavlem
Korbášem měli toto stanoviště na starost a podle
nich bylo perfektní, jak se převážná většina všech
tohoto úkolu zhostila poctivě a na věžích si dala
opravdu záležet. Pokud do těchto míst někdo
náhodou zavítá, asi se bude divit, co to tam stojí

za díla, protože jsme je tam samozřejmě nechali.
Kdo pak dorazil na další stanoviště, které bylo
na rozcestí na Mitance, mohl ochutnat pravé originální lokše. Sama bych nevěděla, o co se jedná,
ale jejich výrobci, manželé Matulovi, mi vysvětlili,
že se jedná o bramborové placky pečené nasucho
na plotně. A tak si tam rozdělali oheň, nachystali
plotnu a pekli. Hotové lokše se ochutily zakysanou
smetanou, uškvařeným špekem nebo jedly prostě
jen tak.
A pak se střílelo... Nemějte strach, bylo to
v rámci dalšího stanoviště, a to na přehradě Baška. Pod vedením Aleše Bacilka si každý mohl
prověřit své střelecké dovednosti a zastřílet si ze
vzduchovky.
A už byl cíl. Byl v místě startu celé trasy, a to
na hřišti u studny. Tam museli všichni oznámit
heslo, ke kterému je dovedlo 11 indicií rozmístěných coby symboly po trase. Po vyřčení hesla,
kterým bylo slovo OHEŇ, získal každý špekáček
a sám si ho hned mohl na místě opéct.
Po zbytek odpoledne a večera, kdy se postupně vraceli další a další do cíle, se jen tak sedělo
a povídalo. Celá akce byla ukončena promítáním
letního kina, které bylo díky noční teplotě okolo 12
°C jen pro otužilce a dobrodruhy. Ale i těch se sešlo k našemu překvapení poměrně dost.
Děkujeme všem, kteří jste nám s Cestičkou jakkoliv pomohli, ale i vám, kteří jste se jí zúčastnili!
Zase jste nám dokázali, že Bašťanský spolek je
spolkem nás všech. 
Hanka

Už nikdy žádný festival dělat nebudu...

„Už nikdy žádný festival dělat nebudu“ zaznělo naštěstí jen pár minut před začátkem prvního
koncertu Mezinárodního festivalu pěveckých sborů v kostele v Bašce, když už bylo jasné, že vše
do sebe zapadá a festival se po několikaměsíční
náročné přípravě rozjíždí na plné obrátky.
Než zaznělo první Aleluja LSPS Baška, bylo
posvěceno nové elektrické piano naším farářem
Pavlem Grodkem, na které nás doprovázeli Petr
Strakoš a Daniela Navrátilová. Pozvání na festival přijaly sbory UNA CORDA ze Slovenska,
ECHO Radlin z Polska, Ještěd z Liberce, LUCKY VOICE BAND z Prahy a sbory z blízkého
okolí – Pěvecké sdružení MARTINŮ z Třince,
Pěvecký sbor SMETANA
z Frýdku-Místku, ČEMU NI –
PROČ NE? z Ostravy, ženský
pěvecký sbor DOBROSLAVA
LIDMILY z Ostravy a CANTI
CORUM z Havířova. Některé
tu byly poprvé a na jiné se už
obecenstvo těšilo, protože
zde vystupovaly před dvěma
roky a jejich vystoupení se
líbilo. Koncerty byly převážně v kostelech, kde prostředí
a akustika podtrhovaly krásu
zpěvu, takže kdo si přišel poslechnout, mohl zapomenout
na všední starosti a povznést
se nad každodennost bytí.

Vstupné bylo dobrovolné a část výtěžku z tohoto vstupného půjde na podporu misijní školy
Lowanatom v souostroví Vanuatu.
Součástí festivalu byla i ranní sobotní mše
v Bašce, kterou celebroval monsignore Bohumil
Novák ze Staré Bělé. Tato mše byla obětována
za Mistra Eduarda Hakena, jeho manželku Marii
Glázrovou a zemřelé členy a sbormistry LSPS
Baška. Festival mohl vzniknout díky náročné
přípravě výboru LSPS Baška, ale také finanční
pomoci firem i jednotlivců. Velké díky patří Moravskoslezskému kraji, obci Baška a mnoha firmám. Festival zaštítili senátor Jiří Carbol, Marie
Ulrichová-Hakenová, emeritní senátorka Eva

Richtrová a starostka obce Baška Irena Babicová. Ti všichni se zúčastnili festivalového koncertu
v Kulturním domě v Bašce, kde jim byly předány
květinové dary a vyjádřeno poděkování. Čestným
hostem byl také František Vaníček, bývalý kulturní
referent obce Baška, který zprostředkoval dopis
do Bašky od herečky Báry Hrzánové. Velké díky
patří Daniele Navrátilové a Ondrovi Pokornému,
kteří měli průvodní slovo na všech koncertech
festivalu a kteří svým milým a vtipným projevem
doplnili profesionalitu celé akce. Poděkování patří
také všem členům LSPS Baška, kteří svou prací,
pomocí, přípravou dobrůtek a květinové výzdoby
pozvedli úroveň všech tří festivalových dnů. A protože jak známo „láska prochází žaludkem“, ani tady nebylo
nic ponecháno náhodě, a tak
se o naše hosty starali kuchaři
z hostince U Čendy v Hodoňovicích, kteří jsou vyhlášení
výbornou kuchyní. A díky tomu
všemu, navzdory první větě
tohoto článku, nakonec mohlo
zaznít „A bylo to pěkné, že?“.
Tuto i úvodní větu pronesl
starosta LSPS Baška Michal
Válek, jenž byl motorem celého festivalu a který již na závěrečném hodnocení přemýšlel,
jak to bude za dva roky.

Jana Moravcová
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Obec přivítala své nové občánky

V sále Občanského centra se 12. května sešli rodiče a jejich čerstvě narozené děti s vedením Pržna. Konalo se tradiční Vítání občánků.
Starosta Petr Blokša všem popřál hodně zdraví, málo pláče a také pevné nervy rodičům.

Výsledky dotazníkových šetření našich občanů

V Pržně se bude chodit lépe

Obec Pržno rekonstruuje i bude stavět chodníky. Lidem se tak co nevidět bude chodit lépe,
ale hlavně bezpečněji. „Opravy chodníků byly
započaty 9. května. Opravy starých chodníků
budou hotovy zhruba do konce června,“ uvedl
starosta Pržna Petr Blokša. Obec v rámci oprav
chodníků zlikviduje také staré a nevzhledné
autobusové zastávky, které budou nahrazeny
novými. Bude to stejný typ zastávek, jaké jsou
již nyní ve spodní části obce.
Oprav se dočká také povrch točny autobusů
u vlakového nádraží, stejně jako bude opraveno parkoviště před prodejnou Hruška. „Co se
týče výstavby chodníku nového, a to v úseku
od křižovatky po poslední odbočky rodinných

FORENZNÍ
ZNAČENÍ
JÍZDNÍCH KOL
ZDARMA
termín si můžete rezervovat na

http://mikroregion.reservanto.cz/

domků směrem na Lubno, čekáme stále na vydání stavebního povolení,“ povzdychl si starosta.
Co se týče oprav hlavní silnice přes obec,
starosta doporučuje i nadále pouze obrnit se
trpělivostí. „Ano, věděli jsme, že to bude náročné, a je to náročné. Bohužel nám situaci
ještě navíc zhoršují neukáznění řidiči, kteří jsou
schopni jet i po vybroušeném povrchu nepřiměřenou rychlostí. Za auty se pak práší, což
nikomu lepší náladu rozhodně nepřidá. Apeluji
proto na všechny za volantem, buďte ohleduplní,“ vyzval starosta.

Přijďte do letního
kina na pohádku
PREVENCE

Pržno zahájí letní prázdniny opět pohádPROTI
ODCIZENÍ
kou. 30.
června za hasičskou zbrojnicí vy-

Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy,
roste letní kino a po setmění spustí pro malé
ve spolupráci s MP Frýdek-Místek
a zai podpory
vnitra,pohádku Čertoviny.
velké Ministerstva
návštěvníky
připravilo projekt „Forenzní znaobčerstvení
sea postarají
hasiči. PopadčeníO
jízdních
kol, elektrokol
invalidních
vozíků“
něte
tedypomocí
děti asyntetické
deky a přijďte přivítat léto.
DNA.

Nezapomněli jste na odpad?

Pokud jste zjistili, že vám vaše popelnice
přetéká odpady a nebyla vyvezena, nejspíš
je to tím, že jste opomenuli uhradit poplatky
za svoz komunálního odpadu. Jeho výše zůstává i letos stejná, tedy 500 korun za osobu
na rok. Úhrada byla splatná ke konci dubna.
Kdo zaplatí, dostane nálepku, kterou si následně nalepí na popelnici. Bez ní odpad vyvážen
Kolo
se označuje mikroskopickými
nebude.
tečkami, které jsou pouhým okem
neviditelné.

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

Pržno
Občanské centrum

16. června 8.30–12.00 hod.
ve spolupráci

krátce z obce

sobů nakládání s odpadními vodami. Nejčastěji
byly preferovány ČOV, celkem 40x, 35 občanů
bylo pro gravitační kanalizaci, 23 z vás bylo pro
moderní variantu septiků a 20 pro tlakovou kanalizaci. S těmito daty budeme nadále pracovat
a budou využity při přípravě studie, která by
měla jasně vydefinovat optimální řešení pro různé části obce.
Velice příjemný zjištěním bylo, že pokud by
obec v budoucnu žádala o dotace na individuální čističky, byl by takřka každý druhý dotazovaný ochoten se na realizaci domovních zařízení
podílet. Výše příspěvku byly různé. Od 1 % či
případně 400 Kč až po neuvěřitelných 70 %
nebo 50 000 Kč. V současné době samozřejmě
neznáme ani přibližná čísla, ale jak bylo již v minulosti uváděno, byla max. dotace na ČOV pro
4–5 osob nejvýše 100 tisíc.
Někteří občané také využili možnosti vyjádřit
své názory a připomínky. Podstatný a zajímavý
názor jednoho občana bylo konstatování, že se
na toto téma bavíme už více než rok, a přesto
někteří nereagují. Prý nám tedy nezbývá než nastolit diktát, když nechtějí vidět, kde končí jejich
exkrementy. Jiným postřehem pisatele byla absence úvahy o existenci délky trvání nabízených
řešení. K tomu dodal, že konečným řešením
by měla být kanalizace s centrálním čištěním.

Závěrem podotknul, že pokrok nezastavíme
a potíže překonáme. Zajímavý byl i dotaz, jestli
povolení na provozování žump, septiků a ČOV
vydává pan starosta. Ne, starosta ani OÚ Pržno.
Tyto záležitosti řeší stavební a vodoprávní úřad
ve Frýdlantě nad Ostravicí.
Kabelová televize
Průzkumu ke kabelové televizi se zúčastnilo 69 ze 107 uživatelů. Z tohoto počtu sedm
uživatelů preferuje ukončení provozu v tomto
roce. Na druhou stranu pro zachování do roku
2020 bylo 49 dotázaných a stejný počet byl
i pro zvýšení poplatku nejméně o 33 % měsíčně.
Zajímavé je zjištění, že pouze kabelovku sleduje údajně 60 uživatelů, přitom set top boxem,
umožňujícím přijímání pozemního digitální vysílání, disponuje 44 uživatelů a čtyři další používají
satelit. To znamená, že těchto necelých 50 uživatelů lpí na KTV, myslím si, zcela zbytečně, neboť mohou sledovat vysílání i z jiného zdroje než
jen místní kabelové sítě. Z průzkumu vyplývá, že
jen 10 dotázaných je zcela odkázáno na naši
kabelovku. Přitom přijímání pozemního digitálního vysílání umožňuje přijímat většinu programů
z naší nabídky. Bez satelitního vysílání nelze
sledovat jen slovenské programy, Eurosport,
Viasat, Nova sport, CS film a infokanál. Vypadá
to tedy, že naše kabelovka je hlavně o zvyku.

Práce na sportovních hřištích finišují

Přibližně v polovině června by měla být hotova dvě sportovní hřiště. „Tempo prací může
ovlivnit pouze počasí. Ve druhé polovině měsíce května začala pokládka umělých povrchů
a hřiště již získávají reálný obraz,“ uvedl starosta Pržna Petr Blokša. A jak řekl, doufá, že
na Den obce už bude hotovo.
Hřiště budou primárně sloužit dětem ze
základní i mateřské školy. Dále pak spolkům,
klubům i veřejnosti. „Bude se na nich dát hrát
například volejbal, tenis, basketbal a další mí-

čové sporty,“ pokračoval starosta. Upřesnil, že
součástí investiční akce je výstavba parkovacích ploch, chodníků, odvodnění a osvětlení.
Na výstavbu hřišť se obci podařilo získat
dotaci. „Bylo to náročné, ale stálo to za to.
Obec by měla získat 70 % uznatelných nákladů, maximálně však 3,75 mil Kč. Výše dotace
byla s ohledem na některé změny v projektu
ponížena o cca 400 tis. Kč. Dotace je primárně
určena na výstavbu hřišť s umělým povrchem,“
připomenul Petr Blokša.

Obec Pržno hledá
správce sportovního areálu
Obec hledá pro správu, údržbu a organizaci
provozu nového sportoviště a budoucího herního lesoparku pro děti nového pracovníka –
správce. Případní zájemci se mohou obracet
na starostu obce Petra Blokšu. Předpokládá
se pružná pracovní doba, poloviční úvazek,
případně DPČ. Hlavní pracovní náplň bude
směřována zejména do odpoledních hodin
(16.00 – 20.00).

Prezentace o revizi katastru

V sále Občanského centra Pržno se bude 25.
června v 16 hodin konat krátká prezentace
za účasti pracovníků Katastrálního pracoviště
Frýdku-Místku na téma revize v katastrálním
území obce Pržna. Bude zde představen pracovní postup při konání revize, očekává se
spolupráce s pracovníky katastrálního úřadu.
Na setkání budou také zodpovězeny vaše
dotazy k této problematice.

Na hřišti se bojovalo
o Fénixovo pírko

jubilea

Červen je měsícem oslav
jubileí našich občanů:
paní Anna Odstrčilíková – 80 let,
pan Jaromír Klimánek – 70 let,
pan Martin Nedoma – 50 let.
• čistéVážení
jízdní kolooslavenci, přejeme vám všechno
• doklad
o zakoupení
kola narozeninám, spoustu
nejlepší
k vašim
(pokud nemáte, na místě
dalších
krásných
let plných štěstí, zdraví
vyplníte připravené
čestné prohlášení)
a samozřejmě i životní pohody, elánu.
• občanský průkaz
OÚ Pržno

CO BUDETE
POTŘEBOVAT?

Vedení obce Pržno v průběhu března adresně zaslalo dotazníky občanům z řad seniorů. Ptalo se, zda mají zájem o tzv. Seniortaxi.
Celkem bylo rozesláno 155 dotazníků. Zpět se
jich vrátilo 87, což činí zhruba 56 %. To můžeme
považovat za velmi slušné číslo.
Z tohoto počtu vyjádřilo zájem o službu 31 %.
Dalších 13 % vyjádřilo budoucí zájem a cca 56 %
občanů seniorského věku nemá o službu zájem.
Závěr je tedy takový, že obec se bude snažit najít a nastavit optimální systém, který bude vyhovovat všem stranám. Předpokládaný start této
služby se dá očekávat na začátku roku 2019.
O dalším vývoji budeme občany informovat.
Odpadní vody
Anketa na toto téma byla rozesílána mezi
občany již potřetí. Tentokráte se vyslovilo celkem 95 vlastníků objektů k bydlení či rekreaci,
což je přibližně asi 28 % majitelů domů. Někteří
z občanů se vyslovili už potřetí a někteří to ani
během tohoto pokusu nestihli. Celkově máme
v současné chvíli vyjádření asi 50 % vlastníků
RD a objektů k rekreaci.
Na začátku se musím omluvit za překlep
u očíslování zákona o vodovodech a kanalizacích. Místo č. 274/2001 Sb., bylo uvedeno
271/2001 Sb. Šlo tedy o překlep.
Kromě samotného šetření, které potvrzuje
slova pohádkové písničky „Statistika nuda je,
má však cenné údaje,“, je hlavně náročné analyzování. To ale opět přineslo řadu zajímavých
údajů. Například jen šest dotazovaných uvedlo,
že nehodlá v budoucnu nic řešit, daný systém
jim vyhovuje a jsou ochotni nést odpovědnost.
To je na místě, mají-li i svá odpadová řešení
v pořádku.
Další zajímavostí byla, a to se dalo předpokládat, velká názorová roztříštěnost. Občané
mohli uvádět více variant preferovaných způ-

V Pržně na hřišti si dali v sobotu 26. června
dostaveníčko páníčci se svými čtyřnohými kamarády. Konala se tam psí soutěž
O Fénixovo pírko. Lidé ukazovali, jak by měl
probíhat správný výcvik a co všechno se
mohou jejich psi naučit.

Nic vám neunikne s mobilním rozhlasem
Chcete být neustále v obraze, co se v naší
obci děje? Nechcete propást žádnou akci? Jste
rádi, když máte přehled o všech uzavírkách
a problémech? Tak využijte služby obce a přihlaste se do mobilního rozhlasu.
„Mobilní rozhlas nám umožňuje komunikovat s občany prostřednictvím aplikace, e-mailů,
hlasových zpráv a sms. Zatím užíváme především formu textových zpráv, ale v momentě,
kdy nasbíráme dostatečné množství emailových adres, budeme s lidmi komunikovat i prostřednictvím elektronické pošty,“ uvedl starosta
Pržna Petr Blokša.
Pokud si lidé stáhnou do svých chytrých telefonů aplikaci, mohou být sami strůjcem lepšího života v obci. Když totiž narazí na něco,
co by se dle jejich úvahy mělo zlepšit, stačí to
vyfotit a nahrát do aplikace. „Například uvidíte
někde černou skládku nebo něco, co by se
mělo uklidit. Díky aplikaci se informace dostane
k nám na úřad a my pak sjednáme nápravu,“
vysvětlil starosta.
Mobilní rozhlas a GDPR
Nové obecné nařízení o ochraně osobních
údajů, tzv. GDPR, vstoupilo v platnost 25. 5.
2018. Jelikož je tato problematika v posledních
dnech hodně diskutována, přinášíme uživatelům informace, které objasní, o jakou legislativu

jde, jak s ní pracovat a jak je na její dopad připraven systém Mobilní rozhlas.
Co se skrývá pod zkratkou GDPR?
Jedná se o obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection
Regulation, odtud GDPR), které je legislativou
plošně zaváděno v celé Evropské unii. GDPR
se týká všech firem a institucí, ale i jednotlivců
a online služeb, které zpracovávají data uživatelů. Cílem této legislativy je co nejvíce hájit
práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů.
Co znamená zavedení GDPR pro občany
v Mobilním rozhlasu? Jako uživatel/občan nezaznamenáte prakticky žádnou změnu. Snad
jen, že budete klidněji usínat, jelikož vaše
osobní údaje budou ještě ve větším bezpečí
podle evropských právních norem. Jediné, co
musíte udělat, je přihlásit se ke svému účtu
na adrese obec.mobilnirozhlas.cz a zaškrtnout
souhlas s novými podmínkami GDPR. A je
to! Nyní jsou vaše osobní údaje chráněny dle
nejnovějších evropských právních norem. Pro
všechny, kteří nevyužívají internet, nabízíme
alternativu ve formě formuláře, který je vložen
v novinách. Ten stačí doplnit o jméno, adresu
a tel. číslo, dále zvolte druh požadovaných informací a na druhé straně už jen podepsat.
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Ostravice
slovo starosty
Milí spoluobčané,
po skončení zimního období začala jako každoročně opět sezóna odstraňování škod pozimní
údržby, revize mostních konstrukcí a také opravy výtluků na komunikacích. Zub času a stáří
některých mostů či cest si žádá buď částečnou nebo celkovou rekonstrukci tak, jako jsme tomu
svědky u mostu k mateřské škole, který musel být na základě mostní prohlídky odstraněn. Nyní
se připravuje výstavba nového mostu.
Opravy komunikací probíhají postupně dle rozsahu, který byl po zimním období zjištěn, a to
ve dvou variantách – výřezem hlubokých výtluků a zaasfaltováním asfaltobetonovou směsí
a dále menší díry či nerovnosti jsou opraveny tryskovou technologií drobného kameniva a tekutého asfaltu. Předpokládáme, že v pracích budeme pokračovat do začátku prázdnin s ohledem na klimatické podmínky. Dále se připravuje kompletní pokládka teplého asfaltu – koberce
na dvou komunikacích.
Obec se ve svých opravách prvotně zaměřuje na komunikace, které jsou v majetku Obce Ostravice, jsou majetkoprávně vlastnicky vypořádány, to znamená, že neleží na cizích pozemcích.
Vzhledem k již tak velkému provozu práce probíhají postupně.
Jsme si vědomi, že neopravíme všechny komunikace obce v letošním roce. Je ale naší snahou udržovat cesty ve sjízdném stavu, ačkoliv není povrch ideální. Opravy jednotlivých úseků
jsou zvažovány z hlediska četnosti užívání, dopravního významu, technického stavu a vhodnosti
použitelnosti technologie. Je třeba si také uvědomit, že z položky, kterou má obec vyhrazenou
na opravu komunikací, bude čerpána také oprava mostku u školky. Z celkového rozpočtu 4,5
milionu předpokládáme dva miliony na opravy komunikací a zbytek do investic (most).

Miroslav Mališ, starosta Ostravice

XVIII. ročník

Děti mají ze skleníku radost

Obec Ostravice získala v loňském roce
v rámci přeshraniční spolupráce dotaci na výměnné pobyty žáků základní školy a na výstavbu skleníku. Dotační program je zaměřen
na vzdělávání žáků a zlepšování podmínek
pro uplatnění našich žáků na trhu práce.
„V letošním roce se nám podařilo dokončit výstavbu skleníku a nyní máme za sebou
první výměnný pobyt žáků ZŠ obce Ostravice
a ZŠ obce Breza,“ řekl starosta Ostravice Miroslav Mališ.
„Děti z Brezy k nám přijely na konci května. Ve čtvrtek dopoledne se pustily do práce
spolu s našimi žáky právě ve skleníku. Navíc
máme záhony nově i venku. Takže se naše
děti i hosté učili květiny nejen zasadit, ale
vytvořit i aranžmá a navrhnout, jak bude záhonek vypadat. Nakonec si udělali i výborný
zeleninový salát, pochopitelně ze zeleniny
ze skleníku. Odpoledne bylo na hřišti připraveno zábavní odpoledne v rámci oslav Dne
dětí a večer si všichni společně užili domácího popcornu a letního kina. Takže 1. června
pak šli do školy až na deset hodin,“ popsala
s úsměvem ředitelka školy Jana Veličková.
Jak dále řekla, skleník je poměrně velký,
a tak v něm může pracovat více zahradníčků
najednou. „A daří se jim. Už si vypěstovali kedlubny a mají i další zeleninu. Zasadili si květiny, přičemž některé sazeničky si přinesly
samy děti, a dokonce i učitelé,“ pokračovala
ředitelka. Ve skleníku jsou zasazeny i různé
bylinky, které se učí školáci poznávat a využívat,“ vysvětlovala Jana Veličková.
Ve skleníku pracují všechny děti ze školy, z prvního i druhého stupně. Se svými kamarády ze Slovenska jim šla práce krásně
od ruky.

Úspěchy ostravických sportovců

Skvělý vstup do nové sezony mají za sebou členové sportovního týmu Podlysáci.
O jeden z velkých úspěchů se zasloužila
Adéla Lojkásková na Mistrovství Moravy
a Slezska družstev dorostu a juniorů. Ve skoku vysokém zvítězila výkonem 177 cm a tímto
zároveň splnila A limit na Mistrovství Evropy do 17 let v Maďarsku. Hned další víkend
získala titul vicemistrně Moravy a Slezska
ve vícebojích a ukázala tak skvělou formu.

Jan Zemaník se postavil na start prestižního Pražského maratonu, který byl zároveň
republikovým šampionátem, a povedeným
výkonem si zde vylepšil osobák na 2:33:16 h.
a umístil se na 7. místě mezi českými běžci.
Výrazný úspěch zaznamenal také Jakub Zemaník. Na Evropském poháru na 10 000 m,
který se konal v Londýně, zaběhl skvělý čas
29:10.43 min. a splnil B limit na Mistrovství
Evropy v Berlíně.

Indiáni obsadili
knihovnu na Ostravici

9. června 2018
od 12.00 hodin

Místní knihovnu Ostravice obsadili indiáni.
Naštěstí nešlo o žádný válečný atak, avšak
o Indiánské čtení v knihovně.
„Tatínek Martin a Sonička nám přečetli dva
indiánské příběhy. Společně s Katkou a Pepou jsme si zazpívali indiánské písničky. Bylo
to moc hezké odpoledne,“ uvedla pracovnice
knihovny. Krom toho, že si malí účastníci poslechli čtení a zazpívali si, vyplňovali na závěr
malý kvíz. To, aby se ukázalo, zda dávali při
čtení pozor.
Knihovna touto akcí pokračuje v pravidelném čtení. Cílem je, aby děti našly samy cestu
do knihovny a aby získaly lásku k literatuře.

v prostorách hotelu Freud
na Ostravici
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Senioři si zahráli bowling a smažili vaječinu
Po uzávěrce předešlého čísla Mikroregionu
se naši členové zúčastnili turnaje v bowlingu,
který se uskutečnil v areálu rekreačního centra Sepetná. Tyto turnaje se těší velké oblibě našich členů. První tři umístění v ženské
i mužské kategorii byli odměněni malými dárky
a pomyslnými medailemi. Za příjemně strávené
odpoledne patří poděkování manželům Slivoníkovým, kteří poskytli prostory centra jako sponzorský dar našemu klubu.
V průběhu měsíce května se konaly dvě
akce. Snahou prvního setkání bylo rozšíření
informovanosti a vědomostí o používání a efektu permanentních magnetů a magnetoterapie.
Zástupce firmy Energetix přítomné svým výkladem seznámil a také názorně předvedl šperky
a ostatní produkty firmy. Mnohé si naši členové
mohli osobně prohlédnout a vyzkoušet. Bo-
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hatší o znalosti magnetoterapie
a výrobků s tím spojených jsme
strávili příjemné odpoledne.
Hlavní akcí měsíce května
bylo již tradiční smažení vaječiny, které ale zaznamenalo malou změnu, a to
v místě konání. Tentokrát se smažení konalo
ve venkovních prostorách restaurace U řeky.
Počasí, které zprvu trošku strašilo, se umoudřilo a smažení proběhlo bez problémů za přítomnosti jedenapadesáti účastníků a překonání dosavadního rekordu v počtu vajec. Letošní počet
dosáhl na 241 kusů. Za chutnou smaženici patří poděkování všem, kteří se podíleli na její přípravě, a hlavně našim třem „míchačům“ – paní
Frydrýškové, panu Školovi a panu Pavliskovi,
tradičně také za vynikající domácí chléb paní
Ježové. Příjemnou atmosféru provázela dobrá
nálada a také milá obsluha zdejší restaurace.
Příští akce: Zájezd
se koná ve čtvrtek 21.
června s odjezdem
7.30 hodin od nádraží.
Přihlášky bude přijímat
IC – knihovna Ostravice.
Druhá akce: Setkání
se seniory ze slovenské
družební obce Breza
se koná ve středu 27.
června.
Podrobnosti
budou včas uveřejněny
na obvyklých místech
a internetu. 
(JN)

krátce z obce
Pozvánka na zastupitelstvo
Pravidelné zasedání zastupitelů se bude
konat 18. 6. v restauraci u Tkáčů v 17.30
hodin. Jednání je veřejné.

Nezapomeňte na Den obce
Den obce Ostravice se blíží. Letos se koná
v sobotu 7. července v areálu u fotbalového
hřiště. Čeká na vás spousta zábavy, a to
pro dospělé i pro děti, představení místních
spolků a hodně dobrého jídla.

Jakub Zemaník (č.6) na Evropském poháru v Londýně.

Lidé uklízeli Beskydy a na Sluníčku se bavili
Čtvrtý ročník akce Poděkuj horám, který se
uskutečnil 8. května, přilákal do Beskyd téměř
3 300 lidí. Oproti loňsku je to necelý dvojnásobek nadšenců, kteří vzali do ruky plastový pytel
a šli sbírat odpadky.
Sběrných míst bylo celkem osm. Byla rozprostřena po celé délce Beskydského pohoří
od Třince až do Veřovic. Tady si mohli příchozí
od 9 do 14 hodin vyzvednout pomůcky na třídění
odpadu a vydat se na výlet. Odpad tak mohli odevzdat ve kterémkoliv označeném stánku. Za svou
ochotu dostali drobný dárek na památku.
Novinkou letošního ročníku byl běžecký trénink „na pytel“, který vedli ze tří míst na Lysou
horu čeští horští běžci. V jejich doprovodu si
mohli udělat svižnou procházku na nejvyšší horu
Beskyd všichni, kdo rádi běhají nebo se připravují
na závod. Kromě toho, že posbírali nepořádek,
se dozvěděli něco o správné přípravě apod.
V průběhu akce se mohli účastníci zapojit již
tradičně do dvou soutěží. S první z nich – o nejkurióznější nález – měli organizátoři těžkou práci.
Na každém sběrném místě se totiž našly podi-

vuhodné předměty, které zasloužily obdiv už jen
proto, že je dobrovolníci dokázali snést na sběrné
místo. Byla to například židle, kus sloupu elektrického vedení, obří pneumatika od traktoru. Cenu
– běžecké hůlky Fizan – si nakonec vysloužila
Nikol Kovalovská z Ostravy za nález a uklizení
skládky sklenic na Visalajích. Druhá soutěž o nejzajímavější foto s tematikou sběru ještě probíhá.
Stačí jen umístit na Facebooku nebo Instagramu
fotku a označit ji místem Čisté Beskydy. Autor
fotografie s největším počtem like získá iPhone.
Lidi poděkovali horám, muzikanti lidem
Pro dobrovolníky byla po uzavření sběrných
míst připravena již tradiční afterparty, která se
letos uskutečnila v areálu Penzionu Sluníčko
na Ostravici. Prvních 250 účastníků dostalo pivo
od Pivovaru Koníček, klobásu a stovka nejrychlejších také deku. O program se postarali Mirai,
David Stypka, Samson Lenk, Pavel Dobeš, René
Souček a Adéla Jonášová. Ti nejmenší se mohli
pobavit v dětské sekci, ve které byly již tradičně
dětské dílny a nově také vzdělávací stánek dalšího z partnerů akce – Lesů České republiky.
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Malenovice

Děti bojovaly o pohár SDH
Okolí Borové dostává novou tvář

Dětská hasičská soutěž O pohár SDH Malenovice se konala v sobotu 5. května. Soutěž
je zařazena do Moravskoslezské ligy mladých
hasičů. Bylo to druhé kolo a zúčastnilo se ho
celkem 50 družstev. Našim se dařilo.
Nejmenší kategorie mini byla nejúspěšnější.
Ráno vyhráli v Nové Vsi na 1. kole MSL MH
a na naších závodech své vítězství potvrdili
a brali v jeden den dvakrát zlatou medaili.
Mladší žáky máme letos ve dvou družstvech. Áčko bylo v Nové Vsi 9. a stejně tak
i u nás na domácí trati. Béčko, které je složeno převážně z mini žáků, bylo v Nové Vsi
19. a doma 17. Starší žáci skončili v Nové Vsi
první a u nás v Malenovicích na 4. místě. Dorost bral na první soutěži 2. místo a na domácí
místo čtvrté.

Z osmdesátileté historie dobrovolných hasičů

Výstavba lesoparku Borová zdárně pokračuje.

Senioři pojedou do Hradce

Pravidelné zasedání zastupitelů

Zájezd pro seniory do Hradce nad
Moravicí a Arboreta u Opavy se bude konat v úterý 26. června. Odjezd je v 7.30
hodin od Obecního domu. Přihlášky
podávejte osobně, telefonicky na čísla 558 677 877 nebo 724 176 522 nebo
emailem na ou@obec-malenovice.cz
do 15. června.

Zastupitelé Malenovic se sejdou na svém
pravidelném zasedání 20. června v 18 hodin v sále Obecního domu. Hlavním bodem
programu bude schválení závěrečného účtu
hospodaření obce za rok 2017, jehož součástí je zpráva o kontrole hospodaření, která
byla provedena krajským úřadem. Výsledek
kontroly hospodaření je bez nedostatků.

Úklid Malenovic v režii dětí

Děti ze základní školy Zdeňka Škarvady 831 v Ostravě-Porubě se pustily do úklidu Malenovic.
Očistná akce se konala v sobotu 28. dubna. Úklid začal od Rajské boudy, podél cesty u Satinských vodopádů, směrem ke Korýtku, dále kolem sjezdovek, zpátky k Mlýnku a na Dilík.

Dobové záznamy uvádějí, že ustavující valná
hromada hasičského sboru se konala ve čtvrtek
16. června 1938 ve 4 hodiny odpoledne v hostinci bratra Božoně Na mlýnku v Malenovicích.
Valné hromadě předcházela informační
schůzka v dubnu, svolaná hasičskou župou
frýdeckou na návrh několika občanů uznávajících nutnost hasičského sboru v obci. Zástupci
župy v proslovech objasnili občanům význam
hasičstva. Byl zvolen přípravný výbor, který
nechal zemskou jednotou schválit předložené
stanovy, navrhl složení představenstva a výboru
a zařídil konání ustavující valné hromady. Schůzi
řídil starosta obce a byla provedena volba podle
předloženého návrhu. Prvním starostou byl zvolen řídicí učitel František Novák.
Koncem roku 1938 čítal sbor 30 činných a 12
přispívajících členů. Sbor začínal bez finančních
prostředků. Prvním vybavením byla malá ruční
stříkačka, kterou dostal darem ze šachty, kde byl
zaměstnán jeden z členů. Finanční prostředky
byly získávány hlavně z lidových veselic Na mlýnku. První hasičská slavnost se konala už 7. srpna
1938. A tak se později mohly zakoupit i plátěné
stejnokroje, opasky, helmy a ostatní výzbroj. První
větší ruční stříkačku přemisťovanou koňským potahem sbor zakoupil za 200 korun a byla uskladněna ve stodole rolníka Jana Žídka. Staří členové
vzpomínali i na chvíle, kdy se svolání členstva
provádělo polnicí velitelem z kopce Dilík.
V novější historii nám jako zásahové vozidlo nejdříve sloužilo auto TATRA 805, pak to
byly PRAGA V3S, furgon a nyní se můžeme
pyšnit Mercedesem, který byl zakoupen nejen
z obecních financí, ale nemalou částku se nám
podařilo získat i od sponzorů.
V roce 1951 byla MNV za pomocí členů
PS postavena první požární zbrojnice – nyní

na tomto místě stojí Rajská bouda. Jak ubíhal
čas, měnily se i podmínky rozvoje dobrovolné
požární ochrany.
Velkým mezníkem v historii našeho sboru
byl i rok 1996. Tehdejšímu starostovi obce Jarkovi Vančurovi a několika dalším lidem s hasičinou v krvi bylo líto, že hasiči v Malenovicích
nefungují. Dali hlavy dohromady a 27. ledna
1996 se konala valná hromada, která restartovala činnost našeho sboru. Od tohoto roku se
hasiči rozjeli opět naplno. A protože původní
hasičárna už nebyla, našli jsme nejdříve své
zázemí v Obecním šenku, později na chatě
Rosnička a nyní máme obecní hasičárnu.
Původní poslání dobrovolných hasičů bylo
směrováno na pomoc při likvidaci požárů a živelných pohrom. Dnes je to i preventivní činnost, práce s mládeží a spolupráce s ostatními
složkami v obci, pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí.
Ti dříve narození si určitě vzpomenou na práce prováděné MNV se složkami NF, na brigády
v JZD, dárcovství krve, brigády na sázení stromků v lese, sběr železného šrotu, preventivní prohlídky domů a chat, Hasičské plesy na Borové,
Hasičské výlety na Lesance apod. V některých
tradicích, jako jsou hasičské večírky a spolupráce
s ostatními spolky v obci, pokračujeme dodnes.
K tomu jsme si v průběhu let přidali i Rychlostní
výstup dvojic na Lysou horu, soutěž v netradičních disciplínách Mal Cup, stavění a kácení máje,
smažení vaječiny, prodej klobás na Čarodějnicích
u Veličků. Na večírek navíc připravujeme i předtančení, někteří naši členové jsou členy Ochotnického spolku malenovického, na Silvestra jezdíme
s mladými hasiči bruslit, byli jsme na exkurzi
na HZSMSK a v hasičském museu aj. Sdružení
nezávislých kandidátů HASIČI MALENOVICE se

zapojilo do komunálních voleb v obci. Samozřejmě nechybí ani námětové cvičení a v roce 2011
proběhlo v naší obci také cvičení IZS.
Nedílnou součástí přípravy hasičů byl v každé době požární sport. V roce 2005 se nám
v Malenovicích povedlo založit Beskydskou ligu.
První tři ročníky jsme vyhráli, ale pak jsme tuto
soutěž opustili a přihlásili se do ligy Moravskoslezské. Od loňského roku jsme v Beskydské
lize zpět, a to i s družstvem nad 35 let. Od roku
2004 pořádáme soutěž Borovský kopec, několik
let jsme organizovali i soutěž noční a letos již počtvrté proběhla soutěž mladých hasičů O pohár
SDH Malenovice, zapsané do MSL MH. Práce
s mládeží je sice náročná, ale důležitá. Je nutné
si vychovávat své nástupce a mladí hasiči nám
dělají velkou radost. Všechna čtyři družstva ze
soutěží vozí krásná umístění a je radost pozorovat jejich elán a nasazení.
Náš sbor je zařazen v JPO5 a slouží jako
podpůrná hasičská jednotka, která spolupracuje s HZSMSK. Jsou neustále zvyšovány nároky na SDH, ať už je to na školení jednotek,
tak i na materiální vybavení hasičského vozu.
Proto se i my snažíme, aby tyto nároky naše
jednotka splňovala.
Dne 20. září 2008 při oslavě 70letého výročí
byl slavnostně vysvěcen prapor našeho sboru.
Každá doba si žádala své a hasiči byli vždy
oporou obce. Bohužel však máme v některých letech naší historie období temna. Z některých roků
nemáme žádné informace. Nevíme jak, a zda
vůbec hasiči v té době v Malenovicích fungovali.
Je však nutné poděkovat především všem starostům, zástupcům starosty a velitelům našeho
sboru, stejně tak i všem aktivním členům, kteří se
v osmdesátileté historii sboru zasloužili o dobré
jméno malenovických hasičů.  SDH Malenovice

Borovský kopec prověřil dovednosti hasičů

Lidé zbavovali Beskydy i Malenovice nepořádku

Čtvrtý ročník akce Poděkuj horám, který se
uskutečnil 8. května, přilákal do Beskyd téměř
3 300 lidí. Oproti loňsku je to necelý dvojnásobek
nadšenců, kteří vzali do ruky plastový pytel a šli
sbírat odpadky.
Sběrných míst bylo celkem osm. Byla rozprostřena po celé délce Beskydského pohoří
od Třince až do Veřovic. Tady si mohli příchozí
od 9 do 14 hodin vyzvednout pomůcky na třídění odpadu a vydat se na výlet. Odpad tak mohli

odevzdat ve kterémkoliv označeném stánku.
Za svou ochotu dostali drobný dárek na památku.
Novinkou letošního ročníku byl běžecký trénink „na pytel“, který vedli ze tří míst na Lysou
horu čeští horští běžci. V jejich doprovodu si
mohli udělat svižnou procházku na nejvyšší horu
Beskyd všichni, kdo rádi běhají nebo se připravují na závod. Kromě toho, že posbírali nepořádek,
se dozvěděli něco o správné přípravě apod.
Jedna ze skupin vyrážela například z Rajské boudy
v Malenovicích, kde úřadoval
na sběrném místě horolezec Libor Uher. Ten vytvořil
ve spolupráci s Moravskoslezským krajem speciální
aplikaci s přiléhavým názvem Bordelapka. Pomocí
ní mohou lidé vyfotit, nahlásit
a zaznamenat místo, které
uklidili. Do budoucna umožní
vytvořit přehled o stavu a čistotě beskydské přírody.

Malenovický tým v akci.

O zábavu měli postaráno i nejmenší.
Chvílemi fandili, chvílemi se zabavili jinak.

Na akci panovala dobrá nálada,
sluníčko svítilo a lidé se bavili.

v týdnu od 11. 6. do 15. 6. 2018
•

Rosnička se chystá na prázdniny
Stejně jako každý rok i letos končí v Centru
volného času U Rosničky školní rok v červnu,
aby se připravilo na letní táborový provoz.
„Herna a hlídání dětí v tomto pololetí bude
ukončena v pátek 22. června. Na děti se budeme těšit během prázdnin na letních táborech. Už nyní také zveme všechny do našeho
centra v září, na které připravujeme novinky.
Pokračovat budou samozřejmě kroužky pod
vedením skvělých lektorů,“ uvedla vedoucí

Rosničky Miluše Plevová. Zároveň srdečně
zve malé i velké na závěrečnou Akademii,
která se bude konat 5. června v Hospodě pod
Borovou.
„Chtěla bych také poděkovat všem lektorům a návštěvníkům našich kurzů. Máme
štěstí na fantastický tým, bez jehož nasazení,
energie, elánu a nadšení by Rosnička nikdy
nebyla místem, kam se děti i dospělí rádi vrací,“ doplnila s úsměvem.

•
•
•
•
•
•

•
•

pondělí 11. 6. výkup
8.00 – 12.00
pondělí 11. 6. výkup a prodej
14.00 – 18.00
úterý 12. 6.
výkup a prodej
8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00
středa 13. 6. prodej
8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00
čtvrtek 14. 6. prodej
8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00
pátek 15. 6.
kompletace věcí, prodej již nebude
výdej neprodaného zboží a výplata peněz v pondělí 18. 6.
8.00-12.00 a 16.00-18.00
Prosíme hlavně o letní věci, věci nad 300 Kč prosíme ukázat při
výkupu

Prosíme prodávající, aby viditelně označili věci cedulkou s cenou a značkou
tak, aby pevně držela, a předali nám kompletní seznam prodávaných věcí,
akceptujeme pouze náš seznam, který bude k dispozici na webu a
v centru!!!! Maximální počet nabízených věcí limitujeme u jednoho
prodejce na 50 ks!!!Centrum volného času U Rosničky si z prodaného zboží
odečte manipulační poplatek 10 %, ze kterého pořídíme nové vybavení do
našeho centra.
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Mladým hasičům se v Plameni zadařilo

Naši mladší žáci se v sobotu 19. května vypravili na stadion Slezan do Frýdku, kde je čekalo okresní kolo hry Plamen. Již v říjnu jsme absolvovali u nás závod požárnické všestrannosti,
v březnu pak hadicovou a uzlovou štafetu. Nyní
bylo před námi zbývajících pět disciplín.
Po vítězství na hadicové štafetě jsme figurovali na průběžném třetím místě. Možná jsme
lehce pošilhávali po medaili, spokojení bychom
jistě byli i s první pětkou a obhajovali jsme loňské 10. místo. V naplánované sestavě jsme
museli postrádat Lucku, takže se musely víc
zapojit prvňačky Stellča s Natálkou.
Nejprve jsme šli na štafetu dvojic. Po úpravě
pravidel před dvěma lety se štafeta dvojic posunula od preciznosti víc k rychlosti. Tohle nám
bohužel příliš nevyhovuje. V jedné štafetě se
Tomík trochu zasekl při motání, druhá nabrala
ztrátu při roztahování hadice a k tomu se přidalo 10 trestných vteřin, protože Toňa šla do cíle
po špatné straně hydrantového nástavce. Čas
lepší štafety 95,68 s nám stačil na 8. místo.
Poté jsme se přesunuli na štafetu 4×60 metrů. Přeběh kladiny doma netrénujeme, takže
Stellča s Míšou si ji vyzkoušely až na místě.

Opět jsme sestavili dvě štafety a ta rychlejší
byla v cíli za 60,65 s, což znamenalo skvělé
druhé místo.
Poslední štafetovou disciplínou byla štafeta
CTIF. Na prvním úseku je žebříková stěna, kterou zatím nemáme, takže Tomík si ji vyzkoušel
až na frýdeckém stadionu. Vloni jsme právě
za žebříkovou stěnu brali trestné body, ale teď
se už Tomík jakékoliv chyby vyvaroval. Jenže na třetím úseku při odkládání hadice Míše
sklouzl kotouč částečně mimo desku a ani letos tak štafeta CTIF nebyla bezchybná. K času
108,92 s jsme si připočetli 10 trestných vteřin
a zapsali 5. místo.
Už delší dobu jsme vynechávali požární
útok CTIF. Je to poměrně složitá disciplína,
která v minulosti přinášela málo užitku v celkovém hodnocení. Ale pokud chceme pomýšlet
na lepší umístění, musíme zvládnout i tohle.
Takže jsme požárnímu útoku CTIF věnovali
jeden celý trénink. Dík patří Barči Němcové
za cenné rady a SDH Kozlovice za zapůjčení
džberovek při samotném závodu. 20 trestných
vteřin, čas 112,59 s a 5. místo je docela pěkný
výsledek na naše minimální zkušenosti.

Přijďte fandit na Memoriál Ondřeje Šprly

Sportovní klub Metylovice, oddíl kopané,
pořádá v sobotu 16. června již 16. ročník Memoriálu Ondřeje Šprly v kopané starších žáků.
Turnaj začíná v 8 hodin na fotbalovém hřišti
v Metylovicích za účasti družstev TJ Sokol Ostravice, TJ Sokol Janovice, TJ Kysučan Korňa

(Slovensko) a domácích Metylovic.
Loňský ročník ovládli fotbalisté z Bašky, druhou příčku obsadila slovenská Korňa, za nimi
skončily domácí Metylovice a čtvrtá příčka
patřila Ostravici. Srdečně zvou metylovští fotbalisté.

Poslední disciplínou byl klasický požární útok,
který se nám započítává i do Okrskového poháru. Na Plamenu se útok jede na širší hadice, proto časy nejsou srovnatelné s běžnými pohárovými soutěžemi. Bohužel útok se nám kdovíjak
nepovedl. Míši při šroubování spadl koš, k tomu
drobný prostřik a výsledkem byl čas 21,56 s. Ale
v dané konkurenci to stačilo na 4. místo.
I když jsme ještě po štafetě CTIF byli průběžně třetí, už před naším pokusem na útoku
CTIF jsme tušili, že si celkově jdeme pro 4.
místo. Lučině se povedl skvělý útok CTIF, kterému jsme asi nemohli konkurovat, a hned poté
se jim povedl skvělý požární útok. Čtvrté místo
jsme si pohlídali a objektivně bychom měli být
nadmíru spokojeni – povedl se nám nejlepší výsledek metylovského družstva za uplynulých 20
let (bronzové medaile brali mladší žáci ve zcela
jiné konkurenci v letech 1994 a 1998). Lučina,
Skalice i Raškovice předváděli na většině disciplín lepší výkony. Jenže bronzové medaile byly
tak blízko! Škoda jen chyb z nervozity na domácím braňáku, na uzlové štafetě a trochu smůly
na štafetě CTIF. V příštím roce nám hned šest
závodníků přejde do kategorie starších žáků
a pokusíme se opět prokousávat výsledkovou
listinou postupně nahoru.  Hasiči Metylovice

krátce z obce
Odvoz odpadů v červnu
Odvoz odpadů nastane ve středy 13. a 27.
června 2018. Cyklus odvozu ve středu sudý
týden zůstává zachován.

Velkoobjemový odpad
Obec umožňuje svým občanům zbavit se
velkoobjemového odpadu, a to v pátek 13.
července od 14 do 18 hodin a v sobotu 14.
července od 8 do 12 hodin v areálu bývalého horního kravína. BIO odpad mohou lidé
vozit každou sobotu od 10 do 12 hodin.

Oznámení o přerušení
dodávky elektřiny
V úterý 5. června nepůjde elektrický proud
v úseku od Sosny po třešňový sad až
po p. Uhláře. Elektřina bude vypnuta v době
od 7.30 do 12 hodin. Ve středu 6. června nepůjde elektrický proud v celé obci. Elektřina
bude vypnuta v době od 7.30 do 15 hodin.

Čarodějnice měly dostaveníčko ve škole i na hřišti
Ještě dříve, než se na hřišti v Metylovicích
konal tradiční slet čarodějnic, se pohádkové
bytosti slétly na zahradu mateřské školy. 27.
dubna všechny malé čarodějky a čarodějové
společně oslavili svůj svátek.
Učitelé si pro děti připravili jednotlivá stanoviště a za jejich zdolání si každé dítko od-

neslo diplom a malou pozornost. Létalo se
na koštěti, hledali se pavouci v písku, pletly
se pavučiny, skládalo se kouzelné zrcadlo
a vařil se i kouzelný lektvar. Celé dopoledne
prosvícené sluncem si děti i učitelé náramně
užili.
Pár dnů nato, v úterý 1. května, se konal

slet velký, a to na hřišti. O zábavu se postarali Klauni na volné noze, kteří všechny čarodějnice, strigy a jiný příšery roztančili a pak
jim nad hlavy vypouštěli velké i malé bubliny.
Děti plnily zábavné úkoly, prokázaly dávku
odvahy při strkání rukou do slizu a za splnění
všech povinností obdržely párky na opékání.

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

••••••••••••••••••••••••
• Bluegrass Theatre •
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v sobotu 30. 6. 2018 v 17 hodin
Metylovice, areál za školou, hraje:

v sobotu 9. 6. 2018 v 18 hodin
Metylovice, areál za školou, hraje:

Vrtáci, Pe & Pe

Wind

kapely zkušených muzikantů

bluegrass-country z Havířova

Zatúlaní,Red and White

eFeM Grass

hosté ze Slovenska a Moravy

hudební skupina z Frýdku-Místku

Jumper Cables

Whiskey Before Breakfast

známá osobitá bluegrassová kapela se silným
vlivem jiných žánrů
Vstupné 115,- Kč, děti v doprovodu zdarma
Občerstvení zajištěno
Pořádá: Ptačoroko z.s. a Tenisový klub Karlický z.s.
www.ptacoroko.cz

bluegrassová kapela z Ostravy

Goodwill
Czech bluegrass band, pusobící od r. 2004 na
českých i zahraničních podiích
Vstupné 115,- Kč, děti v doprovodu zdarma
Občerstvení zajištěno
Pořádá: Ptačoroko z.s. a Tenisový klub Karlický z.s.
www.ptacoroko.cz

Děti ve škole slavily Den Země

Děti z metylovické školy si různými akcemi připomenuly Den Země. Nejprve vytvořily
strom přání, kde každé dítě napsalo na jednotlivé listy stromu, co by chtělo změnit, abychom
se na té naší krásné Zemi měli všichni dobře.
Poté následovalo povídání o recyklaci
a možnosti dalšího využití odpadu, což si děti
také hned vyzkoušely a ve skupinkách si zahrály na módní návrháře, kteří se pokusili
z použitých materiálů vytvořit nové oblečení.
Vznikly opravdu zajímavé kousky. Součástí
oslav Dne Země byli také zajímavé vystoupení
sokolníků.
Na závěr týdne věnovaného Zemi byl pro
žáky připraven projektový Eko den. Žáci byli
rozděleni do osmi barevných skupin. Každá

skupina měla za úkol podle připraveného plánku projit osm stanovišť a sesbírat co nejvíce
bodů. Na konec skupiny připravili naší Zemi
přání i s básničkou. Nejkrásnější přání bylo
také oceněno. 
Barbara Raszyková

Poznejte vyhlídku na Magoni

Chcete mít svět jako na dlani? Chcete si
užít krásné výhledy na Beskydy a při tom si
třeba opéct párek? Tak se vydejte na vyhlídku
na Magoni, přesněji řečeno – navštivte nové
posezení na Baděnovicích.
„Svépomocí jsme tam vybudovali zastřešené posezení i s ohništěm. Musím říct, že
to tam nyní vypadá moc hezky,
za což chci poděkovat zaměstnancům
obce,
protože odvedli
opravdu dobrou
práci,“ chválil starosta Metylovic
Lukáš Halata.
Obec
nyní
zvažuje společně
s Klubem českých

turistů, že by mohla vzniknout nová turistická
trasa vedoucí z Čupku přes vyhlídku na Baděnovicích na Palkovické hůrky. „Stezka ale
vede i přes nějaké soukromé pozemky, takže
to budeme muset vše dojednat. Pokud by se
to podařilo, vznikla by moc pěkná trasa,“ doplnil starosta.

Sportovní areál na hřišti se změní k nepoznání
Až se za rok budou v areálu u fotbalového
hřiště konat tradiční akce, hrát fotbal nebo
proběhnou hasičské soutěže, najdou tam lidé
i sportovci nové a moderní zázemí. Obec učinila zásadní krok a úspěšně převzala do svého
vlastnictví nynější nemovitosti od Sportovního
klubu.
„Jedině tak totiž můžeme do tamního objektu investovat. Do cizího majetku by to nešlo. Až
bude hotovo, dá zastupitelstvo část zařízení
sportovnímu klubu do výpůjčky,“ objasnil starosta Metylovic Lukáš Halata. Jak řekl, zastupitelé spolu s členy sportovního klubu darovací
smlouvu diskutovali asi tři měsíce, ale nakonec
se dohodli. Obec tímto získala do svého vlastnictví nemovitosti dle znaleckého posudku
za cca 6,7 milionu korun. Dar schválila valná
hromada klubu jednohlasně a obdobně to proběhlo i na zastupitelstvu.
V současné době se v objektu nachází nevyhovující šatny, sociální zařízení a zastaralá restaurace. „Čeká nás výrazná rekonstrukce. Obrovskou proměnou projde restaurace i kuchyň
a sklady. Její součástí bude dětský koutek.
Personál bude mít více místa, šatnu, sociální
zařízení, zkrátka to, co tam nyní chybí,“ pokračoval starosta. Jak dále řekl, ve sportovním zá-

zemí budou mít sportovci čtyři šatny s vlastními
sprchami a sociálním zařízením. Pak tam bude
převlékárna pro rozhodčí a trenéry a vznikne
odpočinková relaxační část, kde by mohly být
sauny – infra a parní, popřípadě hydromasážní
vana. „Lidé jistě ocení i nové sociální zařízení
pro venkovní akce, jako je Den obce nebo pouť.
Konečně zde bude dostatečná kapacita a nebudou se tvořit tak velké fronty,“ je přesvědčen
Lukáš Halata.
Na objektu budou vybudovány pultové střechy a tím vznikne půdní prostor pro prádelnu,
sušárnu a sklad dresů a také volný prostor pro
malou tělocvičnu nebo posilovnu a technická
místnost, kde budou kotle a bojlery.
„Celou tuto rekonstrukci budeme financovat
z vlastních zdrojů, protože v současné době
není k dispozici žádný dotační titul, který bychom mohli využít. Možná se to ale v průběhu
roku změní, takže si to pohlídáme a o dotaci
zpětně zažádáme,“ uvedl starosta. Obec se
chystá nyní vypsat výběrové řízení na dodavatele stavby a začátek stavebních prací plánuje zhruba na polovinu srpna. Hotovo by mělo
být za rok. „Je pravda, že rekonstrukce bude
natolik rozsáhlá, že se spousta akcí tento rok
u hřiště konat nemohou,“ doplnil Lukáš Halata.
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Den obce Pstruží

Den obce Pstruží se uskuteční 18. srpna
v areálu Dubina od 14 hodin.
Jako tradičně bude připraveno bohaté
občerstvení, sportovní aktivity pro děti: lukostřelba, skákací hrady – malý, velký, facepaiting. Večer k tanci
a poslechu zahraje živá
hudba.
Zájemci o umístění
stánku se mohou hlásit
na tel. č. 602 728 764.

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM
KNIHOVNA PSTRUŽÍ
NOVÁ PROVOZNÍ DOBA OD 1. 6. 2018
ÚTERÝ 10.00 – 16.00
STŘEDA 10.00 – 16.00
ČTVRTEK 10.00 – 16.00
PÁTEK 9.00 – 12.00
Tel.: 734 373 393
email: infopstruzi@seznam.cz
www.pstruzi.knihovna.cz

Pstruží

Pstruží s 300 motocykly lámalo rekordy

V úterý 1. května se konal 9. ročník žehnání
motocyklů na Pstruží, který pořádal beskydský
veterán klub. Akce se zúčastnilo okolo 300 motocyklů a asi 15 tříkolek.
Přibližně 350 motorkářů se ve 12 hodin se-

šlo u kaple ve středu obce, aby si vyslechlo mši
od pana faráře Petra Fichny. Po mši proběhlo
klasické žehnání motocyklů kropením svěcenou
vodou. Neorganizované vyjížďky se účastnilo
130 motocyklů. Cíl byl v Palkovicích u restaura-

ce TOMIS, kde jsme se hromadně vyfotili. Letošní účast byla rekordní a jen potvrdila oblíbenost
akce. Děkujeme všem, co dorazili. Fotky a další
aktivity klubu naleznete na motosraz.pstruzi.cz.

Daniel Novotný, organizátor akce

Pohádkový den s čarodějem

Ještě před pár měsíci lyžařský areál Bílá pokrýval sníh a o pár měsíců později se scházíme
na stejném místě v krásně připravené areálu
pro letní aktivity. Při vstupu nás přivítaly pohádkové postavy – princezna, vodník, kovboj,
pirát, červená Karkulka a z amplionu se ozval
výsměšný hlas čaroděje.
Děti ztichly a se zatajeným dechem poslouchaly jeho poselství, a hlavně co všechno
musí vykonat, aby se čaroděj nezmocnil po-

hádkového světa. V menších skupinách děti
plnily zábavné úkoly a na závěr zůstal čas
také na zábavu, malování, skákací trampolínu,
hrad a prolézací dráhu. Ve společném kruhu,
tak jako na začátku, jsme se s pohádkovými
postavami loučili a najednou se objevil zlý čaroděj. Děti mu ukázaly, že všechny úkoly řádně vyplnily a že pohádkové království zůstane
zachráněno. Děkujeme instruktorům za hezky
prožité dopoledne.

Na kurzu jako ryby ve vodě
Celý květen již tradičně jezdila celá naše
škola do Frýdku-Místku na kurz plavání. Někteří se pod odborným dohledem zkušených
instruktorů učili teprve základy, jiní už se
ve vodě dokonale orientovali a potřebovali

jen dopilovat některé plavecké styly.
Všichni se naučili vnímat vodu jako přirozený prostor pro pohybovou aktivitu a určitě
své nové dovednosti využijí v nadcházejícím
létě.

LETNÍ KINO na Pstruží
Obecní úřad Pstruží ve spolupráci s restauraci Vlčárna
pořádá letní filmová představení

30.června 2018 Bezvá ženská na krku
Sympatická Eliška (Petra Hřebíčková) je na plný úvazek milující
manželkou charismatického a bohatého Pavla (Jiří Langmajer). Ovšem jen
do té doby, než ji na prahu čtyřicítky
milým a korektním způsobem požádá o
rozvod. Když nový život, tak od základů!
Eliška se rozhodne začít od nuly jako
učitelka v malé středočeské vesničce.
Rázovitý a hyperaktivní starosta (Miroslav
Táborský) nastěhuje Elišku do jednoho
domu s nerudným Božíčkem (Ondřej
Vetchý), který díky svým vlastním
neblahým zkušenostem s „ženskejma
definitivně skončil". Jeho jízlivost a
hulvátství může trumfnout snad jen jeho
povolání – Božíček pracuje ve vesnici jako
hrobník. Eliška má ovšem na chlapy také
momentálně spadeno, takže si rozhodně
nenechá nic líbit...
Hrají:Petra Hřebíčková, Ondřej Vetchý, Miroslav
Táborský, Jiří Langmajer, Tereza Kostková, Jenovéfa
Boková, Václav Postránecký, Matouš Ruml……

Venkovní terasa Vlčárna po setmění cca 21 hodin

Z historie sboru dobrovolných hasičů ve Pstruží / 7
Další pokračování k výročí 70 let od vzniku
SDH ve Pstruží, tentokrát 7. díl. Jsme v roce
1990. V roce 1990 se obec Pstruží osamostatnila a oddělila se od Frýdlantu n. O. Byl zřízen
obecní úřad a zvoleno zastupitelstvo obce. Zde
bylo zároveň pět členů SDH.
V roce 1992 se zavedlo pojištění členů zásahové jednotky. V roce 1993 hasiči svépomocně
vyměnili motor v cisterně T138 za generálkovaný motor T148. V tomto roce bylo šest výjezdů
k požárům v okolí. V jednom případě, v listopadu
1993, vlastními silami uhasili požár restaurace
Vlčárna, ještě před příjezdem profesionální jednotky z Frýdku-Místku. Byl to úmyslně založený požár, navíc v nočních hodinách! Jen tento
včasný zásah zabránil velkým škodám a jeho
rozšíření na okolní domy!
V roce 1995 došlo ke změně na postu velitele
– byl zvolen Pavel Blažek (1995–2001). Za velkého přispění starosty obce Františka Krauta
pak hasiči získali ojetý automobil Avia 30 DVS
12, který nahradil Pragu V3S (15 let). V roce
2001 byl do dalšího období zvolen velitelem Jaroslav Kokeš (2001–2004). V roce 2002 se naše
jednotka podílela na hašení velkého požáru horské chaty Solárka. Požár byl hašen v nočních
hodinách a veškerou vodu bylo nutno dovážet
až z Frýdlantu! V roce 2003 byl zvolen zcela
nový výbor SDH. Starostou SDH byl Pavel Kubala (2003–2010), náměstkem starosty Roman
Milata (2003–dodnes!!!), velitelem po krátkém
čase opět Rudolf Šrubař (2004–2014) celkem
úctyhodných 21 let!! Zároveň byl do VV OSH
F-M zvolen Pavel Kubala a do funkce starosty
okrsku Lukáš Běčák. Rudolf Šrubař byl revizorem okrsku. V té době byly pořádány pro velký
zájem dvě zábavy v obci – hasičský ples i hasičský bál. Zároveň soutěžila dvě družstva mužů,
družstvo žen a družstvo dříve narozených.
K tomu byla připravována dvě žákovská družstva. Naše SDH bylo u založení poháru soutěží
Beskydská liga! V celkovém závěrečném hodnocení v tomto seriálu hasičských soutěží získali naši muži skvělé 2. místo, a to za rok 2008.
V tomto roce proběhly oslavy 60. výročí od založení SDH ve Pstruží! Byla zorganizována zdařilá
prezentace činnosti hasičů. Výstava hasičské
techniky, zásah žákovského družstva (uhašení
dřevěné makety domku) a zásah profesionální
jednotky u fiktivní nehody osobního automobilu.
Útvar provedl jeho uhášení a ukázkové vyproštění posádky.
V roce 2010 byly volby do obecního zastu-

pitelstva a zároveň do vedení SDH. Novým
starostou SDH byl zvolen Lukáš Běčák (2010–
2014). Byl získán nový automobil DA Mercedes.
Zakoupení a přestavba DA Mercedes proběhla
na základě skvělých organizačních schopnosti
Lukáše Běčáka a za finančního přispění obecního úřadu a zejména velkého sponzorského daru
od firmy Grand Prix pana Hrachovce! Velké poděkování za tento výrazný a zásadní sponzorský dar!
Po celé toto období probíhal výcvik a příprava
žákovských a dorosteneckých družstev. Vedoucími mládeže byli postupně Jaroslav Kokeš, Pavel Kubala, Renáta Vašutová, Vladana Šamajová a Andrea Běčáková. V celé historii na sebe
upozornili poměrně výrazným způsobem hasičky ze Pstruží. Už při vzniku pracovalo družstvo
žen a to se v průběhu let opětovně nově sestavovalo. A právě ten současný tým žen je velice
aktívní a úspěšný pod vedením A. Běčákové.
Od roku 2006 pak SDH organizuje soutěž mužů
a žen O pohár starosty SDH, v rámci Beskydské
ligy (zatím 11 ročníků), soutěž v hasičské zručnosti mladých hasičů (14 ročníků – autor P. Kubala) a soutěž dříve narozených hasičů, letos
bude jubilejní 40. ročník.
V roce 2014 byl zvolen zcela nový výbor
SDH. Novým starostou je Petr Krkoška a novým velitelem Václav Kaniok. Byla zakoupena

ojetá autocisterna CAS T148. Z velké části
z prostředků SDH (brigády), dílem přispěla obec
Pstruží. Je obdivuhodné, že SDH a jeho členové nadále pokračují v této činnosti a věnují svůj
volný čas při této dobrovolné, neplacené práci!
O to víc, že dnes jsou kladeny na všechny v zaměstnáních velké nároky, a to zejména časové.
Za celou dobu historie SDH Pstruží se hasiči podíleli nejenom na výcviku a zásazích u požárů,
ale také na údržbě techniky, výstavbě a dalších
úpravách hasičské zbrojnice, brigádách při výstavbě a údržbě objektů v obci, na organizování
kulturních akcí a svého času na preventivních
prohlídkách domů v obci. Zásahová jednotka
průměrně vyjížděla 5x až 7x za rok k požárům
nebo jiným zásahům. Mnoho času museli hasiči
věnovat schůzím a různým školením. Svůj díl
poctivé práce odvedli všichni členové, bez ohledu na jejich funkční zařazení a délku členství
v SDH. Za to všem náleží poděkování a obdiv
ostatních. Největší podíl zodpovědnosti a vykonané práce odvedli členové výboru a zejména
pak starostové a velitelé, a proto byli uvedeni
jmenovitě. Nakonec přání pro všechny současné členy – mnoho energie, nadšení a času v této
neplacené činnosti. Hodně tolerance, respektu
a vzájemného porozumění při řešení všech problémů, které se vyskytnou. S úctou, obdivem
a pochopením k jejich práci.  kronikář obce

Hasiči ve Pstruží bez ohně

V pondělí před mateřskou školou zastavila
obří hasičská cisterna, vyskočili čtyři hasiči a…
naštěstí u nás nehořelo, ani se nic závažného
nestalo. Hasiči z Frýdlantu nad Ostravicí nám
přijeli představit, jak krásné, ale zároveň i náročné, je povolání hasičů.
Ukázali nám své profesionálně vybavené vozidlo, hasičskou výzbroj i výstroj si oblékl hasič
Ruda Zlý, kterého můžeme zároveň vídat u Integrované záchranné služby. Děti se také dozvěděly, jak se mají zachovat v případě, že by v jejich domě nebo v bezprostřední blízkosti hořelo,

a usnadnit práci hasičům tím, že se neschovají
do skříní či jiných koutů v domě. Děti si mohly celé vozidlo prohlédnout a na závěr si také
za asistence hasičů vyzkoušet, jaké to je držet
hadici pod tlakem vody. Děkujeme Liborovi Cvikovi, tatínkovi Danečka ze třídy Květinka, který
nám krásnou akci domluvil a také osobně přijel
s ostatními kolegy představit. Hasiči se s námi
rozloučili vtipným „snad se už neuvidíme…“,
tedy rozhodně ne při zásahu či jinak dramatické příležitosti… A děti byly nadšené a po zbytek
dne na nás měly ještě spoustu dotazů.
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Beruška opět nezklamala

Klubový měsíc květen proběhl dle plánu,
jen výlet na Hukvaldy jsme museli kvůli počasí
přesunout na červen. Poslední květnový den je
ještě na programu autobusový zájezd do Kroměříže, o tom tedy příště.
Skrze Pstruží do Letohrádku
První květnový čtvrtek byl krásný jarní den
a na programu byl výlet do frýdlantského penzionu Letohrádek. Chodiči vyrazili pěšky skrze
Pstruží, někdo jel na kole a méně zdatní autem,
abychom se v cíli všichni sešli. V přímo poetickém prostředí jsme v dobrém rozmaru poseděli
a něco dali k ukojení chuťových buněk či žízně.
Letohrádek = spokojenost.
Smažení vaječiny
S mírným předstihem se v klubu již tradičně
smažila vaječina, která byla stejně výtečná jako

Z přednášky paní Jany.

předchozí léta. Velké díky do kuchyně! Pohodové posezení bylo umocněno povídáním a zhlédnutím videa z loňského zářijového seniorského
tábora, jehož se zúčastnili manželé Popkovi
a Wojcikovi. Zase jedno prima odpoledne.
Odpoledne s Beruškou
Jako každým rokem v souvislosti se Dnem
matek nás navštívily dětičky z Čeladenské
Berušky se svým opět (jak jinak) originálním
programem. Již jeho název „O tom, jak jsme
vyrostli od miminka doteď“ hovoří za vše. Scénář, režie a bezprostřední provedení malých
herců a zpěváků, to vše bylo super a zaplněná
klubovna nešetřila potleskem. Závěrem přišly
na řadu milé dárečky pro babičky a dědečky.
Velké díky za „zážitkové“ odpoledne skvělým
dětem a skvělému týmu paní Jany Bartošové.
Na úsvitu českých dějin 3
Předposlední čtvrtek proběhla třetí část
přednáškového cyklu paní Jany Bártové o vzniku a historii zemí Koruny české. Nosné téma
tentokrát bylo: Přemyslovci sjednocují Čechy.
Tak jak už to v dějinách s tím sjednocováním
bývá obvyklé, šlo v podstatě o podmaňování
okolí po dobrém či po zlém. Takže jsme nemohli pominout např. vyvraždění Slavníkovců,
ale také trochu romantičtější story jako Oldřich
a Božena či Břetislav a Jitka. Povídání paní
Jany opět zaujalo a těšíme se na podzimní pokračování.
Co nás čeká v červnu
Začneme vycházkou k chatě Dukla na horní
Čeladnou, posléze se sejdeme Na Rozcestí,

S jarem přišly slavnosti

K tradičním akcím naší školy patří žákovská akademie,
která nese název „Čeladná v ladném pohybu“.
Letos se konala 25. května ve sportovní hale
a opět se setkala s velkým ohlasem publika,
a to jak na dopolední generálce pro žáky, tak
zvláště při odpoledním vystoupení. Slavnosti
byly skvělou podívanou pro malé i velké. Program se nesl od zpěvu přes hru na klavír, tance
až po prostná na žíněnkách a trampolíně. Odměnou účinkujícím byl pak velký potlesk, a to
nejen po skončení každého čísla, ale i v průběhu jejich obdivuhodných výkonů.
Po dvou letech zavítali žáci II. stupně do Těšínského divadla. Tamní organizátoři nabídli
nově nastudovanou klasiku Večer tříkrálový
od slavného spisovatele Williama Shakespeara. Hra je uznávaná jako jeho jedna z nejkrásnějších komedií. Popisuje různé lásky, což by
mohlo být aktuálním tématem žáků v pubertálním věku. Při hodnocení představení v hodině
českého jazyka se děti vyjadřovaly převážně
kladně. Přestože ději hned všichni správně
neporozuměli, odcházeli z divadla s pocitem

dobře stráveného času, obohaceni o poznání
díla, které probírali v hodinách literatury.
Děti z I. stupně si zasportovali v soutěži
okrskového kola McDonald´s Cup konaného
na fotbalovém hřišti ve Frýdlantě nad Ostravicí. O pohár a postup usilovalo sedm škol.
Naši zástupci se po těžkých bojích zrovna
nedostali na stupně vítězů, přesto to malí fotbalisté nakonec přijali sportovně a na soupeře
nezanevřeli. Tím se projevilo, že výuka etické
výchovy, jejímž jedním ze znaků je respekt
vůči ostatním, doznala naplnění. Zavedení této
oblasti do vzdělávacího procesu se potvrzuje
jako velký přínos nejen pro školu a pedagogy,
ale především pro žáky a jejich rodiče. Etická
výchova ve školách má tedy smysl.
Velkou čeladenskou událostí je každoroční
pouť, která letos dostala ještě slavnostnější
nádech. V kostele sv. Jana Nepomuckého při
příležitosti nedělní mše došlo k uložení replik
kostí sv. Jana Nepomuckého a relikviáře s jeho
ostatky. Poté vystoupili žáci naší školy v krátkém kostýmovém představení ze života tohoto
světce. Hana Golasová, ZŠ Čeladná

následuje druhý pokus na Hukvaldy, pokračujeme výletem do Frýdku s návštěvou stacionáře
Linie radosti a měsíc zakončíme grilovačkou
kousek nad BRC. Pokud se zadaří, tak druhou
sobotu přijede naše petangová minivýprava
na Frýdlantské sportovní hry.
Kompletní program na měsíc červen 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

Pohoda v Letohrádku.

Čeladenská Beruška v klubu.

osobně, telefonicky (737 532 227, 731 505 585)
nebo přes e-mail petr.bernady@seznam.cz.

Závěrem přijměte pozvání na naše klubové
akce. 
Petr Bernady

Hvězdami letošní Ladné Čeladné Aneta Langerová a David Koller

Čtvrtý ročník Ladné Čeladné bude ve znamení dvou významných osobností české
hudební scény – Anety Langerové a Davida
Kollera. Festival, který se odehraje 3. a 4. srpna v areálu Základní školy Čeladná, uvede 16
koncertů, divadelní představení pro děti, animované projekce, workshopy, kreativní dílny
a další doprovodný program.
Letošní žánrová nabídka obsahuje mimo jiné
rock, hardrock, rokenrol, ale také ska, swing či
balkánské rytmy. Kromě již zmíněných hudebníků se návštěvníci mohou těšit třeba na indie-rockové Downbelow, bratislavské Korben Dallas či britské The Carny Villains. „Věříme, že
kapely a interpreti v čele s Anetou Langerovou
a Davidem Kollerem osloví široké spektrum
fanoušků. Zároveň si na své přijdou příznivci
rockověji laděné hudby, stejně jako milovníci tanečních rytmů. A jako každý rok nemůže
chybět zahraniční kapela, která v minulém roce
bodovala na Colours. Tentokrát si na Čeladné
zahrají
britští
The
Carny
Villains kombinující swing,
ska, Balkán
a punkrock,“
upozorňuje
člen dramaturgického
týmu Jiří MoDavid Koller.
ravčík.

FORENZNÍ
ZNAČENÍ
JÍZDNÍCH KOL
ZDARMA

Bohatý program pro děti
K Ladné Čeladné neodmyslitelně patří dětská scéna s bohatým programem pro malé návštěvníky. Dvě divadelní představení odehrají
herci ze Staré arény Ostrava, v rámci projekcí
diváci uvidí tradiční české večerníčky z dílny
České televize a pod záštitou projektu Celé
Česko Čte dětem budou vystupující umělci
předčítat pohádky. Za pozornost rovněž stojí hudebně-divadelní projekt kapely Už jsme
doma, která ve spolupráci se členy divadla
Buchty a loutky uvede na hlavní scéně své
hudební představení inspirované večerníčkovským loutkovým seriálem Krysáci. V zóně pro
děti návštěvníci dále najdou kupříkladu stolní
hry, soutěžní stanoviště, trampolíny, malování
na obličej a další oblíbené atrakce. V tělocvičně
již tradičně vznikne klidová zóna, kde si nejen
děti mohou odpočinout od festivalového ruchu.
Vstupenky na festival lze zakoupit online
přes Ticketpro anebo v Knihovně a informačním centru v Čeladné a v prodejně Oriental
v Ostravě-Zábřehu.
Informace ke vstupenkám
• Dvoudenní vstupné: v předprodeji 300 Kč /
na místě 350 Kč
• Jednodenní vstupné: v předprodeji 200 Kč
/ na místě 250 Kč

• Děti do 15 let (pouze na místě): 150 Kč,
děti do 140 cm zdarma
• Držitelé ZTP, ZTP/P: dvoudenní vstupné
150 Kč / jednodenní vstupné 100 Kč (Vstupenky k zakoupení na místě po předložení průkazu
ZTP, ZTP/P. Doprovod držitele ZTP/P vstup
zdarma.)

Aneta Langerová. Foto: Olga Špátová

Kunčice p. O.

Máme vítěze naší soutěže

Rada obce svým usnesením číslo 90/2018/5
ze dne 21. 5. 2018 po projednání Protokolu
o průběhu urbanisticko-architektonické soutěže
Nové centrum obce v Kunčicích pod OndřejníMikroregion Frýdlantsko-Beskydy,
kem
a prohlídce
návrhů rozhodla na základě
ve
spolupráci
s MP Frýdek-Místek
adoporučení
za podpory Ministerstva
vnitra, o tomto pořadí a ceporoty soutěže
připravilo projekt „Forenzní znanách:
čení jízdních kol, elektrokol a invalidních vozíků“ pomocí syntetické
1. místo: návrh č. 6 podaný Ing. arch. MartiDNA.
nem Maternou, Opava; cena 90 000 Kč.

PREVENCE
PROTI ODCIZENÍ

2. místo: návrh č. 1 podaný FAM Architekti
s.r.o., Praha 7; cena 75 000 Kč.
3. místo: návrh č. 9 podaný Ing. arch. Richardem Ottem, Nová Ves, Frýdlant nad Ostravicí;
Ing. arch. Janem Krautem, Baška; Prof. Ing. arch.
Janem Koutným CSc., Vyškov, cena 50 000 Kč.
Všem účastníkům děkujeme za čas a energii,
kterou zaslaným soutěžním návrhům věnovali!
Všem oceněným blahopřejeme!

termín si můžete rezervovat na

http://mikroregion.reservanto.cz/

Kolo se označuje mikroskopickými
tečkami, které jsou pouhým okem
neviditelné.
Své jízdní kolo si můžete nechat
označit také v ostatních obcích mikroregionu.

Čeladná
ZŠ tělocvična

16. června 13.30–17.00 hod.
ve spolupráci

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

Kunčice p. O.

Tartan není pro kola a brusle

V poslední době přibývá návštěvníků, kteří jezdí v areálu školy po tartanovém ovále
na kole či kolečkových bruslích. Tímto dochází
k ničení povrchu a také k porušování provozního řádu areálu.
Dovolujeme si upozornit, že na zeleném tartanovém oválu platí zákaz jízdy na kole, na kolečkových bruslích, na koloběžce, skateboardu
a jiných zařízeních.

Dále platí zákaz vstupu v nevhodné obuvi,
zejména s železnými hroty. Podrobnosti v provozním řádu.
Děkujeme, že nám, pomáháte udržovat
obecní majetek, aby mohl sloužit všem.
Přejeme vám příjemný pobyt v našem areálu.
 Vedení obce Kunčice pod Ondřejníkem

a správce areálu

Upozorňujeme občany, že provozní doba sběrného místa na odpady byla opět obnovena, od 2.
5. 2018 do 15. 10. 2018 vždy v pondělí a středu
od 15 do 18 hodin a v sobotu od 10 do 14 hodin.
Sběrné místo: u garáží pod silnicí u obecního
úřadu
Kontakt na pracovníky obce: pan Pavel Kahánek (tel. č. 736 773 945) a pan Lumír Just (tel. č.
734 288 922).

Dále informujeme občany, že kontejnery
na bioodpad – zvlášť na trávu a na větve – jsou
umístěny vedle garáží pod cestou naproti obecního úřadu (nepřetržitě). Děkujeme, že do kontejneru na trávu neukládáte větve.
Jiný odpad (např. velkoobjemový, elektroodpad…) můžete odložit pouze během provozní
doby sběrného místa nebo po dohodě s našimi
pracovníky.

Upozornění občanů k odpadům

Informace k záchraně
srnčat při senosečích

Při současném tlaku veřejnosti a médií
na záchranu srnčat při senosečích kunčičtí
myslivci intenzívně spolupracují s místními zemědělci a dva až tři dny před nahlášeným sečením jednotlivých ploch umísťují na pozemek
jednoduché plašiče, které se vyrobí z lískové
tyčky tři metry dlouhé a na konec se uváže
pruh alobalu, na který se aplikuje pachový
ohradník.
Tento způsob ochrany zajistí, že srna sama
v noci v klidu srnče odvede a nedojde k posečení.
V kombinaci prohledávání ploch loveckými
psi se myslivcům jeví tato ochrana srnčat jako
nejúčinnější. Prosíme veřejnost o pochopení
a důvěru, že myslivci a zemědělci v Kunčicích
dělají pro záchranu srnčat maximum. Děkuji.

Za Honební společenstvo Kunčice

pod Ondřejníkem Leoš Řezníček

VÍTĚZNÝ NÁVRH: Nové centrum. 

Autor: Martin Materna

Kalendárium akcí v obci
9. 6. - Beskydské Hry bez Hranic v Bašce
23. 6. - XVI. ročník Kunčického poháru (TJ SOKOL – oddíl kopané)
24. 6. - slavnostní mše za hasiče a k 120. výročí založení SDH
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Janovice

Zateplujeme školní budovu
Mnozí jste si jistě všimli, že škola již dostává nový a originální vzhled fasády. Stavební
práce po výměně oken pokračují zateplením
obvodového pláště jak nadzemního, tak podzemního. V rámci postupu stavebních prací je
již prakticky hotová budova tělocvičny, kde kromě dodávky nových hliníkových oken byly již
instalovány i venkovní elektricky ovládané žaluzie, které zajistí potřebný komfort při užívání
budovy. Stavební práce budou dále pokračovat
zateplením čelní strany budovy a montáží rekuperačních jednotek a vzduchotechniky. Věříme, že se vám nový vzhled budovy líbí a že
tedy naše práce nebude zbytečná.
 Svatopluk Běrský, foto: Jana Kutlvašrová

Uctění památky padlých

SOBOTA 30. ČERVNA 2018
START: 10:00 • VYHLÁŠENÍ: 17:00
AREÁL CHATY BYSTŘANKY
JANOVICE-BYSTRÉ
Bystřanské mistrovství ve vaření kotlíkového guláše!

Startovné: 200 Kč | Max. počet družstev: 10
Ceny nejen pro vítěze | Občerstvení zajištěno
Doprovodný program pro děti i dospělé
Po vyhlášení zábava s DJ Zdenou

Přihlášte svůj tým na tel. čísle: 606 752 472

Den maminek a tatínků v MŠ

10. května se zahrada naší mateřské školy oblékla do slavnostního kabátku a zaplnila
se maminkami, tatínky, babičkami i dědečky.
Naše děti si totiž k příležitosti svátku maminek
přichystaly krásné vystoupení v podobě básni-

ček, písniček a žabího tanečku.
Po představení a předání vlastnoručně vyrobených přáníček a dárečků byl pro děti připraven
program Pepína Prcka, který do něj zapojil také
rodiče. Ačkoliv nám zábavu párkrát přerušil déšť,
nikdo se nenechal odradit
a po přeháňce jsme mohli
vesele pokračovat. Kdo měl
žízeň nebo chuť na něco
dobrého, mohl ochutnat koláče, buchty i slané dobroty,
které připravily maminky
našich školáčků, za což jim
patří velké díky. Společně
jsme prožili krásné odpoledne plné zábavy i dojetí.
 Text a foto: MŠ Janovice

Půjč si, vrať nebo vyměň
Zprovoznili jsme druhou obecní knihobudku, tentokrát na Bystrém před
restaurací u Toflů. Bude sloužit
všem, kteří mají vztah ke knížkám,
rádi čtou a knížky si rádi půjčují.
Jak to funguje? Knížku si můžete půjčit kdykoliv se vám zachce.
Můžete do knihobudky také darovat vlastní knihu nebo si jen knížky

prostě vyměnit. Pokud se vám knížka bude
hodně líbit a vy jí nevrátíte, nic se
neděje, knihobudku budeme doplňovat.
Nevkládejte zde knihy půjčené
v knihovně! Budeme rádi, když vám
knihobudka přinese potěšení!
 Text a foto: Gabriela Milotová,

místostarostka

Volejbalový turnaj spolků

V sobotu 19. května proběhl na multifunkčním hřišti v Janovicích dnes již tradiční volejbalový turnaj místních spolků.
Vše začalo v sobotu okolo druhé hodiny
odpolední, kdy hlavní organizátorka akce paní
Taťána Němcová přivítala všechny soutěžící
a rozhodčí turnaje pan Milan Chrobák vysvětlil
přítomným pravidla, dle kterých se bude hrát.
Proměnlivé počasí, jež po celý den panovalo,
se naštěstí také umoudřilo, a tak zahájení bojů
nic nebránilo.
Do klání se zapojilo pět týmu reprezentujících SDH Janovice, TJ Janovice, TJ Sokol Bystré, ČČK Janovice a Základní školu Janovice.
Týmy byly složeny převážně z členů daných
organizací, případně známých či rodinných příslušníků. Pravidlem také bylo, že v týmu musí
být minimálně jedna žena či dítě. Turnaj se hrál

systémem každý s každým, tudíž všechny týmy
odehrály čtyři zápasy po dvou setech do patnácti bodů. O vítězi rozhodoval celkový počet
získaných setů. V případě shody pak rozhodoval počet bodů získaný ve všech setech.
A jak to vše dopadlo? Na prvním místě skončil tým TJ Janovice, který za celý turnaj ztratil
pouze jeden set. Druhé místo obsadili reprezentanti Českého červeného kříže. Třetí příčku
vybojoval tým Základní školy Janovice a s velmi těsným náskokem se na čtvrtém místě umístili sokoli z Bystrého před janovickými hasiči.
Závěrem již jen stačí říct, že se vše obešlo
bez zranění, všichni se dobře bavili, o dramatické zápasy nebyla nouze a celkově to bylo
díky organizátorům, panu rozhodčímu a všem
soutěžícím velmi povedené sportovní odpoledne. Lukáš Plánička, foto: archiv obce

My mrtví, voláme: nezapomeňte! Takový nápis je možné najít na památníku padlých spoluobčanů zřízeném po II. světové válce před
bývalou školou na Bystrém. V úterý odpoledne
se u památníku sešlo na čtyřicet občanů obce,
aby vzpomněli na padlé spoluobčany v I. a II.
světové válce.
Místostarosta obce Svatopluk Běrský připomněl 73. výročí konce druhé světové války: „Vážené dámy, vážení pánové, vážení občané, sešli
jsme se zde u památníku padlých hrdinů před
budovou bývalé školy na Bystrém, abychom si
připomněli 73. výročí konce druhé světové války.
Tento den slouží jako připomínka jejich chrabrosti
a oddanosti rodné zemi a zároveň i jako varování, aby se tato situace již nikdy neopakovala.
O to více se zamysleme nad hloubkou této
chvíle, a to zejména vzhledem k tomu, že při
dnešním uspěchaném moderním životě se dřívější události pro mnohé z nás stávají zcela všední

historií. Letošní rok 2018 je často nazýván rokem
osmiček. Osmiček proto, že v minulosti se udály
v letech s osmičkou na konci významné události, které se staly milníky naší novodobé historie.
Tím nejdůležitějším, které bychom si v této situaci
měli připomenout, je i letošní 100. výročí vzniku
republiky a měli bychom být na to patřičně hrdi.
Vzpomínáme tedy dnes na hrůzné události
a připomínáme si je, aby se naši potomci poučili a nedopustili jejich návrat. Důležité je to pro

nás, kteří jsme hrůzy války nepoznali, abychom
si vážili všech, kteří obětovali své zdraví a životy ve prospěch nás přeživších. Od této doby se
hodně změnilo. Nejen ve společnosti, ale také
v naší obci. Ne vše je takové, jak bychom si
představovali a jak bychom si přáli. Svoboda
je pro nás dnes samozřejmostí a vlastenectví
a národní hrdost upadají v zapomnění. Tyto
okolnosti je ovšem třeba si připomínat.“

Text a foto: Vladimír Kutlvašr

slov. Technika byla úsměvná, všichni se při ní
dobře bavili a hlavně – vytvořili si systém, jak si
slova zapamatovat. V závěru výuky si zopakovali vše, co si už zapamatovali z minulých hodin
s pomocí „paměťových“ technik – vyjmenování
planet obíhajících kolem Slunce, barvy duhy atd.
Trénování paměti je vlastně vhodné pro každého, kdo si chce zlepšit svou paměť, nejen pro
seniory. Paměťové metody, které se používají
na trénink paměti, vedou ke zvýšení využití naší
kapacity mozku.
Více odborných informací o metodách na trénování paměti i to, jak si její „žáci“ vedou, mi
poskytla jejich lektorka Ludmila Kaňoková: „Trénování paměti je stejně tak důležité jako trénink
tělesný. S přibývajícím věkem nám postupně
ubývá energie a naše paměť se stává pasivnější.
Občasné zapomínání nám připadá nepříjemné
až stresující, ale je zároveň i přirozené a nemá co
dělat s vážnými onemocněními mozku.
Trénování paměti seniorů sehrává významnou roli jako prevence negativních důsledků stárnutí a stáří. Patří mezi metody opravdu efektivní,
které přináší jisté výsledky a povzbuzení. S pomocí využití mnemotechnik jsme schopni zlepšit
si spolupráci krátkodobé a dlouhodobé paměti
a zajistit si tak, že informace, které si chceme zapamatovat, budou uloženy v takové formě, že bu-

dou pro nás snadně vybavitelné v případě budoucí potřeby. Opakování pak používáme k upevnění
si informací. Dva nejdůležitější nástroje při tvorbě
mnemotechnik jsou asociace a vizualizace.
Nezapomínáme ani na budování si rezervní
mozkové kapacity s vyšším používáním obou
mozkových hemisfér, např. praváci více zapojují
levou ruku do činností – psaní, zamykání dveří,
česání, čištění zubů, příprava talířů na stůl atd.
Pro zlepšení a udržování si paměti je velice
důležitý kontakt s vrstevníky nebo lidmi z okolí
bydliště. Doma si můžeme trénovat paměť pomocí křížovek, sudoku, různých luštěnek apod.,
ale nikdy nezažijeme tolik radosti, legrace, sdílení, spolupráce a ocenění jako při společném
trénování paměti. V Janovicích chodí na kurz
moc fajná a šikovná skupina lidí.“

Text a foto: Jana Kutlvašrová

Trénování paměti – semináře pro seniory

Je všeobecně známo, že je důležité mít dobrou paměť. Lze ji nějak zlepšit či zdokonalit?
V čem tkví její tajemství? Kurz Trénování paměti,
který je určen zájemcům starším 60 let, probíhá
od 9. dubna pravidelně každý týden v pondělí
v prostorách bývalé místní fary v Janovicích.
Mozek má schopnost neuvěřitelné regenerace, a tak Sociální komise OÚ Janovice připravila pro zájemce celkem osm dvouhodinových
setkání, kterými je provází lektorka Ludmila
Kaňoková, trenérka I. stupně. Účastníci se seznamují s tím, na jakém principu paměť funguje,
jaké existují typy pamětí, ale jejich hlavním cílem
je především vědět, co udělat pro to, aby jim
paměť co nejlépe sloužila – tzn. jak ji trénovat,
aby se např. nemuseli zbytečně odněkud vracet, protože už zapomněli, proč tam vlastně šli,
co v obchodě vlastně chtěli koupit apod. Myslím,
že tyto situace nejsou mnohým z nás neznámé.
Na jedné z těchto akcí jsem se byla podívat.
Zájem o uvedený kurz předčil očekávání. Lektorka s ohledem na účinnost, při které pochopitelně úzce spolupracuje se seniory, počítala
s 15 zájemci, nakonec však kurz navštěvuje 18
lidí a bohužel účast dalších již musela odříci. Při
mé návštěvě byla mezi zúčastněnými skvělá
atmosféra. Lektorka právě pomocí jedné speciální techniky učila seniory zapamatovat si řadu

Třídenní prožitkový pobyt dětí I. a II. třídy
9 a 3/4. Tady to všechno začalo. Na třídenní prožitkový pobyt vyrazily děti 1. a 2. třídy
ve středu 2. května, a to právě z nástupiště
číslo 9 3/4. Jistě jste poznali, že pobyt byl motivován příběhy Harryho Pottera.
Hned po příjezdu do „školy kouzel“ na Visalajích a ubytování v hotelu začala systematická
výuka nových adeptů.Nejdříve se děti rozdělily
do šesti kolejí pomocí obrázků tajemných zvířat.
Každá kolej si vyrobila svůj erb a kouzelnický
plášť. Dopoledne uběhlo jako když šlehneš kouzelným proutkem, a protože i počasí bylo kouzelné, vydali jsme se na pěší výlet čarokrásnou
přírodou do vesnice Prasinky (Bílý kříž). Úmorný
výstup nám zpříjemňoval stín vzrostlých stromů,
ale přesto jsme toužebně očekávali osvěžení
u slibovaného bufetu v cíli naší cesty. Cestou
jsme hledali poztrácené útržky z dopisu prof. Mc

Gonagallové. Všechny útržky jsme našli, dopis
poskládali a dorazili k cíli. Jaké zklamání pro
nás bylo, když jsme zjistili, že nový bufet, postavený vedle bývalé chaty Sulov, je zavřený.
A tady se stalo kouzlo. Zčista jasna se objevil
mladý usměvavý muž, který řekl, že pokud
najde správný klíč, může nám prodat nápoje
i zmrzlinu. Klíčů byla plná miska, ale nakonec se
podařilo najít ten správný. To bylo radosti! Děti si
nakoupily pohledy, turistické známky, limonády,
a co víc – zmrzlinu dostali všichni zadarmo. Zpáteční cesta uběhla rychle, všichni se těšili na večeři a společné sdílení zážitků před večerkou.
Druhý den bylo počasí stále kouzelné, avšak
bylo třeba vyrobit si potřebné pomůcky pro budoucí kouzelníky – sešit pro zapisování důležitých poznámek. Po splnění úkolu se všichni vydali ven na louky a hřiště kolem hotelu. Všechny
děti se postupně naučily
hrát „famfrpál“, vyzkoušely si přípravu kouzelných nápojů a protáhly
si tělo na pískovém
hřišti. Odpoledne se
všichni ponořili do příjemného stínu lesa, kde
se snažili najít deset
ukrytých skřítků a tvorů
žijících v Zapovězeném
lese. Po splnění úkolu
si všichni pochutnali
na Bertíkových kouzelných fazolkách tisíckrát

jinak, které se nám podařilo získat při výpravě
do Prasinek. V podvečer se ještě studenti stihli
seznámit s kouzelnou mocí bylinek a přípravou
léčivého čaje a voňavého polštářku. Před večeří
začala bouřka, a tak jsme večer strávili v klubovně při svitu svíček, zpěvu písní s doprovodem
kytary a popíjení šípkového čaje.
Třetí den všichni žáci prošli náročnými závěrečnými zkouškami. Byly rozdány poslední body
za splněné úkoly a závěrečná vysvědčení. Všichni
studenti složili zkoušky jako vynikající. Pak už zbývalo jen sbalit kufry, uklidit a vyklidit pokoje a hurá
domů. 
Lenka Hodurová, foto: archiv ZŠ

Janovický

den
Obce
16.
6.
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Legendy
se vrací
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Janovice, Bílá

Soutěž
o nejlepší
janovický
jahodový
koláč

Přihlaste se do soutěže
o nejlepší Janovický koláč
(buchtu, dort, zákusek). Přihlásit se můžete
také na www.obecjanovice.cz, nebo osobně
na obecním úřadě.
Pravidla soutěže:

• Do soutěže se budou přijímat vlastnoručně připravené
cukrářské výrobky obsahující jahody. Přípustné
jsou buchty, koláče, dorty apod. Použité jahody
mohou být čerstvé i kompotové, mohou být ve stavu
krému, nádivky, příchuti těsta i celé. Do soutěže
budou přijímány vzorky o velikosti alespoň 30x30cm
a průměru min. 28 cm.
• Svůj výtvor přineste na podložce dne 16.6.2018
od 12:00 do 15:00 do ZŠ Janovice odevzdejte
p. Táni Němcové. Váš vzorek bude označen číslem
a zaevidován. Podložky se samozřejmě po soutěži
budou vracet.
• Soutěž bude vyhodnocovat 5-ti členná porota složená
ze zástupců obce. Hodnocení bude anonymní.

• Tři nejlepší výrobky budou vyhlášeny v rámci
programu slavností Janovický den obce 16.6.
v podvečer a získají zajímavé ceny. Vítěz získá
putovní pohár.
• Soutěže se může zúčastnit ženy i muži od 10 let
věku se vztahem k obci (občan obce, užívá na
území obce nemovitost apod.)

janovický

den
obce

Pro přihlášení využijte odkaz:

Stromy dětem – 2017

Ovocná alej na spojnici mezi Janovice a Bystrým se rozrostla o dalších osm stromků a čítá už
celkem 68 jabloní, třešní a švestek.
Rodiče sedmi dětí narozených v roce 2017
a jednoho dítka ročníku 2016, kteří to loni nestihli,
vysadili na přelomu dubna a května svým dětem
stromy života. Kvůli problémům s dodávkou sazenic to byla letos akce živelná, ale zdárně jsme
ji zvládli a chtěla bych touto cestou všem rodičům
poděkovat za shovívavost. Teď už nezbývá než
doufat, že vynaložené úsilí nevyjde díky velkému
suchu naprázdno. S vyprahlou zeminou se pracovalo ztuha nejen tatínkům, ale i obecním zaměstnancům, kteří jim předvrtáním děr z podstatné části jejich úkol usnadnili. Než se stromečky
chytí, budou se také starat o jejich zálivku. Tak ať
rostou pro radost stejně jako jejich dětští jmenovci!
Gabriela Milotová, foto: archiv obce

jubilea
Gratulujeme

Pevné zdraví, štěstí kopec a jen
pozitivní náladu přejeme květnovým
oslavencům – p. Veronice Polkové
a Anně Chlopčíkové do Janovic
a p. Ludvíku Petrošovi na Bystrého.
Obec Janovice

Nové webové stránky
Ondrášovských slavností

Přípravy na další ročník Ondrášovských
slavností jsou v plném proudu. Slavnostní návrat folklorních slavností se připravuje na den
8. 9. 2018. Tak si tento den poznamenejte
do svých kalendářů a sledujte informace postupně zveřejňované na nově zprovozněných
stránkách slavností.

www.ondrasovskeslavnosti.cz

Červen 2018

Hasiči vyjeli za zvířátky
Ráno jsme se v sobotu 12. května sešli u hasičské zbrojnice. Po 30minutovém čekání, sčítání a dokoupení potřebných zásob v místním
obchodě jsme mohli nasednout do autobusu
a vyrazit směr ZOO Lešná u Zlína. Cesta ubíhala dobře a bezpečně.
Počasí nám dopoledne přálo, ale byli jsme
připraveni, že může dojít ke změně, kterou hlásala předpověď. Postupně jsme začali procházet jednotlivé expozice, někdy přímo mezi zvířaty, na které byla možnost si skoro i sáhnout.
Tato zoologická zahrada je známa svými tematickými expozicemi, zaměřenými na jednotlivé
světadíly. Mohli jsme tedy vidět jak nosorožce,
slony, velbloudy, tak i klokany a lachtany, spoustu exotických ptáků i zástupce hmyzí říše.
Několikrát za den bylo potřeba udělat opakované sčítání, abychom se přesvědčili, že některé
dítě neskončilo v klecích u zvířat. Krátce po poledni jsme došli do občerstvovací a odpočinkové
zóny, kde byla možnost dát si jak něco teplého, tak i pro dospělé pivo (čepovaného Kozla)
do vratných plastových pohárů se zvířecím motivem. Řada z nás si pohárek za 30 Kč ponechala,
a tak máme pěkný suvenýr. Čepovaný Kozel nás
dostatečně zasytil (také jsme si vzpomněli, že při
výletu v minulém roce do pekla Čertovina nám
čepovali „kozí chcanky“). Také při polední pauze
proběhla diskuse ohledně příštího zájezdu.
Dvě třetiny zoologické zahrady jsme měli
prohlédnuty, když se pomalu začínala blížit bouře a od malých kapek sílit déšť apokalyptických
rozměrů. Taktak jsme stihli utéct do tropického
pavilonu, který byl už zaplněn skoro polovinou
návštěvníků zahrady. Velmi intenzivní déšť trval
skoro 30 minut a už tak tropické ovzduší a vlhkost

v tomto pavilonu začala rychlým tempem růst
díky naplněnosti mokrými návštěvníky.
Jako hasiči sice máme rádi vodu, ale její potoky padající z oblohy nás překvapily. Oheň, oheň,
na to jsme zvyklí, ale najednou voda, voda!!! Takže příště s sebou určitě plavky, jako prevenci pro
deštivé dny. Počasí se začalo postupně lepšit,
a tak jsme ještě cestou k východu navštívili pavilon rejnoků, kde jich několik plave v obrovské
nádrži a děti i dospělí si mohli tato zvířata ve vodě
pohladit. Vskutku zajímavý a nevšední zážitek.
Zbývalo jen v obchůdku u východu nakoupit
domů ještě nějaké další upomínkové předměty
(plyšáky, trička, přívěsky na klíče a jiné) a dojít
k autobusu. Po provedení skupinové fotografie
začala naše jízda zpět. Už v okolí Vsetína bylo
opět letní počasí a skoro modrá obloha.
Jelikož naší tradicí je vždy navštívit během
zájezdu alespoň dvě lokality, podařilo se ještě dohodnout krátkou návštěvu rybích sádek

na Pstruží. Po stručném výkladu o stavu ryb
měly děti možnost nakrmit pstruhy a lipany
ve dvou rybníčcích. Blížil se večer, ryby byly
hladové a skákaly divoce po hladině. Žádné
z dětí naštěstí do vody nespadlo nebo si s rybami nezaplavalo a my mohli opět v plném počtu
pokračovat směrem na Janovice.
Finální tečkou za sobotním zájezdem bylo
smažení vaječiny kousek od hasičské zbrojnice
na zahradě u starosty sboru, kde jsme mohli
rozebrat celý průběh akce, posilnit se domácími vajíčky a čerstvým chlebem a také si za doprovodu dvou kytar zazpívat několik táborových
i moderních písniček. Závěrem zbývá poděkovat organizátorům zájezdu a za bezpečnou jízdu panu řidiči z Čeladné.
Dětem se celodenní zájezd moc líbil, a tedy pro
nás dospělé další impuls vymyslet a zorganizovat
další výlet. 
Martin Zdralek, starosta SDH
 Janovice, foto: archiv SDH Janovice

Odměna pro ekotým od společnosti IKEA

Koncem loňského roku jsme přihlásili náš
projekt Živá voda pro školní zahradu do výzvy
s názvem Měníme školu s IKEA. Pro náš záměr
jsme obdrželi částku 10 000 Kč, kterou jsme
využili na „pitný režim“ pro naši zahradu, neboli
pro záchyt dešťové vody na pozemku školy pro
novou školní Zahradu všech smyslů.
Tento projekt byl vybrán mezi tři nejlepší z postupujících deseti a oceněn dalšími finančními
částkami. První odměna se týkala celého ekotýmu, který obdržel 18 000 Kč na exkurzi spojenou se zajímavým zážitkem, nejlépe v podobě
návštěvy nějaké Ekofarmy, a to společně s přespáním a environmentálním programem. Druhá
částka byla poskytnuta v hodnotě 5 000 Kč a určena na nákup věcí u společnosti IKEA.
Vybrala jsem pro děti krajinu na rozmezí
Vizovické vrchoviny a Bílých
Karpat, které bylo doporučeno
již ZŠ a MŠ Štramberk. Místo
se nazývalo EnviCentrum Pro
krajinu a bylo opravdovou oázou
klidu, pohody a zajímavých environmentálních zážitků. Setkání se
zúčastnilo 20 žáků 3. až 9. třídy.
Na kraji krásné vesnice s názvem Vysoké Pole se nacházela
malebná stylová usedlost, která
zajišťovala dětem prostory k ubytování, výuce, ale i k pozorování
přírody, poznání či k relaxaci. Prv-

ní den děti zažily výuku týkající se hospodaření
na statku, seznámení s místními hospodářskými
zvířaty. Není divu, že si hned první den oblíbily
místní koně, oslíky, kozy, ovečky, kočky, husy,
krocany i holuby. Zvířata měli všichni doslova
na dosah, a tak celé tři dny mohli chodit za nimi,
hladit si je, fotit a pozorovat. Odpoledne si děti
prošly křížovou cestu ke kapli Panny Marie Vysocké, kde na poli poslouchaly vzácné skřivany. Od kaple pokračovaly Cestou zdraví mezi
záhonky s bylinkami, kde poznávaly účinky léčivých rostlin. Na závěr si všichni mohli vyrobit
léčivou mast z měsíčku lékařského.
Druhý den ekotým rekapituloval uplynulý rok,
co se nám podařilo, co je třeba vylepšit a také
jsme připravovali plány pro další období. Příjemným zpestřením dopoledního programu byla

projížďka na koňském povozu po obci Vysoké
Pole, kde děti měly možnost prohlédnout si
místní malebnou krajinu. Odpoledne jsme navštívili pohanskou horu Klášťov, opředenou četnými legendami. Den jsme zakončili táborákem
a zábavou v podobě Ekoškola má talent, kde
vystoupili zejména mladší žáci s písničkami, tancem či s recitací. Bouřka nás vyhnala do lůžka
a my se chystali na třetí den. Poslední den jsme
zahájili v lese, kde jsme měli program zabývající se významem tohoto ekosystému, jak se
zde chovat, jaká jsou pobytová znamení zvěře
a na závěr jsme odlévali stopy medvěda a psa.
Jako učitel biologie vidím přínos tohoto pobytu
v tom, že děti měly možnost učit se a pobývat
v krásném přírodním prostředí plném zvířat
a rostlin. Jako koordinátor environmentální výchovy vidím přínos v tom, že děti
zažily život na farmě v souladu
s přírodou, udržitelným rozvojem
a ekologickým chováním člověka
na zemědělské usedlosti. Jako
člověk chci ocenit to, že děti nepotřebovaly televize, wi-fi, multiplexy, nákupní centra, ale k jejich
spokojenosti postačily radostné
zážitky, vzájemná komunikace
a vřelý vztah k přírodě. A to je,
myslím, ta nejlepší výuka pro život. 
Monika Olšáková,

foto: archiv ZŠ

Bílá

PREVENCE
Ohlédnutí za XXII. ročníkem
FORENZNÍ
PROTI ODCIZENÍ
Bílanského poháru ve střelbě
ZNAČENÍ
JÍZDNÍCH KOL
ZDARMA
Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy,
ve spolupráci s MP Frýdek-Místek
a za podpory Ministerstva vnitra,
Dneprojekt
8. května
připravilo
„Forenzníse
zna-na Bílé uskutečnil již
čení
kol, elektrokol
a inva-poháru ve střeleckém
22.jízdních
ročník
Bílanského
lidních vozíků“ pomocí syntetické
trojboji. Závodu se zúčastnilo 33 střelců
DNA.

termín si můžete rezervovat na

http://mikroregion.reservanto.cz/

Bílá

Obecní úřad č. 151
23. června 13.30–17.00 hod.
ve spolupráci

ze všech koutů Moravskoslezského kraje.
Soutěž měla skvělou úroveň, o čemž svědčí
výsledek vítěze Martina Zavřela – 291 bodů
z 300 možných, jen o bod za svým loňským
rekordem soutěže. Kompletní výsledky najdete na webových stránkách obce Bílá.
„Chtěl bych poděkovat Obci Bílá za skvělou organizaci této soutěže, jmenovitě panu
starostovi Karlu Matulovi, dále pak Petru Kaděrkovi, Milanu Vaclavíkovi, Luďku MěřičkoKolo se označuje mikroskopickými
vi, Igorovi
Fucymanovi,
tečkami,
které jsou
pouhým okem Jitce Kaděrkové, Ivě
neviditelné.
Ručkové a všem dalším, kteří se na této akci
Své
jízdní koloDále
si můžete
nechat
podíleli.
bych
chtěl poděkovat všem
označit také v ostatních obcích mirozhodčím a sponzorům, bez kterých by to
kroregionu.
také nešlo. Akce dopadla skvěle i díky pěknému počasí, dobrému občerstvení a kapele
Univerzal, která nám hrála až do pozdních
večerních hodin. Už se těšíme na další ročník,jízdní
který
se uskuteční v květnu 2019,“ sdělil
• čisté
kolo

CO BUDETE
POTŘEBOVAT?

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

Přehled bohoslužeb na měsíc
červen v kostele sv. Bedřicha

• občanský průkaz

3. 6., 10. 6., 17. 6., 24. 6. vždy v 10.30 hodin

hlavní rozhodčí Martin Wlosok.
Výsledky:
Soutěž jednotlivců
1. Martin Zavřel 291 bodů
2. Martin Snášel 279 bodů
3. Daniel Kmošťák 276 bodů
Soutěž družstev
1. MBM (Bohuslav Muras, Marek Wojnar,
Martin Zavřel) 807 bodů
2. SOŠ Frýdek – Místek (Daniel Kmošťák,
Martin Mati, Martin Wlosok) 793 bodů
3. Policie Bílá (Daniel Bláha, Zdeněk Kubačák, Jan Plachý) 783 bodů

Oznámení občanům
I v letošním roce bude občanům proplacena vratka daně z nemovitosti, a to ve stejném rozsahu jako v roce 2017. V průběhu
měsíce června předložte na Obecní úřad
Bílá ústřižek nebo potvrzení o zaplacení
daně z nemovitosti. Složenku, nebo jiný
doklad o zaplacení můžete také naskenovat
a poslat e-mailem na adresu ou@obecbila.
cz. V srpnu budou vypsány dny, kdy bude
tato daň proplacena.

STŘELECKÁ SOUTĚŽ: Kontrola terčů.

Zasedání zastupitelstva

Starosta obce Bílá svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude
konat v úterý 12. června v 16.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Pouť na Hlavaté

Cyrilometodějská pouť na Hlavaté se
bude konat ve čtvrtek 5. července. Začátek
bohoslužby v kapli na Hlavaté je v 10.30
hodin.

Červen 2018
Plánované kulturní a sportovní akce na ČERVEN 2018

Plánované kulturní a sportovní akce na ČERVEN
FRÝDLANTSKÉ SPORTOVNÍ HRY – FSH 2018
Více informací na www.frydlantskehry.cz
VÝSTAVA LITINY A SMALTU
foyer Kulturního centra
Výstava bude probíhat do 31. 8. 2018.
pondělí 4. 6.
9.00 – 16.00

FARMÁŘSKÉ TRHY
před obchodním domem OMMA

pondělí 4. 6.
17.00

VYSTOUPENÍ TANEČNÍHO ODDĚLENÍ ZUŠ
velký sál Kulturního centra

pátek 8. 6.
19.00

Dechový orchestr mladých ZUŠ Příbor
ZUŠ

sobota 9. 6.
21.00

FRÝDLANTSKÝ LETNÍ DISCOPŘÍBĚH s DJ Honzou
koupaliště (v případě nepříznivého počasí se akce přesouvá do KC)
Vstupné 90 Kč, vstupenky na místě. Vstup od 18 let.

úterý 12. 6.
Tvořivé dílny pro děti
15.00 – 19.00 LOĎKY A LODIČKY
klubovny Kulturního centra
vstup zdarma
čtvrtek 14. 6. Pozvánka na degustaci vína Vinařství Tichý z Dolních Dunajovic, včetně
18.30
tříchodového menu
Pořádá Vinotéka Alvitone s.r.o., Frýdlant nad Ostravicí
restaurace Na Harcovně
Vstupné 490 Kč. Vstupenky je možno rezervovat do 11. 6. telefonicky na 775
775 464, emailem. alvitone.vinoteka@seznam.cz nebo osobně v prodejně Vinotéky.
pátek 15. 6.

FRÝDLANTSKÉ SLAVNOSTI
Vystoupí děti z MŠ, ZŠ a ZUŠ, frýdlantské spolky a sdružení. Večer zakončí Vašo
Patejdl. Akci moderuje herečka Anna Kulovaná.
náměstí

pátek 15. 6.
17.00

Svátky hudby
Vystoupení Lašánku, Chasičky, Chasy a zahraničního souboru v rámci MFF
náměstí

sobota 16. 6.
19.00

Svátky hudby
Koncert skupin CHESSNECK a NO DOE
sál Kulturního centra

neděle 17. 6.
17.00

Svátky hudby
PTAČOROKO
restaurace Park

pondělí 18.5.
9.00 – 16.00

FARMÁŘSKÉ TRHY
před obchodním domem OMMA

úterý 19. 6.
Tematická předprázdninová dílna k filmu Páni kluci
16.00 – 17.00 HLEDÁNÍ POKLADU
klubovny Kulturního centra
vstup zdarma
úterý 19. 6.
17.00

Svátky hudby
KONCERT PĚVECKÉHO SPOLKU JANÁČEK
Janáčkova síň

středa 20. 6.
18.00

Svátky hudby
KONCERT PĚVECKÉHO SDRUŽENÍ ECHO
Janáčkova síň

čtvrtek 21. 6. Svátky hudby
18.00
KONCERT CIMBÁLOVÉ MUZIKY KOTCI
Janáčkova síň
sobota 23. 6.
19.00

Módní přehlídka
MÓDA ELEGANTNÍCH DAM
sál Kulturního centra
Vstupné 200 Kč. Vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně
zakoupit v TIC nebo na místě.

sobota 23. 6.
21.30

Svátky hudby
LETNÍ NOKTURNO
Hraje Dechový orchestr FHS.
náměstí

úterý 26. 6.
Tvořivé dílny pro děti
15.00 – 19.00 TRIČKO NA PRÁZDNINY
klubovny Kulturního centra
vstup zdarma
sobota 30. 6.

Svátky hudby
HERNAJS
Vystoupení frýdlantské hudební skupiny.
restaurace Park

Bašťanská knihovna je zase útulnější

Připravujeme:
pondělí 10.9. Divadelní představení
Když byla v COMMEDIA
prosinci knihovna
Ale to ještě nebylo vše. Průchod, který je
19.00
FINITAv Bašce slavnostně otevírána,
přicházeli
aby Kateřina
si nové Macháčková,
v knihovněLucie
z recepce
do Anna
půjčovny,
též vypadal
Hrají
Valérie hosté,
Zawadská,
Kožinová,
Kulovaná
a Karel
Soukup.
prostory prohlédli,
aby se seznámili s uspořádá- dost prázdně. A tady přišly na řadu zmiňované
Úsměvná
o naší
nejslavnější
pěvkyni
Destinnové.
ním knih v regálech
a také sihra
přišli
popovídat
a sdě-operní
lístečky
se Emě
slogany
o knihách a knihovně. Paní
centrasvátky.
lit si své dojmy – velký
vždyť sál
byloKulturního
před vánočními
Marcela některé z nich ráda přepsala na zeď.
Vstupné
300 na
Kč, polstrované
250 Kč, vstupenky
rezervovat
na našich
stránkách
následně
Když se pohodlně
usadili
žid- možno
Vždyť posuďte
sami,
jak se tímto
stala abašťanská
zakoupit
v
TIC
nebo
na
místě.
ličky, rozdala jsem jim papírky a tužky s prosbou: knihovna útulnější! Navštivte nás, prohlédnete si,

napište, prosím, nějaké heslo, slogan – co pro vás přečtete. Budeme mít otevřeno celé prázdniny!
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
znamená kniha, co vám kniha dává... Byla jsem A paní Markétě moc děkujeme za vylepšení proráda, když jsme zanedlouho popsané lístečky se- stor naší knihovny.
sbírala a těšila jsem se, co si z nich přečtu…

Těší se na vás všechny
Ale víte přece, jak ten čas letí, stále byla spous
Dajana Zápalková, knihovnice
ta práce, něco důležitějšího k řešení. Ale s prvním
jarním sluníčkem nadešel i čas, kdy se i knihovna
prosvětlovala a volné zdi zůstávaly holé. Čím je
vyzdobit? Dětský koutek, kde máme plno plyšových zvířátek od paní Kovaříkové, volal po něčem
pestřejším. Proto jsme oslovili učitelku Mateřské
školy v Bašce Marcelu Šebestovou, o které jsme
se dověděli, že dokáže nakreslit na zeď dětské
motivy. A ta souhlasila. Strávila v knihovně několik
hodin a pod jejím štětcem vyrostla zvířátka, sluníčko a strom…
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10. ročník Beskydské lavečky

Poslední květnový víkend uspořádali členové
Literárního klubu Petra Bezruče svou letos již desátou Beskydskou lavečku. Jedná se o mezinárodní setkání. Pozvání přijali autoři ze slovenských
literárních klubů, z Polska a Čech. Pro konání
letošního ročníku členové LKPB zvolili Frýdlant
nad Ostravicí, kde se také každý měsíc scházejí
na svých pravidelných členských schůzkách.
V pátek po příjezdu hostů ze Slovenska vedení
města účastníky literárního setkání přivítalo v Janáčkově síni a připravilo pro ně vystoupení folklorní frýdlantské Chasy a Chasičky. Starostka města
Helena Pešatová ocenila práci literátů a popřála
všem mnoho úspěchů na poli literatury a kulturního dění. Poté se hosté ubytovali v hotelu Beskyd,
kde po večeři strávili příjemný čas při zpěvu a hře
na harmoniku, při čtení autorských příspěvků
a v rozhovorech nejen o literatuře.
Hlavní program Beskydské lavečky proběhl
v sobotu v prostorách hotelu Beskyd. Na akci dorazilo spolu s členy pořádajícího klubu celkem čtyřicet účastníků. Letošní setkání bylo motivováno
100. výročím československé vzájemností. Mezi
hosty byli přivítáni literární historička, správkyně
sbírek Muzea Beskyd Frýdek-Místek Kateřina
Janásová, která pro literáty připravila přednášku
o významném básníkovi našeho regionu Bohumilu Pavlokovi. Druhým přednášejícím byl historik a publicista Petr Andrle s literárními toulkami
na československém pomezí. Mimo jiné vzpo-

menul osobnosti, jakými byli Karel Kálal, Jaroslav
Durych, Libor Knězek aj. Do třetice následoval
příspěvek hostujících Slováků, Petera Mišáka,
člena Svazu slovenských spisovatelů, který hovořil o Lacovi Novomeském a jeho tvorbě, také
o té, která vznikla v Ostravě. Jeho poezii označil
za „počůvaťelnů a čitatěľnů“. Předsedkyně martinského literárního klubu Duria Taťána Sivová pozvala všechny přítomné poety na literární setkání
Martinské poetické jesene, která letos proběhne
v září v městě Turany.
Poté již následovala autorská čtení, prokládaná hudbou a zpěvem Zdeňka Hlubka, který zhudebnil mimo jiné verše Bohumíra Vidury, člena
LKPB.
A o čem bylo autorské čtení? Byly to verše
na nejrůznější témata, veselé i vážné, povídky

naplněné fantazií i autentickými zážitky, aforismy či příběhy motivující, jak prožít šťastný život.
Účastníci slyšeli i verše v polštině básnířky Lucyny
Preczek-Waszkové.
Beskydská lavečka opětovně splnila svá poslání sblížit milovníky literární tvorby, pohladit jejich duše krásnými slovy a zanechat v nich pěkné
vzpomínky společně stráveného času.
Členové LKPB děkují Městu Frýdlantu nad
Ostravicí za podporu této akce, personálu hotelu
Beskyd za služby a všem ostatním, kdo se zapojili
do Beskydské lavečky, především Dajaně Zápalkové, předsedkyni klubu a hlavní organizátorce
akce, a manželům Pobudovým, dlouholetým
příznivcům a donátorům LKPB. Na shledanou
na jedenáctém ročníku Beskydské lavečky v roce
2020. 
Pavlína Kolárová

Dechový orchestr mladých z Příbora

Vážení přátelé krásné hudby, zveme vás
na další z koncertů klasické hudby v sezóně
2018, pořádaných frýdlantském Kruhem přátel hudby (KPH). Proběhne v pátek 8. června
v 19.00 v sálu ZUŠ, vystoupí dechový orchestr
mladých z Příbora.
Orchestr se řadí se již mnoho let ke špičce
mládežnických dechových orchestrů v ČR.
Natáčel v Českém rozhlase, několikrát účinkoval v pořadech České televize. Pravidelně se
zúčastňuje přehlídek, festivalů a soutěží, kde
získává velmi dobrá umístění. Na programu
budou skladby mnoha žánrů. Tento dechový orchestr jsme ve Frýdlantě slyšeli už před
třemi roky a koncert byl velmi pěkný a pestrý.
Věříme, že vás potěší také letos, i z důvodu, že
dechové orchestry mají ve Frýdlantě nad Ostravicí velkou tradici.
Tímto koncertem končí první část sezóny
KPH v roce 2018, dovolte tedy krátké shrnutí.
Opět se nám daří, měli jsme štěstí na opravdu
krásné koncerty: v lednu úžasný klavírní recitál
Miroslava Sekery se strhujícím závěrem (24
preludií F. Chopina), v únoru pěkná kombinace houslí a kytary – otec a syn Kudeláskovi,
v březnu velmi vydařený koncert frýdlantských

rodáků, v dubnu skvělý virtuózní sólový recitál Milana Al-Ashhaba a v květnu překrásný
pěvecký koncert mladých zpěvaček Kristýny
Kůstkové a Nikoly Uramové s doprovodem autentických barokních nástrojů. A tak opakovaně nastala i výjimečná reakce publika: potlesk
ve stoje.
Děkujeme také Městu Frýdlant nad Ostravicí i Kulturnímu centru za spolupráci a finanční
podporu, bez které bychom nemohli umělce

do Frýdlantu zvát, taktéž dalším hudebním nadacím, které kruhům přátel hudby v ČR pomáhají (Nadace Český hudební fond, Nadace Leoše Janáčka, Nadace Gideona Kleina a další).
Posluchačům pak děkujeme za stále hojnější
návštěvu a těšíme se na shledanou v pátek 8.
června a potom v září, říjnu a listopadu na dalších koncertech, pořádaných frýdlantským Kruhem přátel hudby.

Za výbor KPH Josef Svoboda

Čtvrtý ročník Frýdlantských slavností
15. června vás Kulturní centrum a Město
Frýdlant nad Ostravicí zvou na IV. ročník Frýdlantských slavností. Tento den je věnován
především samotným obyvatelům Frýdlantu.
Program začne na náměstí ve 13 hodin vystoupením dětí z frýdlantských MŠ, ZŠ, BMA,
ZUŠ a dalších zájmových sdružení, kteří si připravili svá taneční, pěvecká a hudební vystoupení a pohybová a rytmická cvičení, některé
dokonce v cizím jazyce.
Od 17 hodin bude pódium patřit folkloru.
V rámci tradičních Svátků hudby a Mezinárodního folklorního festivalu svá umění, krom
našich spolků, předvedou Státní ukrajinský taneční soubor Barvinočok a běloruské taneční
divadlo „Charlie“ z Minsku.

Vyhlásíme také nejlepší sportovce Frýdlantských sportovních her a pak dostane prostor
opět hudba. Nejdříve z převážně místních
umělců složený ProPolice - Police & Sting cover band, hrající největší hity hvězdy světového
formátu Stinga a jeho skupiny The Police. Blueberry Sky, Calling, Under the Low Sun…, že
jsou vám ty názvy povědomé? Mnozí je možná
znáte z televizních obrazovek a rádií, ale třeba
už nevíte, že za názvem kapely Light & Love
stojí bratrské duo Lukáš a Honza Balcárkovi
z nedalekého Nového Jičína. Kapela už patří
mezi velmi výrazná jména na naší scéně, sami
produkovali desku Voxelovi, remixovali hity
Kryštofům a možná stojíme u zrodu budoucích
hitmakerů, kteří budou mít na svědomí mnoho

hitů jedné hudební generace.
Pomyslným vyvrcholením celodenního programu bude vystoupení Vašo Patejdla a jeho
skupiny. Vašo Patejdl, zakládající člen megaúspěšné slovenské skupiny Elán a autor nejednoho velkého hitu, ve víc než hodinové show
s názvem od Elánu po Fontánu zahraje společně s doprovodnou kapelou songy jako Ak nie
si moja, Voňavky dievčat, Nepriznaná, či další
písničky skupiny Elán, například Voda, čo ma
drží nad vodou, Si kočka, až po hitovky z filmu
Fontána pre Zuzanu. Pro děti budou po celý
den připraveny nafukovací atrakce a různé hry
a soutěže. Jste srdečně zváni a doufáme, že
se s vámi v pátek 15. června na náměstí potkáme! 
(viz plakát na str. 4)

Frýdlantská ZUŠ Leoše Janáčka slaví 70 let
První pokusy o založení hudební školy
ve Frýdlantě nad Ostravicí spadají do roku
1946. Podařilo se to až po dvou letech a v červenci 1948 byla v tomto městě jako součást
Pěveckého sdružení založena hudební škola
pod názvem Městský hudební ústav Leoše
Janáčka, což mělo hlubší význam, neboť vznik
umělecké školy byl spolu s dalšími náležitostmi
stanoven jako podmínka pro povýšení městce
Frýdlant nad Ostravicí na město.
Výuka se začala realizovat na klavír, housle
a dechové nástroje s počátečním počtem 109
žáků. Později přibývaly další nástroje (akordeon, klarinet, cimbál...) a obory (taneční,
výtvarný). Škola rozšiřovala svou působnost
i za okruh města – po jistou dobu měla pobočku na Ostravici a v Janovicích. V roce 1991 se
škola přestěhovala do stávajících prostor v ulici
Padlých hrdinů, kde byl taktéž vybudován nadstandardní koncertní sál.
V roce 1999 byl zásluhou tehdejšího zástupce pana Karla Židka a bývalého ředitele pana
Lubomíra Sniehotty propůjčen škole Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy čestný

název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí.
V současnosti škola působí na třech místech poskytovaného vzdělávání (Frýdlant nad
Ostravicí, Ostravice, Čeladná) a nabízí studium
ve všech čtyřech uměleckých oborech (hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický),
zakládá nové tradice (Rockový večer, koncerty
v kapli sv. K. Boromejského, vernisáže, práce
v mezinárodních projektech atd.) a nové netradiční pojetí umělecké prezentace.
Nynější vedení školy se snaží každoročně
co nejvíce vylepšovat celkové prostředí školní
budovy, aby se naši žáci těšili na vyučování
a rádi se sem opět vraceli. Jsou modernizovány učebny, pravidelně jsou nakupovány učební
pomůcky a další náležitosti pro všechny vyučované obory.
Po celou dobu existence vysílá škola své
nejlepší žáky na soutěže a přehlídky ZUŠ.
Pořádá pravidelně adventní, vánoční, výchovné a absolventské koncerty, koncerty svých
bývalých žáků, nyní profesionálních umělců,
výstavy, desítky třídních předehrávek ročně

a mnoho dalších akcí. Důležitá je pro školu
také mezinárodní spolupráce v rámci projektu
Artfriedlandianum. Spolupracuje rovněž s konzervatoří a Ostravskou univerzitou – Fakultou
umění.
Desítky žáků školy pokračují ve studiu
na středních případně vysokých uměleckých
a umělecko-průmyslových školách a akademiích. Jako velmi pozitivní je nutno ohodnotit skvělou spolupráci s Městem Frýdlant n.
O. a s městským Kulturním centrem. Došlo
ke vzájemnému propojení na poli kultury
a umění.  Karla Stiborková, ředitelka školy

POZVÁNKA NA VERNISÁŽ
Zveme vás na výstavu výtvarného oboru
ZUŠ Leoše Janáčka, která bude probíhat
od 11. do 22. 6. Vernisáž se bude konat
v rámci dne otevřených dveří 11. 6. v 16.00
hodin za příznivého počasí v atriu školy.
V případě nepřízně počasí bude výstava probíhat v ateliéru školy.

Kultura, inzerce
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WWW.FRYDLANTSKEHRY.CZ
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PÁTEK 8. ČERVNA 2018
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START
DÉLKA
PŘEVÝŠENÍ

RESTAURACE PARK FRÝDLANT N. O.
22:00 HODIN
14,5 KM
830 METRŮ
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PORTÁLOVÉ MYTÍ
MYCÍ BOXY
ČIŠTĚNÍ INTERIÉRU
OZONOVÉ ČIŠTĚNÍ

Koupím zděnou
rekreační nemovitost
nebo menší
rodinný dům.
Původní stav
výhodou.
Peníze mám z prodeje
své nemovitosti.
Děkuji za nabídky.
Tel. č. 777 454 204
PŘI
NÍ
KOVÁ
NATAN 00 KČ,
NAD 5 MA
ZDAR DO
NY
Ž
2 ETO BOXŮ
H
MYCÍC

LUČNÍ
REVO
ANA
OCHR
EC
PIKAT
CAR - -------------------- ikatec.cz
www.p

SPA for CARS | Hlavní 1751, Frýdlant nad Ostravicí 73911
te l . : + 4 2 0 7 3 0 5 1 7 1 4 1 | myc ka @ s p a fo r ca r s . c z | w w w. s p a fo r ca r s . c z

ÚKLID DOMÁCNOSTÍ A FIREM | ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A SEDAČEK
DEZINFEKCE OZONEM | PARNÍ ČIŠTĚNÍ
PŮJČOVNA ČISTÍCÍCH STROJŮ

LUČNÍ
REVO
ANA
OCHR ATEC
- PIK
HOME-------------.cz
--ikatec
www.p
uklidimeto.eu | Hlavní 1751, Frýdlant nad Ostravicí 73911
tel.: +420 730 517 127 | uklidimeto@uklidimeto.eu | facebook.com/uklidimeto.eu

SC OIL | ČERPACÍ STANICE | Hlavní 1751, Frýdlant nad Ostravicí
tel.: +420 123 456 789 | e-mail | facebook

NITROKOLOBĚŽKY BESKYDY
prodej  půjčovna  servis
R

autorizovaný
prodejce

Elektrické koloběžky

Elekrické tříkolky
Benzinové koloběžky
Náhradní díly...
Hlavní 84,
Frýdlant n. O., 739 11

T: +420 608 270 770

www.nitrokolobezky.cz

Zemní a výkopové práce, kontejnerová doprava

Provádíme veškeré výkopové a zemní práce bagrem Volvo EC25 nebo nakládačem.
Velikost lžící: 30 cm, 60 cm a svahovací lžíce 120 cm. Kontejnerovou dopravu
provádíme vozem Daewoo AVIA o nosnosti cca 3,5 tuny a objemu cca 4 m3.
Cena výkopových prací: 600 Kč/hod.
Do 30 km a s prací min. 8 hod. doprava strojů zdarma.
Cena dopravy: 550 Kč do 20 km + každý další km 19 Kč, dále dle domluvy.
Kontakt zemní a výkopové práce: 732 873 981.
Kontakt doprava: 736 225 926.

Zemní a výkopové
práce traktorbagrem
JCB 3CX,
tj. terénní úpravy,
septiky přípojky,
nakl. a vykl. palet

tel.: 732 461 755, F-M.
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