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Beskydské hry bez hranic

MIKROREGION – V sobotu 9. června byl
areál přehrady v Bašce svědkem konání již 3.
ročníku Beskydských her bez hranic. Tohoto
meziobecního zápolení se zúčastnilo vedle
domácí obce Baška také dalších pět obcí sdružených v Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy:
Pržno, Janovice, Lhotka, Kunčice pod Ondřejníkem a Frýdlant nad Ostravicí.
Obec Baška byla tentokrát organizátorem
celé akce. Proto se již od konce minulého roku
scházel na pravidelných schůzkách realizační
tým, který měl nejen připravit vlastní soutěže,
ale také zajistit doprovodný program a technické
zázemí pro týmy všech zúčastněných obcí. Tady
se projevila organizační zkušenost Hanky Poledníkové (hlavní rozhodčí celé akce), ale vhodnými
nápady a náměty na nové soutěže přišli také
členové sportovní komise – Pavel Eliáš (hlavní pořadatel) s Janou Ondračkovou (rozhodčí
za obec Baška). O jednotlivé týmy zúčastněných
obcí se nám vzorně postarali naši senioři, členové Senior klubu z Bašky, kteří v rolích průvodců
dělali týmům garde po celý sportovní den. Samozřejmě bez pomoci dalších spolupracovníků,
především garantů jednotlivých disciplín, kteří se
starali o vlastní přípravu jednotlivých soutěží, by
celá akce nemohla proběhnout. Byli to manželé
Bacílkovi, Lenka Sanitrová, Richard Bayer, Kateřina Korbašová, Iveta Fišerová a za bašťanské
hasiče uvádíme Vítězslava Frýdla. O vlastní zápis výsledků a veřejnou projekci na monitorech
se staral David Blahut. Všem zmíněným, ale
také všem jejich pomocníkům, patří velké díky.
Poděkování patří také našim sponzorům, firmám
Poháry Bauer, s.r.o. a Arcimpex, s.r.o. Průběh
soutěžního dění moderoval redaktor České tele-

vize Radek Erben a představování jednotlivých
soutěžních disciplín velmi dobře zvládla Hanka
Poledníková.
A jak vlastně soutěžení probíhalo? Především celý průběh Her ovlivnil velký dešťový
příval, který pořádně skropil závodníky hned
v první soutěži. A tak se „Letní biatlon“ v krátké chvíli změnil spíše na vodní lyžování nežli
boj s časomírou a šlo především o doběhnutí
do cíle bez újmy na zdraví. Tato bouřka si svou
intenzitou vynutila i přestávku, a teprve po více
než dvacetiminutovém přerušení se mohlo
pokračovat v soutěžení. Nicméně značně promoklý terén byl vedle plnění soutěžních úkolů
další velkou překážkou, se kterou se museli
závodníci potýkat. Jsme rádi, že i při těchto extrémních podmínkách neměla naše zdravotnice paní Dáša Habrnalová mnoho práce.
A tak závodníci vedle již zmiňovaného Letního biatlonu prošli přes soutěžení v disciplíně
Voda v kýblu, kdy musely týmy dopravit nestandardním způsobem nad hlavou a mezi nohami
kýbl plný vody, a Agility, což byl běh přes členitou a náročnou překážkovou dráhu. Tohle byly
disciplíny, které jsou standardní a jsou základem
pro všechny ročníky Her bez hranic.
Další tři disciplíny her jsou pak v rukou pořadatelské obce. Samozřejmě jsme si tedy
nenechali ujít příležitost využít naši přehradu
a připravili jsme si disciplíny, které odpovídaly
tomuto speciálnímu prostředí, ve kterém se letošní ročník konal. Vedle Rybolovu (lovení plechových rybek pomocí udice s magnetem z bazénu) jsme se přes Táboření (založení ohniště,
postavení stanu, plnění tubusu vodou a pití
piva) dostali závěrečnou soutěží přímo do vod

přehrady. Poslední disciplínou byla Vodní štafeta, do které se zapojili úplně všichni soutěžící.
Ti museli zdolat dráhu cca 40 m kolem bójky,
a to štafetovým způsobem postupně na raftu,
kajaku, kanoi, paddleboardu a nakonec v obřím plavacím kruhu.
Přestože se týmu z Bašky, který závodil
ve složení: děti – Matěj Blahut, Terka Mílová,
Jirka Eliáš, Šiška Poledníková, Verča Fišerová, Matěj Sklář a Adam Ondračka, dospělí –
Dáša Motlochová, Monika Navrátilová, Martina
Mílová, Jaroslav Meca, Martin Carbol, Lukáš
Handrejch a Martin Čajánek, příliš nedařilo
v úvodních disciplínách, vylepšil svoje postavení právě na posledních úkolech a utekl tak

Sen o novém hřišti se splnil po 27 letech!

FRÝDLANT – Ve Frýdlantě nad Ostravicí
bylo u Základní školy T. G. Masaryka slavnostně otevřeno nové multifunkční hřiště.
Jeho realizace stála město něco málo přes 12
milionů. Areál tvoří ovál s atletickým povrchem
o rozměru 250 m, travnaté fotbalové hřiště,
doskočiště pro skok daleký, hřiště na basketbal a dokonce i workoutové hřiště.
Areál má sloužit nejen žákům základní školy, ale i široké veřejnosti, a proto je pod dohledem správce a kamer napojených na Policii
ČR. Po prvním měsíci užívání je jasné, že se
jeJ pořád musíme učit používat a neničit.
„Zůstaň pořád tak pěkné! Ať tě nikdo neničí!
Ať se na tobě nikdo nezraní! Ať si tě všichni váží
a ať děláš mnoha lidem dlouho radost,“ zněla
přáníčka žáků věnovaná novému hřišti. Ve stejném duchu se k nim ve svém slavnostním projevu připojila i paní ředitelka Lenka Matušková,
starostka Helena Pešatová nebo místostarosta
David Pavliska. Hřiště je přístupno žákům i veřejnosti v režimu, který zde ještě nebyl, a je
na společné zodpovědnosti, jak se k němu postavíme. Navíc se nejedná o jednoduchý sportovní areál, ale o moderní sportovní zařízení se

dovala volná zábava, kterou zpříjemnila hudba
v podání místní kapely Šraml boys a celý sportovní den byl po setmění zakončen hudební
vodní fontánou v podání našich hasičů z Bašky
a Hodoňovic.
Vítězným týmům samozřejmě blahopřejeme
a budeme se těšit příští rok, pro tentokrát to bude
ve Frýdlantě nad Ostravicí.  Martin Čajánek

Forenzní značení jízdních kol

MIKROREGION – Během měsíce června
probíhalo další forenzní značení jízdních kol
v rámci našeho Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy.
V měsíci červnu proběhlo značení ve zbývajících sedmi obcích a označilo se v obci
Kunčice p. O. 20 kol, v Metylovicích 30, v druhém termínu ve Frýdlantě n. O. 16, v Pržně
19 kol, v Čeladné 21, ve Starých Hamrech
jedno, v Bílé tři jízdní kola. Tímto letošní pro-

jekt skončil. Celkem se označilo 282 jízdních
kol. Zájem o označení jízdních kol byl výrazně nižší než v loňském roce, ale i přesto byl
projekt úspěšný a občané měli zájem ochránit
svůj majetek touto formou prevence. Projekt
připravilo a financovalo Zájmové sdružení
Frýdlantsko-Beskydy ve spolupráci s partnerem projektu Městskou policií Frýdek-Místek
a za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR.

B. Manďáková Radová

slovo starostky

speciálními povrchy. Na místě je dbát na základní pravidla provozního řádu, který najdete
na vstupní bráně areálu, a je povinností každého návštěvníka seznámit se s ním. V pravidlech
jsou například zákazy jízdy na kolech, venčení
psů, odhazování nedopalků a chození po trávě.
Samotní představitelé města se k přáním připojili a apelují nejen na žáky, aby si nového hřiště

vážili a pečovali o něj. Celý objekt školního hřiště je monitorován kamerovým systémem města
Frýdlant nad Ostravicí. Záznam je uložen u Policie ČR. Porušení pravidel tohoto provozního
řádu nebo jiné porušování občanského soužití
v souvislosti s provozem hřiště nahlaste na Policii České republiky. Sankce se pak budou řídit
dle příslušných právních předpisů.

Svatební překvapení jsou občas nemilá

MALENOVICE – Hospoda pod Borovou
v Malenovicích je vyhlášeným místem pro
pořádání svatebního veselí, bohužel se občas
stane, že je ho nad očekávaný rámec. Počátkem června jeden z hostů jako překvapení novomanželům odpálil ohňostroj uprostřed noci
přímo před hospodou a narušil tak noční klid
obyvatel.
Provozovatele tato záležitost velice mrzí,
protože každá svatba se připravuje zhruba
po dobu jednoho roku a svatebčané jsou
ústně i písemně upozorňováni na to, že ohňostroje, ani lampiony štěstí a podobně z důvodů bezpečnostních a s ohledem na noční
klid nejsou tolerovány. „Bohužel, čas od času,
a to samozřejmě nejen na Borové, ale i v jiných částech obce, někdo nezodpovědný
něco takového udělá. Není to arogance ani

z posledního místa. Ovšem vzhledem k tomu,
že jsme letos byli svědky výsledku, kdy dvě
obce skončily na třetím místě, tedy Lhotka
a Frýdlant n. O., tak jsme vlastně skončili čtvrtí,
což zase není tak nejhorší… Vítězství si odnesla již potřetí Obec Janovice, pronásledovaná
na druhém místě obcí Kunčice p. O.
Po slavnostním vyhlášení výsledků, násle-

ignorance ze strany majitelů, jen nemohou
být odpovědni za všechny, kteří hospodu navštíví. Hospoda tady stojí staletí a majitelé jen
chtěli, aby to, co tady už sloužilo tak dlouho,
bylo znovu hezké. A mají zájem na tom, aby
pohostinská činnost rušila co nejméně. Proto
zkrátili provozní dobu denně o několik hodin,
svatby mají pevně danou hodinu ukončení,
nejsou jako dříve až do rána. Nechali také zasklít terasu protihlukovým sklem. Ale je samozřejmě těžké zaručit tichou hospodu, nehledě
na to, že samotní návštěvníci po něčem takovém ani netouží. Na druhou stranu – pokud
se někdo přistěhuje do bezprostřední blízkosti
hospody, tak by měl počítat s tím, že se stěhuje na potencionálně rušné místo,“ reagoval
na červnový incident provozní tým Hospody
pod Borovou. 
(pp)

Vysvědčení, začátek prázdnin, první dovolené…
Zejména dětem otevírá červenec dveře k pravým letním radovánkám. Máme před sebou dva nejpříjemnější měsíce v roce, dva měsíce prázdnin. Málokdo z nás si sice může dva měsíce opravdového
volna dopřát, ale i tak bude pro mnohé z vás velice příjemné, že ráno
nebude muset budit děti do školy a večer dohlížet na psaní domácích
úkolů. Nakonec, prázdninovou náladu jsme začali tradičními červnovými Svátky hudby a Frýdlantskými sportovními hrami. A že se
povedly! Všude se sportovalo a zpívalo a jistě si každý z vás přišel na své.
Velkou radost nám všem udělalo otevření nového hřiště u Základní školy na náměstí T. G.
Masaryka. Překvapilo mě, jak moc se na něj žáci a učitelé těšili a jaké mají plány s jeho využitím. Věřím, že hlavně v době prázdnin bude plně využíváno dětmi i dospělými. Ještě jednou
bych chtěla zdůraznit, že je vybudováno pro nás pro všechny a otevřeli jsme jej veřejnosti.
Určitě zde není prostor pro vandalismus a bezohlednost. Jak moc se o něj budeme starat,
tak dlouho a dobře nám bude sloužit. K dalším letním radovánkám nás zve naše koupaliště
s vyhřívanou vodou. Kdo má radši řeku, může využít ke koupání právě ji a ještě si při tom
zahrát plážový volejbal.
V době psaní tohoto úvodníku se nám pomalu mění část rozkopaného Frýdlantu a užíváme
si nového asfaltového koberce přes celé město. Chci vám touto cestou ještě jednou poděkovat za trpělivost a ohleduplnost při opravě této významné komunikace. Vím, že jste si „užili“
všichni své, motoristé, chodci i cyklisté. Ještě jednou díky moc. Tato stavební etapa je skoro
za námi a my začínáme s další stavbou, a to druhou částí rekonstrukce křižovatky u kolejí.
Investorem je Moravskoslezský kraj, realizaci provádí stavební společnost COLAS a.s.
Město se spolupodílí na financování jen drobnějších staveb, jako jsou přeložky, osvětlení,
chodníky aj.
Kromě této významné stavby nám budou kladeny překážky v dopravě v Nové Vsi, kde
se bude realizovat výstavba chodníku a opravovat komunikace v úseku od zrcadla ke škole,
opravovat vozovka na Nové Dědině po výstavbě vodovodu, rekonstruovat ul. Jiráskova, dokončovat stavba komunikace na ul. Komenského, budou realizovány terénní úpravy u zatepleného domu s pečovatelskou službou aj. Znovu vás prosím o trpělivost, dodržování bezpečnosti a pokynů zhotovitelů. Jako každoročně využíváme prázdnin i k rekonstrukcím v našich
školských zařízeních. V Základní škole na náměstí T. G. Masaryka opravujeme nové sociální
zařízení, v Základní škole na ul. Komenského pokračujeme s nástavbou školy a přístavbou
jídelny, stejně jako s rekonstrukcí některých učeben, Mateřskou školu Janáčkovu vybavujeme
nábytkem a připravujeme na uvítání dětí do nových prostor.
Tak, jako je důležité umět „zabrat“, je důležité i odpočívat. A tak teď, pokud máte dovolenou, odpočívejte a užívejte si léta. Pokud to půjde, dopřejte si víc klidu, radosti a v neposlední
řadě víc času pro rodinu a přátele. Přeji vám krásné letní dny, příjemnou dovolenou a šťastné
návraty domů.
Helena Pešatová, starostka města
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Frýdlant nad Ostravicí

16. ročník Frýdlantských sportovních her

Svaz tělesně postižených v ČR
hodnotí svou pololetní činnost

Do roku 2018 jsme vstupovali se stavem 290
členů. Organizaci vede pětičlenný výbor a kontrolní komise, která čítá tři členy. Jsme organizaci
bezpříspěvkovou, zabývající se volnočasovými
aktivitami členské základny.
Je dlouholetou zvyklostí, že rok začínáme
přátelským odpolednem, a to nejen pro své
členy. Kromě nám fandících se přijdou pobavit
i děti Klubu Míša. Vážíme si, že přijdou mezi nás
i zástupci vedení města. Letos jsme tuto akci
uskutečnili 9. února.
22. 3. jsme na výroční členské schůzi zhodnotili pětileté funkční období. Sjednotili jsme se
v názoru, že se nám daří plnit roční plány činnosti. Zvolili jsme si nový výbor i kontrolní komisi. K žádným kádrovým změnám proti předcházejícímu roku nedošlo. Připomněli jsme si 62.
výročí založení naší organizace. Své názvy jsme
několikrát měnili, ale poslání zůstává stejné.
Jsme v úzké spolupráci se členy dalších ve Frýdlantě n. O. registrovaných organizací jako ZO
SPCCh, Dia klub a Klub seniorů. V roce 1983
jsme uzavřeli patronátní smlouvu s MO STP
Frenštát p. R. Už 35 let se navzájem setkáváme
při aktivitách a předáváme si své zkušenosti.
Mezi naše pravidelné aktivity jsou poznávací
autobusové zájezdy do okolí. Letos jsme navštívili výrobnu medových dobrot Marlenku a muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem. Oblíbené je
smažení vaječiny. 24. 5. se nás sešlo 85 a spo-

třebovalo se 317 vajíček. Soutěžíme ve hře
ruských kuželek. Takových máme v plánu realizovat pět. První soutěž proběhla 4. 6. a bojovali
jsme o putovní pohár jednotlivců našich členů.
Počasí bylo nejisté, přišlo jen 37 členů. Věcné
ceny a diplomy obdrží první tři hráči kategorie
mužů i žen. Radost má i ten, kterému se nedaří
a za nejméně shozených kuželek je odměněn
cenou čulibrka. Pravidelně navštěvujeme kryté
bazény v hotelu Odra na Ostravici a RSC Kotelna Frýdlant n. O. Hodinu ve čtvrtky věnujeme
cvičením, která vede paní Majerková.
Mezi významnou událost patří zařazení naší
organizace do jízd na oranžových kolech, které
pořádala Nadace ČEZ u příležitosti Frýdlantského ČEZ duatlonu, kdy pohyb byl proměněn
na finanční pomoc. Děkujeme všem přítomným
sportovcům a nám fandícím hostům k získání
tolik potřebných financí.
Abychom uchovali výsledky svých aktivit pro
budoucí členy, vedeme si kroniku doplněnou
množstvím fotografií. Pro průběžnou informaci
veřejnosti využíváme skřínku, která je na farní
zdi proti NS OMMA.
Chcete se stát našimi členy? Stačí si vyzvednout přihlášku, vyplnit a základ je tady. Výbor se
schází vždy první pracovní čtvrtek v měsíci ve 14
hodin. Zatím v Kulturním centru města Frýdlantu
n. O. Těšíme se na vás. 
Oldřich Moris,

předseda MO STP Frýdlant n. O.

Frýdlantské sportovní hry jsou již nedílnou
součástí sportovně-kulturních akcí města Frýdlantu nad Ostravicí. A že letos proběhl již 16.
ročník, svědčí o tom, že jde o skvělou sportovní
akci.
Frýdlantské sportovní hry jsou určeny pro širokou veřejnost, která si má možnost změřit své
síly, schopnosti a dovednosti v různých sportovních odvětvích. V roce 2018 se jednalo celkem
o 17 dnů nabitých sportem. Byly pro vás připraveny tradiční i nové sporty a každý si tak mohl
vybrat tu svou akci a možná vyzkoušet i něco
nového. K již tradičním sportům Frýdlantských
sportovních her, jako jsou například volejbal, stolní tenis, beachvolejbal, pétanque, tenis apod., se
v letošním roce přidal florbal pro smíšené týmy
děvčat a chlapců a netradiční trojboj – šimbal,
discgolf a ringo. V tomto roce se uskutečnily také
již tradiční dětské cyklistické závody – tentokrát
v areálu restaurace U Lupíků na Lubně a v pořadí již čtvrtý ročník Nočního běhu na Ondřejník.
Tyto, ale i mnohé další aktivity a spoustu cen bylo
pro širokou veřejnost připraveno v termínu od 1.
do 17. června. Další sporty zařazené do letošního
programu sportovních her byly: badminton, cornhole, střelba, squash, zumba, sportovní gymnastika a nohejbal. Vstupné a startovné na jednotlivé
akce je zdarma a více informací k jednotlivým
sportům, termínům a pravidlům jste mohli nalézt
na internetových stránkách www.frydlantskyhry.
cz. Zde se můžete podívat i na propagační video

k akci. V letošním roce již potřetí organizátoři
sportovních her vyhlásili při příležitosti Frýdlantských slavností, které se uskutečnily v pátek
15. června na náměstí, ty nejlepší frýdlantské
sportovce v jednotlivých sportech. V posledních
dnech sportovních her proběl také další ročník
Frýdlantského ČEZ duatlonu, který navazuje
na tradici závodu Adrenalin Cup na Ostravici
a byl kombinací běhu, kola, kajaku a paraglidingu. Tento závod, jehož se zúčastnilo několik
stovek startujících, byl do programu her zařazen
poprvé. Součástí Frýdlantského duatlonu byl i závod Beskydský šerpa a juniorské a rodinné běhy.
Doufáme, že se vám letošní ročník Frýdlantských
sportovních her líbil a těšíme se na vaši účast
v příštích ročnících.

Červen přinesl Tégeemce hodně radosti

Asi každému je jasné, že červen jako takový
je pro školáky i učitele měsícem, kdy z posledních
sil dokončují, co ještě nestihli, uzavírají známky
a hlavně…, no jistě, straaašně se těší na prázdniny! Vrcholí soutěže, projekty a mnohdy už nezbývá moc sil na další akce.
Letošní červen v ZŠ TGM byl však trošku výjimkou. Slavnostní otevření našeho nového krásného sportovního hřiště vlilo do žil žáků i pedagogů novou energii. Všichni si ho chtěli užít naplno,
a tak jsme letos ani neorganizovali tradiční loučení
se školním rokem na fotbalovém stadionu BFK.
Děti si tu krásnou sportovní nádheru, za kterou
jsme Městu Frýdlant n. O. neskutečně vděčni,
chtěly prostě vychutnat se svými kamarády. Nakonec i naši deváťáci připravili v rámci celoroční
spolupráce pro své nejmladší kamarády z prvních
tříd společné dopoledne právě zde. Sportovní náplň byla v tomto případě samozřejmostí a zároveň

také závěrečnou tečkou za celoročním vzájemným přátelstvím našich nejmladších s nejstaršími.
Nejen sportem však živ je člověk, či chcete-li
žák. Některé děti z 1. stupně si ještě v měsíci červnu udělaly v rámci ekologické výchovy vycházku
do místní společnosti AVE, zabývající se odpadovým hospodářstvím. Ochotní zaměstnanci zmíněné firmy p. Vokálová a p. Tulach jim prakticky
ukázali, co vše lze recyklovat, jak je důležité třídit
odpad a tím pomáhat naší krásné modré planetě
v její nelehké současné situaci. Za připravený program jim patří náš veliký dík.
A to už je ve školním roce 2017/2018 poslední zprávička od žáků z Tégeemky. Možná nás
čeká v srpnu ještě nějaké paběrkování, ale teď
jsou tady slastné dva měsíce odpočinku plné
prázdninových dobrodružství a zážitků. Tak ať si
je všichni pořádně užijeme a v září ve škole zase
na viděnou!
lg

Frýdlantský ČEZ duatlon přilákal
tři stovky nadšených závodníků
Druhý ročník Frýdlantského ČEZ duatlonu přilákal v sobotu 16. června na tři stovky účastníků.
To je více než dvojnásobek oproti loňskému ročníku. Vítězem hlavního individuálního závodu se
stal Martin Grimm, mezi ženami kralovala Klára
Kubínová. Jubilejní desátý ročník Bernard Beskydského šerpy ovládl tým KPNP Rybí.
Martin Grimm, který sám absolvoval dva běžecké úseky (4,5 km a 2 km) a jeden cyklistický
na horském kole (19 km), cílovou pásku proťal
v celkovém čase 1:23:53.6 hod. Z loňského šestého místa si tak polepšil nejlépe, jak to jen šlo.
„Musím říct, že tu letos nebyla taková konkurence.
Ani jsem se nijak konkrétně nepřipravoval, protože
sportuju průběžně, tak jsem se vlastně pořád držel
v kondici. Tady v Beskydech jsem doma, takže mi
závod sedl. Při úvodním běhu jsme probíhali brodem, to bylo opravdu příjemné osvěžení. Na kole
taky super, jen ten závěrečný dvoukilometrový
běh už opravdu dost bolel. Ale jinak jsem samozřejmě nadšený,“ pochvaloval si v cíli vítěz, přičemž jeho další pronásledovatelé byli ještě na trati. Druhý nakonec doběhl s více než čtyřminutovým
mankem David Studýnka (SK Skivelo neslyšících
Olomouc). Třetí místo vybojoval Paolo Togni z Lowellpro Racing Team.
Mezi ženami kralovala Klára Kubínová (Novatop Ghost) v čase 1:37:30.8 hod., druhá skončila
Kristýna Skalická (Fenix Multisport) a třetí Kateřina
Hollá (DK Bikeshop racing team).

Kdo si netroufl všechny úseky absolvovat
sám, mohl se spolehnout na síly svého parťáka
a zúčastnit se závodu formou dvoučlenné štafety.
Nejlepší štafetou se stalo duo z Nové Vsi Lukáš
Konečný - Petr Choleva, které proběhlo cílem
v čase 1:19:40.1 h.
Svou pevnou vůli a obrovskou sílu předvedli
také účastníci desátého ročníku Bernard Beskydského šerpy, kteří ve čtyřčlenných štafetách
s plným sudem piva na zádech absolvovali těžký
výšlap až na vrchol Lysé hory s převýšením 950
metrů. Těmi nejúspěšnějšími nosiči, kteří se mohli
radost ze zlatavého moku i krásné skleněné trofeje Zdeňka Kunce, se stali členové družstva KPNP
Rybí. Ti nasadili bleskové tempo hned po startu
a cíle dosáhli ve vynikajícím čase 1:48:00 hod, více
než osm minut před dalším týmem.
Celý den se nesl ve skvělé atmosféře, která se
přenášela z ochozů i na trať. Za cílovou páskou
se i soupeři měnili ve fanoušky a upřímným potleskem podporovali ostatní závodníky, které ještě
čekal závěrečný úsek Frýdlantského ČEZ duatlonu. Krásné počasí přilákalo na fotbalové hřiště
ve Frýdlantu nad Ostravicí stovky diváků, kteří byli
mimo jiné svědky úžasné paraglidingové exhibice,
kdy se čtveřice mistrů postupně snesla z Lysé
hory přímo do závodního areálu. Dech se divákům
tajil i při biketrialové a parkurové show šampionů
z ostravského klubu Metan Trials, kteří na kolech
přeskakovali například děti ležící na trávníku.

Město Frýdlant nad Ostravicí, sportovní organizace a spolky města vás tak již nyní zvou na 17.
ročník Frýdlantských sportovních her, které proběhnou v termínu od 1. do 16. 6. 2019.

jubilea
V měsíci květnu 2018 oslavili svá životní
jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas:
pan Ladislav Židek, 80 let, Frýdlant
paní Vlasta Paštinská, 85 let, Frýdlant
V měsíci červnu 2018 oslavili svá životní
jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas:
pan Jan Kubečka, 89 let, Frýdlant
paní Vítězslava Čermáková, 95 let, Frýdlant
paní Antonie Havranová, 87 let, Frýdlant
pan Miroslav Mohyla, DrSc., 89 let, Frýdlant
paní Evženie Marková, 86 let, Frýdlant
paní Vlastislava Dvořáková, 87 let, Frýdlant
paní Božena Běčáková, 86 let, Frýdlant
paní Věra Suchoňová, 87 let, Frýdlant
paní Jarmila Skýbová, 92 let, Frýdlant
paní Ludmila Rychtářová, 90 let, Frýdlant
pan Ladislav Pavlica, 88 let, Nová Ves
pan František Kubalák, 90 let, Nová Ves

Blahopřejeme
všem oslavencům

Pamětní medaile města předány laureátkám

Dne 15. června v rámci Svátků hudby (Frýdlantských slavností) předala starostka města
Helena Pešatová pamětní medaili paní Vieře Šimonkové. O udělení pamětních medailí rozhodlo
zastupitelstvo města dne 21. 2. 2018.
Paní Viera Šimonková se narodila na Slovensku. Do Frýdlantu nad Ostravicí odešla s manželem za jeho prací. Ke zpěvu a folkloru vůbec byla
vedena odmala. Vždy měla ráda okolo sebe děti,
neustále něco organizovala, a tak se také dostala k myšlence na vytvoření folklorního souboru.
Nejprve to byl kroužek tanečků za doprovodu
akordeonisty pana Šmíry, poté vznikla Šimončata, následovala Malá Chasa a nyní Chasička.
V kronikách jsou jako soubor evidování již od roku
1994!
Soubor působí při Základní škole Frýdlant
nad Ostravicí, náměstí T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace. Paní Šimonková má ráda
tradice našich předků i folklor, a proto zařazuje
mezi české lidové písničky i písničky slovenské,
udržuje přátelská setkání mezi spolky podobného
zaměření a družbu např. se slovenským městem
Turzovka. Děti v souboru vede k úctě k tradicím, rodičům, podle ní funguje lidová slovesnost
a folklor celkově jako výchovný prvek. Rodinné
a tělesné výchově se věnovala více než 30 let
také jako pedagožka na naší Základní škole Frýdlant nad Ostravicí, náměstí T. G. Masaryka. Paní
Šimonková spolu se souborem Chasička reprezentuje Frýdlant nad Ostravicí, náš folklor a naše
tradice.
Mnohokrát děkujeme a přejeme pevné zdraví,
mnoho síly a elánu do dalších let!
Dne 16. května v rámci oslav čtyřicátého výročí
souboru Lašánek předala starostka města Helena

Pešatová pamětní medaili paní Janě Foldynové.
Paní Jana Foldynová vyrůstala v učitelské rodině. K folkloru se dostala už v dětství, kdy načerpala inspiraci do dalších let. Když později začala
pracovat jako vychovatelka, nacvičovala s dětmi
v družině tanečky a písničky. A tehdy přišla myšlenka na vznik folklorního souboru. Její vztah
k lidovým tradicím ovlivňovali Štěpán Kotek, Viera Šimková, Věra Šejvlová i Františka Pituchová
nebo paní Lenertová. Soubor Lašánek tedy letos
oslavil 40 let od svého vzniku a pod vedením paní
Foldynové tak potěšil řadu diváků a posluchačů.
Souborem prošly stovky dětí, které později u tradic a folkloru zůstaly a šíří je dál. V současné době
má nejmenší člen souboru čtyři roky a nejstaršímu
je 12 let. Paní Foldynová reprezentuje spolu se

souborem nejen staré zvyky a tradice, ale také
město Frýdlant nad Ostravicí. Lašánek se pravidelně zúčastňuje soutěžní přehlídky dětských
folklorních souborů a soutěže Zpěváček, rovněž
navázal spolupráci s místní cimbálovou muzikou
Kotci.
Paní Foldynová vede také seniorský folklorní soubor Pilky, který nedávno oslavil osmdesát
let od svého vzniku! Podle jeho zakladatele pan
učitele Vincence Sochy jsou také pojmenovány
Sochovy národopisné slavnosti, kterých se Pilky
pravidelně účastní.
Paní Foldynová letos oslavila krásné životní
jubileum, k němuž jí gratulujeme a do dalších let
přejeme především pevné zdraví a mnoho radosti, kterou jí přináší i její soubor Lašánek!

Paní Jana Foldynová.

Paní Viera Šimonková.
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Frýdlant nad Ostravicí, Staré Hamry

Změny ve vydávání občanských průkazů a pasů

Od 1. 7. 2018 dochází ke změnám ve vydávání občanských průkazů a cestovních
dokladů. Nově mohou být vydávány doklady
ve zkrácených lhůtách, a to: v pracovních
dnech do 24 hodin, nebo do 5 pracovních dnů.
Mění se i správní poplatky za pořízení dokladů ve zkrácených lhůtách (podrobnosti
o výši poplatků a o možnostech převzetí těchto dokladů naleznete na internetových stránkách města www.frydlantno.cz v Aktualitách,
v záložce „Potřebuji si vyřídit“, popř. je poskytnou pracovnice úseku OP a CD na tel. číslech
558 604 115, 556 604 116, 558 604 117).
Doklady vydávané do 24 hodin bude

možné převzít pouze u Ministerstva vnitra
ČR v Praze.
Občanské průkazy se budou již vydávat
s kontaktním elektronickým čipem (ruší se
poplatek 500 Kč). Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti.
Nově může občan při podání žádosti o vydání občanského průkazu nebo cestovního
dokladu, zadat své telefonní číslo nebo e-mailovou adresu a na uvedený kontakt mu
bude zaslána informace o termínu převzetí
dokladu.

Odbor vnitřních věcí

a obecní živnostenský úřad

Sporťáček slaví páté narozeniny

Když se řekne na Komeňáku SPORŤÁČEK,
všichni vědí, že je to sportovní kroužek pro žáky
1. stupně, který má na škole již několikaletou
tradici. Letos slavíme páté narozeniny.
Na pravidelných schůzkách se snažíme pro
děti připravovat pestrý program, který je zaměřen především na rozvoj přirozených pohybových dovedností.

Cvičíme na nářadí, seznamujeme děti se základy sportovních i netradičních her v tělocvičně
a na hřišti, navštěvujeme plavecký bazén, hrajeme bowling nebo pořádáme výlety do okolní
přírody.
V pondělí 21. května jsme měli poslední kroužek, rozdali jsme vysvědčení, sladkou odměnu
a těšíme se na další schůzky v příštím roce.

Staré Hamry

Výjezdová jednotka hasičů

K dnešnímu dni výjezdová jednotka hasičů
obce Staré Hamry zasahovala u 27 událostí
v obcích Staré Hamry a Bílá. Podle typu události
se jednalo o dva požáry, 15 dopravních nehod,
devět technických pomocí, jeden planý poplach.
Z posledních zásahů připomenu dopravní nehodu ve Starých Hamrech dne 9. 6., kdy
došlo k těžkým zraněním tří osob. Jednu osobu naše jednotka musela vyprostit z vozidla
pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení.

Do příjezdu ZZS jsme poskytovali předlékařskou pomoc všem zraněným. Dne 20. 6. jednotka opět zasahovala u těžké dopravní nehody.
Jednalo se o nehodu motorkáře. Ihned po našem příjezdu jsme museli zahájit resuscitaci
motorkáře. Po příjezdu ZZS předán do jejich
péče. U obou těchto závažných dopravních
nehod jsme spolupracovali se zdravotnickou
záchrannou službou, hasičským záchranným
sborem a Policií ČR.

4. ročník Nočního běhu na Ondřejník

V pátek 8. června ve večerních hodinách proběhl v pořadí již čtvrtý ročník běžeckého závodu
na Ondřejník, který je zařazen do programu Frýdlantských sportovních her.
Trasa o délce patnáct kilometrů prověřila schopnosti všech závodníků, kteří se v letošním roce postavili na start tohoto závodu. Deset žen a dvacet
pět mužů se ve 22 hodin vydalo na trať, která vedla
jak po asfaltu, tak i lesních cestách v masivu Ondřejníku. Celkové převýšení závodu se pohybuje
okolo 800 metrů a nejrychlejší závodníci zvládají trať
za méně než 70 minut. Nejlepšího času mezi muži
dosáhl David Flaša z Frýdlantu nad Ostravicí v těsném doběhu s Vladanem Šindelkem z Pržna. Čas
vítěze byl 1:06:40. Mezi ženami byla nejrychlejší
Barbora Macurová, taktéž z Frýdlantu nad Ostravicí, s vynikajícím časem 1:15:03. Čtvrtý ročník Nočního běhu na Ondřejník je tak úspěšně za námi a nezbývá než se těšit na další pokračování. Věříme, že
účast bude opět větší a počasí nám bude přát, tak
jako v letošním roce. Závod pořádá Sportovní klub
Pržno spolu s Městem Frýdlant nad Ostravicí.
Výsledky dle kategorií:

vujeme v následujících dvou letech hned několik
projektových dnů. V rámci těchto dnů bychom
rádi navštívili např. prales Mionší, vyzkoušeli si
některé z výukových programů ve Velkém světě
techniky v Ostravě nebo třeba navštívili trampolínové centrum.
Novinkou dále bude výuka informatiky (povinný předmět) vedená ne učiteli, ale odborníky
ICT. Žáci tak budou mít jedinečnou možnost
získat vědomosti a dovednosti v daleko větším
rozsahu a kvalitě než doposud.
Myslím, že se máme všichni na co těšit!
Na závěr mi dovolte popřát všem krásnou
dovolenou a dětem hodně zážitků!!!

Dana Petriková

Pavelka
Ženy 18–34 let: 1. Barbora Macurová, 2. Alena
Kollegová, 3. Ivana Najdková
Ženy 25–49 let: 1. Zuzana Pavlisková, 2. Radka
Bukovská, 3. Kateřina Lukešová

se sem podle pověsti opět někdy vrátili. Po obědové přestávce, během které všichni ochutnávali
italské speciality a zmrzlinu, následovala prohlídka
Kapitolu. Potom přišlo na řadu Forum Romanum
a na závěr prvního dne si všichni prohlédli i slavné
Koloseum. Cesta na hotel, dobrá večeře a zasloužený odpočinek ukončily první den zájezdu.
Další den putování pokračovalo výstupem
na sopku Vesuv, potom přišly na řadu Pompeje,
starověké město, které bylo zničeno roku 79 při
erupci zmiňované sopky. Všichni žasli nad tím,
že se pod vrstvami popela město dochovalo v tak
perfektním stavu. Po návratu do hotelu byl zaslouženým osvěžením tamější bazén.
Další zastávkou bylo městečko Sorrento, kde si
někteří poprvé zaplavali v moři. Součástí prohlídky Sorrenta bylo samozřejmě nakupování dárků
a večer už zase pěkně zpátky domů. Celý pobyt

si všichni moc užili především díky skvělé paní
průvodkyni, jejíž péče a zajímavé povídaní proměnily cestu žáků z Komeňáku v nezapomenutelný
zážitek.

Staré Hamry
Ze zájezdu důchodců

Požární sport – útoky a TFA
V dubnu jsme pořádali okrskovou hasičskou
soutěž v požárním útoku. Na této soutěži jsme
se umístili na 1. místě.
Koncem května bratři Blažkové absolvovali
soutěž TFA (Toughest Firefighter Alive – nejtvrdší hasič přežije) v hasičské všestrannosti
na rozhledně Sukenická, kterou pořádal Sbor
z Velkých Karlovic. Zde se umístili na 1. a 2.
místě celkově.
9. 6. jsme se opět účastnili hasičských závodů TFA ve Slavičíně. Martin Blažek se ve své
kategorii umístil na 3. místě. Jeho bratr Michal
se umístil na místě čtvrtém.
V celkovém pořadí družstev jsme prozatím
na 1. místě.
Další závody nás čekají – Jarcová, Růžďka, Halenkov, Valašské Klobouky a Jasenná
a mimo Vsáckou ligu ještě Slezská Harta.

SOBOTNÍ PŘEDPOUŤOVÉ
ODPOLEDNE
krátce z obce
Beskyd Rallye 2018
Několik let je už pravidlem, že poslední červencová sobota patří krásným historickým vozidlům. Nejinak tomu bude v sobotu 28. 7., kdy
v rámci 21. ročníku spanilé jízdy Beskydskou
krajinou budou mít její účastníci v čase 17.00
až 18.00 zastávku na parkovišti na Samčance
a my si tak budeme moci jejich s láskou opečovávaná autíčka prohlédnout zblízka.

Lidé lidem v Beskydech

Další tradiční prázdninovou akcí je setkání občanů obcí Staré Hamry, Bílá, Klokočov a Korňa
na Konečné. Letos se můžete na Konečnou
přijít pobavit v sobotu 4. 8. Připraven je bohatý
program. Soutěže pro děti i dospělé, tombola.
Občerstvení a zábava až do ranních hodin.

Gruň náš šumný jediný

Senioři na poutním místě Cvilín…

Muži 18–34 let: 1. David Flaša, 2. Martin Grimm,
3. Dušan Kaloč
Muži 35–49 let: 1. Radomír Viej, 2. Roman Pohluda, 3. David Vrobel
Muži 50 a více let: 1. Vladan Šindelek, 2. Viktor

Komeňák vyrazil k moři

Na přelomu května a června všem školou povinným začínají docházet síly. A tak někteří žáci
z Komeňáku využili další nabídku z pestré škály poznávacích zájezdů a tentokrát se vypravili
do sluncem zalité Itálie, aby načerpali potřebnou
energii pro „finále“ ve škole.
Cestovní kancelář i tentokrát vyslala osvědčenou průvodkyni, která naše cestovatele naložila do pohodlného autobusu, a jelo se. Protože
všechny cesty vedou do Říma, tak pochopitelně
ani tato nebyla výjimkou. Účastníci zájezdu se
pak metrem vydali do Vatikánu. Nejprve navštívili
kopuli chrámu svatého Petra. Sice museli zdolat mnoho schodů, ale výhled z kopule na celý
Řím za tu námahu určitě stál. I prohlídka baziliky
svatého Petra byla dechberoucí. Pak následoval
Andělský hrad, most Andělů nebo Fontána di
Trevi, do které všichni hodili drobnou minci, aby

Dětem začaly prázdniny
Naposledy zazvonilo a žáčkům začaly tolik
očekávané prázdniny. Nastane doba výletů,
táborů, koupání, zážitků, hřibů, malin… prostě
doba užívání.
Zato ve školní budově bude po celé prázdniny panovat čilý pracovní ruch. V plánu jsou hned
tři velké akce. Vybudování zcela nové jazykové
učebny a konektivita školy, nová elektroinstalace včetně osvětlení a vzduchotechnika ve školní
kuchyni. A následně malování, uklízení, stěhování… Snad všechny termíny vyjdou tak, jak je
naplánováno, abychom mohli 3. září „otevřít“.
Připravuje se nejen škola, ale i plány na nový
školní rok. A ten přinese našim žáčkům opět
něco nového. Díky projektu „Šablony II“ absol-
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Poslední prázdninovou sobotu, tj. 1. 9. vás zveme na Gruň, kde proběhne již třetí ročník starohamerského loučení s prázdninami pořádné
pod názvem „Gruň náš šumný jediný“.
Program letošního ročníku bude obohacen
o slavnostní odhalení památníku věnovaného
obětem hor u kostelíku na Gruni. Návrh na vytvoření památníku vzešel z iniciativy Klubu seniorů horské služby. Obec Staré Hamry pomohla
organizátorům finančně a Římskokatolická farnost Ostravice umožnila výstavbu památníku
na svém pozemku. Novinkou letošního ročníku je možnost navštívit skleníky na Bílém Kříži
a hospodářství pana Krpeše na Buřance. Těšit
se také můžete na folklórní soubor Grunik.

- 14. 7. ve 14.00 hodin
- na fotbalovém hřišti na Samčance
- utkání SVOBODNÍ x ŽENATÍ
- soutěže pro děti
- občerstvení zajištěno

jubilea
V měsíci červenci 2018
oslaví své životní jubileum:
Pan LUDĚK ČERVENKA 55 let
Pan JINDŘICH HUSER 65 let
Paní LUDMILA REMEŠOVÁ 65 let
Paní MARIE VELIČKOVÁ 75 let
Paní ANNA KUBALOVÁ 85 let
Paní MARIE ZAJÍCOVÁ 94 let
Našim jubilantům k jejich výročí
srdečně blahopřejeme a do dalších
let přejeme pevné zdraví!

rozloučili jsme se
Dne 7. 6. 2018 zemřel ve věku 81 let
pan Viktor Mikulášek.
Děkujeme všem sousedům, přátelům, příbuzným na účasti pohřbu mého manžela
pana Viktora Mikuláška.

Manželka s rodinou
Děkujeme všem příbuzným, sousedům,
přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit
s paní Marií Huserovou.

Jindřich Huser

Starohamerská pouť

V sobotu 14. 7. proběhne od 14.00 hodin
na fotbalovém hřišti na Samčance tradiční zápas „Svobodní-Ženatí“. Připraveny budou také
soutěže pro děti.
V neděli 15. 7. proběhne poutní bohoslužba
v kostela sv. Jindřicha v 10.30 hodin.
U příležitosti starohamerské pouti vás v neděli 15. 7. ve 14.00 hodin zveme do kulturního
domu na Samčance na besedu „O salaších
v Beskydech“. O salaších, zejména na území
naší obce, bude povídat Petr Šimeček. Připraveny jsou fotografie.
Zároveň bude možno zhlédnout film o starohamerském hřbitově „Příběhy dušičkové“, který
byl vysílán v televizi v cyklu „Náš venkov“ v loňském roce a krátký film natočený o Bílém Kříži.

Informace praktického lékaře
V období 2.–12. 7.
ordinuje MUDr. Sýkorová
bez sestry. Omezený provoz.
Odběry pouze pro akutní případy.

Plánované kulturní akce

5. července: Poutní bohoslužba na Hlavaté
14. července: Sobotní předpouťové odpoledne
15. července: Poutní bohoslužba ve Starých
Hamrech
15. července: Beseda „O salaších v Beskydech“
22. července: Poutní bohoslužba na Bílé
28. července: zastávka Beskyd Rallye
4. srpna: tradiční setkání na Konečné
1. září: Starohamerské loučení s prázdninami
na Gruni
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Červenec 2018
slovo starosty
Vážení spoluobčané,
polovina letošního roku je za námi, nastal čas dovolených a hlavně
jsou tady prázdniny, ze kterých mají radost především školáci. Koncem
června jsme zahájili investiční akci, kterou je oprava místní komunikace s výstavbou nového chodníku od kaple k autobusovému stanovišti.
Rozšířením místní komunikace a novým chodníkem se podstatně zvýší
bezpečnost chodců v této části obce. Termín dokončení a předání hotového díla je do konce července. Tato akce probíhá za plného provozu, proto pří průchodu,
nebo průjezdu stavbou dbejte zvýšené opatrnosti. V současné době provádíme výběrové řízení na další investiční akci, kterou je oprava povrchu místní komunikace kolem hřbitova až
k mostku u p. Smelíkové. Na částečné profinancování této opravy se nám podařilo získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR a oprava musí být provedena do konce letošního roku.
V pátek 27. července bych vás chtěl pozvat na Lhotecký večer pod hvězdami, který se
bude konat od 17 hodin v areálu u mateřské školy. O kulturní program se postará skupina
Kajhrajem a schola Rosnička, je připraven i program pro děti a při promítání zavzpomínáme
na loňský ročník Srazu Lhot a Lehot. Samozřejmě bude připraveno i občerstvení. Za nepříznivého počasí se akce uskuteční v sále Obecního domu.
Dětem a studentům přeji příjemné prožití prázdnin, mnoho hezkých zážitků a sluníčka.
Vám, kdo vycestujete během prázdninových dnů na dovolenou, přeji hezké počasí a hlavně
šťastný návrat. 
Zdeněk Kubala, starosta

Pouťový fotbal pro mladé
Ve stínu světového šampionátu v Rusku
se 24. června uskutečnil ve Lhotce Pouťový
fotbal. Od rána počasí s organizátory žertovalo. Několikrát pršelo, několikrát problesklo
sluníčko, zkrátka aprílové počasí. Ale v čase
zápasu se „tam nahoře“ smilovali a od 15
hodin nepršelo, slunce svítilo a kapky začaly
padat až po 19. hodině.
Na Kuříně sice oproti Moskvě chyběly televizní kamery, video, desetitisíce fanoušků,
ale to hlavní ne. Míč a ti, kteří ho chtěli prohánět po trávníku. Nastoupila tradiční mužstva
– ženatí a svobodní. Na jedné straně hbité,
dravé mládí a na druhé rozvaha a zkušenost.
Nevadilo, že pod kopačkami hráčů to po několikerém dešti poněkud čvachtalo, a pokud
nebyly na botách kvalitní kolíky, tak pokusy

rychle zastavit končívaly jízdou po zadní části těla. Občas se někdo na náročném terénu
ukopl, občas u těch starších byla myšlenka
rychlejší než nohy. Velkoryse se přehlížely
i poněkud jízlivé či ironické poznámky jak
mezi hráči, tak od diváků na hřiště. Je třeba
říci, že na hřišti i kolem něj byla pohodová
nálada. V průběhu utkání se ukázalo, že
dravost a rozvaha jsou v rovnováze, protože
na konci byl stav 6:6. A tak musely rozhodnou penalty, které kopali všichni hráči. Brankáři se činili, ale snad těm starším už zbylo
na rozstřel méně sil, takže nakonec se radovali svobodní, kteří penaltovou ruletu vyhráli
7:6. Ale smutný nebyl nikdo. I když, mlaďoši,
na podzim bude krmašový fotbal a pomsta
bude sladká! 
J.H.

Lhotka

Stříbro a bronz seniorů
Kromě toho, že je naše Lhotka součástí Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy, kde
svoji činnost publikuje spolu s ostatními dvanácti
obcemi v měsíčních novinách Mikroregion, patří
ještě do jednoho sdružení. Tím druhým je Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice, které vzniklo v roce 1990 k vzájemné pomoci a spolupráci
mezi starosty jednotlivých obcí. Páteří celého
regionu je řeka Ondřejnice od svého pramene
pod horou Ondřejník až po ústí do řeky Odry.
Všechny obce, kterých je deset, se rozkládají
po jejích obou březích a zasahují do tří okresů –
Frýdku-Místku, Nového Jičína a Ostravy.
Stejně jako starostové spolupracují spolu
i seniorské organizace obcí. Nejaktuálnější pozvánka na sportovní hry se smažením vaječiny
přišla seniorům obcí povodí Ondřejnice i našim
na středu 3. června od seniorů palkovických.
Setkání se uskutečnilo se v areálu sportovně
kulturně společenského centra v Palkovicích-Myslíku a lhotečtí senioři nechyběli po vyhodnocení soutěží ani „na bedně“. Čtyřčlenné smíšené družstvo složené z manželů Langerových
a Paskových úspěšně prošlo šesti disciplínami,
mezi kterými nechyběly hody kroužků na tyčku,
míčků do koše i plechovek, ale i slalomy s kolečkem a vodou a pálkou s tenisovým míčkem.
Speciální disciplínou bylo zatloukání hřebíků,
které pomohlo Lhoťanovi Františku Langerovi
k získání pomyslné stříbrné medaile v jednotlivcích. Celé naše družstvo pak získalo bronz –
bylo třetí za Fryčovicemi a Palkovicemi.
Při výborné vaječině a ostatních dobrotách,

které organizátoři palkovického Senior klubu pro
soutěžící i ostatní účastníky setkání připravili, se
pak ještě vyměňovaly zkušenosti z akcí jednotlivých sousedských obcí a domlouvala další spolupráce v příštím období. 
P.P.

rozloučili jsme se
V květnu s Anežkou Tomkovou
ve věku 91 let.
V červnu s paní Marií Cabákovou
ve věku 87 let.
Rodině a pozůstalým za obecní úřad
upřímnou soustrast.

Hasiči ve Lhotce se činí

Muži i ženy zahájili svou sezónu v květnu okrskovou soutěži, která se letos konala na Hukvaldech. Ženám letošní sezóna začala celkem zdařile, z pěti soutěží si odvážejí tři poháry za první
místo. Muži zatím ve své letošní sezóně pohár
nevybojovali. Sezóna není ale zdaleka u konce,
ženy i muže čeká ještě spousta soutěží v rámci
Beskydské ligy i soutěží mimo ni.

Mladí hasiči zahájili svou sezónu hadicovou
a uzlovou štafetou ve Frýdku-Místku, která spadá pod hru Plamen. Poslední soutěží, které se
zúčastnili, byl Trojboj v Palkovicích, který se konal pouze v rámci okrsku. Teď se mladí hasiči
budou připravovat na soutěže v požárním útoku
a také na domácí soutěž, kde předvedou, co se
za letošní rok naučili.

Místní poplatky
po splatnosti

Nezapomeňte, že je již po splatnosti všech
místních poplatků.
Ti, kteří nemají čas dostavit se osobně
na obecní úřad, mohou místí poplatek zaplatit
bankovním převodem.
Č. účtu 1690539349/0800
PES – V.S.1341, k tomuto čtyřčíslí připojit číslo vašeho domu, do sdělení pro příjemce napsat
vaše jméno – 80 Kč. Za každého dalšího psa
přihlášeného na tutéž osobu – 140 Kč.
odpady R.O. – V.S. vaše číslo chaty, nebo
domu, za toto číslo připojit číslici 6, do sdělení pro příjemce napsat vaše jméno – 500 Kč
(250 Kč u vybraných rekreačních objektů se
špatnou dostupností pro vývoz TKO) Dle směrnice umístěné na http://www.obec-lhotka.eu/
obecni-vyhlasky/. Vyhláška 1/2012 čl.6.
odpady T.P. – V.S. vaše číslo domu, za toto
číslo připojit číslici 7, do sdělení pro příjemce napsat vaše jméno – 500 Kč za osobu.
Do dnešního dne nejsou uhrazeni 2 psi, 9
domů určených k rekreaci a poplatek za odpady
nemá rovněž uhrazeno 19 domů s trvalým pobytem. Rok 2016 neuhrazen 1 dům s TP a v roce
2017 taktéž jeden dům s TP.
Hrobová místa i podnikatelé – vše uhrazeno
bez nedoplatků, děkujeme.

jubilea
V měsíci červenci oslaví svá nádherná životní
jubilea a dali ke zveřejnění souhlas:
Anna Šrubařová - 86 let
Augustin Kožuch - 86 let
Ludmila Kožuchová - 83 let
Oslavencům přejeme všechno nejlepší,
hodně dalších pěkně prožitých let. Pevné
zdraví, spokojenost, životní elán a pohodu.

Informace k odpadům

Termíny svozu komunálního odpadu v červenci:
pondělí 2. 7., 16. 7. a 30. 7.
Biologicky 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 do 12 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.

Předprázdninové zprávy z mateřinky Lhotka
Jako každoročně, tak i letos jsme pro děti
v závěru školního roku připravili spoustu akcí,
k jejichž zdárnému průběhu přispělo i pro jaro
nezvykle příjemně teplé počasí.
Děti rodičům předvedly pásmo písní, básní
a pohybových kreací s jarní tematikou a spolu
s rodiči pak na stejné téma pokračovaly v tvořivé
dílně. Dubnový námět vzdělávacího programu
o domácích zvířatech jsme doplnili turistickým
výletem do hřebčína Point Horse v Kozlovicích,
kde si děti nenechaly ujít projížďku na koni. V mateřské škole měly možnost pozorovat cvičenou

areál u školky

labradorskou fenku Ami, vodicího psa, patřícího
nevidomému pánovi z Ostravy. Pro venkovní hry
dětí v zahradě jsme zbudovali nové zakrývací
pískoviště s čistým pískem. Divadlo Krajánek
k nám do mateřské školy zavítalo s pohádkou Kovář a obohatilo náš vzdělávací program
na téma Profese. Děti přispěly svým programem
na oslavě Dne matek ve Lhotce. V závěru května podnikly výlet do ostravské ZOO, kde mimo
prohlídky zvířat, jízdy vláčkem, zdolávání nejrůznějších atrakcí pro rozvoj pohybu byl neobyčejným zážitkem vcelku obyčejný oběd – řízek, paní

kuchařkou ráno usmažený v naší školní kuchyni,
a chléb. Následující den děti desátou lekcí ukončily jarní sérii plavání v bazénu U Fandy. Den dětí
oslavily sportovními aktivitami a opékáním buřtů
na Kolbeřáku. Dětské divadlo Nahlas z Palkovic nás pozvalo na své představení Zvířecí
šou. V sále Obecního domu ve Lhotce jsme se
slavnostně rozloučili se sedmi nejstaršími dětmi
– předškoláky, kteří po prázdninách nastoupí
povinnou školní docházku. Na uvolněná místa
v září přijdou nové lhotecké děti – uvítáme deset
mladších kamarádů. 
M. Laníková
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Den obce – Baška na Bašce je za námi

Prvňáčci jsou opravdoví čtenáři

Školní rok utekl jako voda, v září 2017 jsme
vítali nové prvňáčky a 13. června byli pasováni
na čtenáře. Samozřejmě, jejich třídní učitelky
musely vynaložit hodně úsilí, aby se děti čtení
naučily. A nejen to, aby získaly vztah ke čtení,
ke knihám vůbec, vždyť i toto je velký zdroj poznání, nezbytný pro život.
Pasování na čtenáře probíhalo v bašťanské
knihovně, kde děti musely předvést, jak čtou.
Ale ony knihovnici i starostku obce překvapily, protože si připravily nejen čtení – pohádku
o Šípkové Růžence, ale rovněž zpívaly! Vlastně jejich program bylo komponované vystoupení a mohu říct, že velice pěkné! Pravda, čtení
jde někomu líp, někomu hůř, ale myslím, že si
všichni prvňáčci uvědomují, že je třeba se stále
zdokonalovat, číst si každý den – a nahlas! Neboť „cvik dělá mistra!“
Po tomto jejich pásmu přistoupila starostka

obce, oděná v šat rytíře, v ruce meč, k pasování jednotlivých dětí na čtenáře. Ty ale nejdřív
odsouhlasily slib čtenáře: „Ve jménu pohádek,
románů a básní, jménem všech literárních hrdinů a světů, tě pasuji na čtenáře. Měj v úctě slovo, ochraňuj knížkya statečně a čestně jako rytíř, se bij za všechno dobré, co je v nich psáno!“
Každý prvňáček byl slavnostně pasován
na čtenáře, obdržel malý dárek a knížku od knihovnice s přáním: „Čtěte, čtěte, dnes vám to
všem moc pěkně šlo! Přijďte si do knihovny
půjčit knížky, ráda vás tady uvidím!“
Pak už se děti rozběhly k regálům s knihami,
se zvědavostí vytahovaly tu jednu, tam druhou
knihu a četly nebo jen ohlížely… rázem byla
knihovna veselého štěbetání, smíchu – jak by
taky ne! Vždyť se blíží prázdniny a vidina volných dní, cestování a nových kamarádů.

Dajana Zápalková, knihovnice

Hodoňovická Školička je pro děti připravena

V sobotu 2. června se budova hodoňovické
školy v rámci oslav Dne dětí otevřela všem, kdo
si ji chtěli prohlédnout. V posledních měsících
prošla celkovou rekonstrukcí. Zásadní změny
prodělalo 1. patro, kde byly vybudovány prostory
pro dětskou skupinu Školička. Od letošního září
zde budou pečovat chůvy o děti ve věku 1–4
roky. Školička má kapacitu 12 dětí, kterým je
tímto zajištěn individuální přístup, což je důležité
především pro ty nejmenší.
Školičku navštívilo mnoho občanů, kteří vzpomínali na léta minulá, kdy oni sami zdejší školu
navštěvovali. Přišlo i mnoho rodičů, kteří měli
zájem o přihlášení dítěte do Školičky. Během
odpoledne měli rodiče možnost se zeptat na plánovaný provoz tohoto zařízení pro nejmenší děti

přítomných chův i zaměstnanců Obce Baška,
která dětskou skupinu zřizuje. Děti si zatím užívaly nové hračky, relax koutek, ale i ložnici! Zároveň nedaly zahálet ani chůvám, které pro ně měly
připraveno malé občerstvení. Těší nás, že se rodičům, ale hlavně dětem, ve Školičce moc líbilo.
„Díky Dni otevřených dveří se nám podařilo
získat nemálo zájemců, a tak postupně Dětskou
skupinu naplňujeme,“ podotkla Martina Dybová,
chůva hodoňovické Školičky.
V září se těšíme na děti i rodiče v naší Školičce!
Lenka Černiáková, chůva Školičky

Dva malí plyšoví dinosauři, hlavní hrdinové
motivačních čtyř příběhů Jitky Severinové (Diny
a Diky aneb překvapení v kameništi, Diny a Diky
a Den Země, Diny a Diky a Den maminek, Diny
a Diky v Dinosvětě), se konečně po roce dostali
ke svým rodinám.
Celý školní rok tito noví plyšoví kamarádi provázeli děti z MŠ Kunčičky u Bašky environmentálním
projektem „Komu patří svět“ při objevování a poznávání současného i minulého světa. Byli přítomni při všech aktivitách, činnostech, hrách, pozorování a zkoumání přírody, vycházkách a výletech
do okolí. Děti společně s Dinym a Dikym vnímaly
krásu, rozmanitost a tajemství přírody, snažily se
pochopit, jak je důležité chránit životní prostředí.
Projekt se realizoval nejen v každodenních činnostech v mateřské škole, ale také ve spolupráci
s rodiči a příbuznými. Děti se staraly během týdne
o Dinyho a Dikyho ve školce, na víkend si je braly domů a společně s rodinou zkoumaly přírodu
a okolní svět. Své víkendové poznatky, zážitky,
objevy, rodiče podrobně, tematicky a často i velmi
odborně, zdokumentovali v třídních dinodenících.
Velký obdiv a poděkování si také zaslouží manže-

lé Krupovi, kteří vymysleli a ušili pro všechny děti
z mateřské školy originální hračky – dinosaury
a věnovali je dětem ve vánoční nadílce.
Celoroční školní projekt byl ukončen závěrečnou akcí v sobotu 9. června. Paní učitelky, děti
a jejich rodiče se vypravili do Dinoparku Ostrava,
kde se pokusili najít svým kamarádům jejich dinorodiny. Společně procházeli areál a hledali mezi
vystavenými jednotlivými exponáty maminky pro
své dinoušky. Diky se zapojil k rodu Triceratops
a Diny k rodu Brachiosaurus. Nakonec se děti rozloučily a vyfotily se svými kamarády. Celý výlet si
všichni prožili v radostné a pohodové atmosféře,
doprovázené slunečným počasím. Na závěr dostaly děti pro vzpomínku na rok s Dinym a Dikym
pracovní sešity se všemi pohádkami, které pro
tento projekt vymyslela, napsala a věnovala paní
Jitka Severinová.
Děti díky celoročnímu projektu „Komu patří
svět“ uspokojily svou touhu po informacích z doby
dávné – tajuplné, také současné a zároveň si vytvořily otevřený a zodpovědný postoj k životnímu
prostředí. 
Lenka Opělová Ječmínková,

učitelka MŠ Kunčičky u Bašky

Diny a Diky jedou do pravěku

Vážení spoluobčané, zástupci spolků, organizací a sdružení, organizátoři,
chci vám všem touto cestou co nejsrdečněji poděkovat za veškeré vaše úsilí, obětavost,
prostě za vše, čím jste přispěli ke zdárnému
průběhu již 3. ročníku Dne obce. Uvědomuji
si, že bez vaší ochoty prezentovat sebe, svůj
spolek, by tato akce ztrácela smysl. Jen takto
jsme se mohli občerstvit třeba u místních myslivců tradičně výborným zvěřinovým gulášem
nebo ochutnat medové speciality v Medovém
dvoře Martina Carbola, kde nás v „v plné polní“
překvapili i mladí včelaři. Svou gastronomickou
nabídkou opět nezklamala Renáta Srníčková,
taktéž její šité věci přitahovaly i ty nejmenší
účastníky Dne obce. Se svými výrobky k občerstvení nechyběl Seniorklub i Čendaspoláci –
tentokrát se zelňačkou, výborné koláčky a jiné
pečivo cukrářky Broně Blahutové a medové
perníčky Vlaďky Bobkové, holubáři neopomněli
představit své okřídlené krasavce a zároveň
nás zvát na chutné domácí klobásy. Ke koupi
byly i výrobky EKO JEANS Pavlíny Hrabalové,
ale též likéry Beskydské likérky, kteří k tomuto
tekutému občerstvení ještě prodávali bramboráky. Tak mohu pokračovat dál ve výčtu spolků,
v jejichž stáncích jsme nacházeli nejen občerstvení a pobavení, ale též informace o jejich
činnosti.
Ve velkém plátěném stanu Obce Baška
byly na panelech prezentovány nejen stavební
projekty, které ještě čekají na svou realizaci,
ale též již zhotovená dětská hřiště, nová místní
knihovna a hodoňovická Školička, která od září
přijme ty nejmenší děti. K prodeji zde byly i suvenýry obce Baška, ale rovněž eko stanoviště,

kde především děti mohly předvést své znalosti
o přírodě. Chci poděkovat i dalším organizacím
a firmám, které se zde jakýmkoliv způsobem
prezentovaly: Podané ruce, Ekocom, REAMO,
ARCIMPEX, IPH servis, hostinec U Čendy,
vodní záchranáři, Městská policie Frýdek-Místek, místní hasiči, fotbalisté, Bašťanský spolek,
jejichž členky kreslily dětem na obličej různá
zvířátka či ornamenty a akce se tak stávala barevnější, originálnější. Velkou radost jistě udělali
bašťanští hasiči dětem pěnovou koupelí a bezplatnými jízdami v motorovém člunu po hladině
naší přehrady.
Dík patří jistě i předsedovi kulturní komise
Davidu Blahutovi, který celou akci i odmoderoval, pozval na pódium děti naší základní školy,
k ukázkám cvičení jógy naše jogíny na trávník
před pódiem, připomenul návštěvníkům mož-

nost zúčastnit se orientačního běhu, soutěže
v navlékání korálků, v podvečer i v pití piva.
Večer uvedl na scénu i soubory a kapely: Sousedé, Iršava, zpěvačku Elle a pro příznivce moderní hudby i kapelu Česnek.
Vážení spoluobčané, můj pohled na celou
akci je pozitivní, jsem ráda, že se dokážeme sejít a připravit něco takového pro nás pro všechny
a jistě i pro náhodné kolemjdoucí. Stopa letošního ročníku Dne obce zůstane v areálu bašťanského kempu zachována v podobě dvou dřevěných soch Vodníka a Rusalky, které jsou dílem
řezbářů Štefana Danieloviče a Jiřího Veselého.
Přeji vám všem krásné léto a těším se na setkání na dalších akcích pořádaných Obcí Baška
či některým obecním spolkem.

Vaše starostka Irena Babicová
Foto na akci: David Šrubař, Vratislav Kryl

Dětský den v Hodoňovicích s tématem školy

Hodoňovičtí Čendaspoláci, kteří byli s hostincem U Čendy organizátory letošního Dne
dětí, vědí, že se bude od září v Hodoňovicích
otevírat nově zrekonstruovaná škola, která ožije smíchem prvňáčků a malých dětí v dětské
skupině Školička, která má své nové prostory
v téže budově, proto zvolili téma svátku dětí –
ŠKOLA.
Protože celá akce probíhala v zahradě
za hostincem, možná trochu některé vystrašila
dešťová přeháňka, která tak posunula začátek
dění na 14.30.To už tráva začala osychat, i sluníčko vykukovalo zpoza mraků a děti začaly
přicházet v doprovodu rodičů, prarodičů, aby
si zasoutěžily v připravených jedenácti disciplínách. A většina z nich už ví, že když všechna
soutěžní stanoviště projdou, úspěšně absolvují, tak dostanou razítko – tentokrát do žákovské
knížky – a pak si mohou vyzvednout balíček
dobrot a k tomu si ještě vybrat malý dárek
(hračku, potřeby do školy aj.) Soutěže to nebyly zase tak náročné, aby je mohly absolvovat
všechny děti, pravda, ty nejmenší za asistence
rodičů. A snažily se všechny… „Kamarád už
má všechno za sebou a já hledám ještě stanoviště 10 a 11 a ty prý jsou u hasičské zbrojni-

ce,“ komentoval své snažení uřícený Davídek.
Ano, místní hasiči připravili pro děti dvě, jistě
zajímavé, disciplíny a v podvečer skáceli májku, o jejíž vršek byl, jako už tradičně, sveden
nelítostný boj. Není se co divit, vždyť úspěšného „majitele vršku májky“ čekala láhev ostřejšího moku.
V dění akce se pohyboval též místní myslivec se cvičeným dravcem, děti si jej tak mohly
prohlédnout, pohladit. Nechyběl ani skákací
hrad firmy REAMO Libora Pavlase, který tímto především těm malým dětem udělal velkou
radost. Ty skákaly o sto šest, ač jim tekl pot
z čela a byly rozehřáté. To vůbec nevadilo,
vždyť se bylo čím občerstvit. Personál hostince U Čendy zajistil veškeré občerstvení, kromě
nápojů zde byly ke koupi bramborové placky
a grilovaná makrela, na ohništi bylo možné si
opéct klobásu. Čendaspolačky napekly koláče,
takže ke kávě i k pivu, při vykládání si s přáteli,
si bylo co dát „na zub“.
Celou akci moderoval Ondřej Hajdušek,
podbarvoval písněmi s dětskými texty. Zval
děti k mikrofonu, aby zazpívaly písničku či řekly
básničku nebo vtip. A ty toho využily, některé
však nedokázaly potlačit svůj ostych a raději

zpívaly jen v soukromí rodičům. Hudební závěr
byl v režii členů hudebníků a příznivců skupiny
lašského krále. Milan Zbořil dokázal rozeznít
svou kytaru nejen v lidovém tónu, ale i v country stylu, přidávali se se svým zpěvem i návštěvníci, kteří tak poseděli až do večerních hodin.
Co říci závěrem? Dětský den v Hodoňovicích se opět vydařil. Pobavit se přišlo 121 dětí,
bavily se nejen ony, ale všichni, kdo do zahrady hostince U Čendy na toto odpoledne
zavítal. A to je jistě potěšující. Věříme, že se
zde během léta uvidíme zase – třeba poplkáme u piva, v září oslavíme pouť a v říjnu 630
let od založení Hodoňovic. Těšíme se na vás
všechny.  Čendaspoláci a hodoňovický fojt

Foto: Vratislav Kryl

Hasiči z Bašky se podíleli na největší
hasičské fontáně na světě v Praze
Ve dnech 1.–3. června se někteří členové
JSDH Baška účastnili největší hasičské fontány.
Celá tato akce byla pojata jako taktické cvičení.
V pátek v 8 hodin ráno se JSDH Baška vypravila
do hlavního města ve složení Lukáš Handrejch,
Karel Doležel, Jan Valchař, Marek Samek a David Blahut.
Cesta probíhala i přes opravy a různé omezení celkem bez problému a na Smíchovskou
náplavku v Praze, kde jsme měli přiděleno místo, jsme přijeli společně s jednotkou z Palkovic.
Vyložili jsme potřebný materiál a jeli se ubytovat
do sokolovny na Vinohradech, kde jsme společně s cca 800 hasiči spali rozděleni ve čtyřech
sálech sokolovny. Řidič musel hasičské auto dopravit na výstaviště Letňan, kde bylo zaparkováno dalších 200 hasičských aut ostatních družstev
z celé České republiky.
Po koordinační poradě a večeři jsme se pěšky
vydali pod tíhou zásahového výstroje a výzbroje na pěší 3km pochod k náplavce, kde v pátek
večer proběhla generální zkouška. Při generální
zkoušce jsme zjistili, že držet „béčkové proudy
s proudnicí“ cca 30–40 minut bude velice náročné, takže jsme vymýšleli různé úvazy a pomůcky,
abychom si usnadnili manipulaci. Znaveni nejen
pěším pochodem zpět do kopce na ubytování,
ale i ze seznamování a sdílení zážitků s jinými
sbory, jsme ulehali kolem 1 hodiny ranní, někteří
až kolem 5. hodiny, na nafukovací matračky v sokolovně.
Ráno po snídani jsme se vydali na prohlídku
Prahy, přes Václavské náměstí a Staroměstské
náměstí. Přes menší bloudění jsme nakonec trefili i uličky, abychom se dostali zdárně ke Karlovu

mostu. Prohlídkový okruh jsme sestavili na základě toho, že někteří členové byli v Praze naposled před 40 lety. Po návratu na oběd, který byl
zajištěn v sokolovně, jsme nevyužili možnost odpoledního odpočinku, ale opět aktivně, tentokrát
metrem, jsme se vydali na návštěvu Pražského
hradu. Oděni v hasičských tričkách jsme všude
po Praze potkávali rovněž hloučky hasičů, kteří
v sobotu před hlavní show využili návštěvu hlavního města. Zastavovali nás také turisté a zmiňovali se nám, jak se těší na večer.
Po večeři po 19. hodině jsme se opět pěšky vydali k náplavce, kde se již pomalu shromažďovali
lidé, aby si během tříhodinového čekání do začátku show vystáli to nejlepší místo. Ve 21.50 hodin
jsme nakopli stroje a po úvodních proslovech, se
rozeběhla 20minutová show. Během této show
bylo k vidění 70 proudů na Smíchovské náplavce,

přes 25 proudů na Jirsákově mostě, 20 proudů
na Palackého mostě, 70 proudů na Rašínově
nábřeží a 12 proudů na náplavce. K zajištění barevných efektů bylo celkem použito 120 světel.
Během celé show se z Vltavy vyčerpalo a zároveň se vrátilo přes tři miliony litrů vody, která
protékala hadicemi v celkové délce 42 kilometrů.
Po skončení show musel řidič dovézt auto
k našim věcem, které jsme sbalili, naložili a společně se sbory Palkovic a Bruzovic jsme se vydali kolem 1 hodiny ranní na cestu domů. Plní
dojmů, nových zkušeností, ale hlavně unavení
a hrdí, že jsme byli součástí největší hasičské
fontány na světě a mohli jsme reprezentovat naši
obec v hlavním městě, jsme se v brzkých ranních nedělních hodinách všichni vrátili v pořádku
do svých domovů.
Za JSDH Baška

David Blahut a Pavla Valchařová

Milí občané,

právě otvíráme dveře letním prázdninám. Začínají dovolené a já
bych vám spolu s ostatními pracovníky obecního úřadu rád popřál
jen krásné zážitky z cest a spoustu pěkných chvil s vašimi blízkými.
Užijte si volno a vraťte se ve zdraví domů.

Petr Blokša, starosta Pržna

Den obce se vydařil po všech stránkách
Den D, tedy Den obce Pržna, se konal v sobotu 16. června na hřišti. Akce začala ve 14
hodin a už od jejího začátku bylo jasné, že se
počasí vydaří. Nejprve si na své přišly hlavně
děti. Obec pro ně připravila zábavný program.
Hned na začátku vystoupili žáci z mateřinky
i základní školy. Pak už se o slovo hlásil papoušek Rio a kouzelník. Příjemným překvapením bylo vystoupení sokolníků, které zaujalo
všechny bez rozdílu věku. Obrovské nadšení
vyvolalo velké skákací nafukovací centrum.
Fronty se tvořily u malování na obličej a zájem
byl i o jízdu na koni.
Během akce se na pódiu vystřídala řada
hudebníků. Vystoupila dechová hudba Trn-
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kovjanka, folková skupina Kantoři, kapely
Acoustica, Limetal a Nagauč. Nechybělo občerstvení a spousta dobrot. „Myslím, že se
akce lidem líbila, aspoň podle jejich reakcí to
tak vypadalo. Počasí nám vyšlo, hudba byla
dobrá a návštěvníci se bavili do dvou hodin
do rána,“ zhodnotil starosta Pržna Petr Blokša.
Akce tohoto typu by se nemohla obejít bez
sponzorů. Obec Pržno děkuje: THERMA FM
s.r.o., CASAL kovo s.r.o., D3Soft s.r.o., Purgina s.r.o., Sander Support Logistic s.r.o.,
Rekultivace-Recyklace s.r.o., Radomil Jaroš,
Pavel Svoreň, SMS ČR, TINT s.r.o., restaurace Nahřišti s.r.o., tiskárna Kleinwächter.

Mladým hasičům se na jaře dařilo
Mladí hasiči Pržno mají zdárně za sebou půlku soutěžní sezóny. Dařilo se všem
týmům. Dorost získal tři třetí místa, starší
žáci si vybojovali jedno třetí místo a jednu
stříbrnou medaili. Mladší žáci se sice zatím
na bedně neumístili, ale dělají obrovské pokroky. O prázdninách nás čekají různé výlety,
akce a samozřejmě i soutěže. 
(da)

jubilea
Červenec je měsícem oslav
jubileí našich občanů:
pan Otakar Adamec – 92 let,
paní Mária Gurecká – 81 let,
pan Vítězslav Pitřík – 70 let,
pan Jiří Čeřovský – 55 let,
pan Libor Dlouhý – 55 let,
paní Ilona Zajícová – 55 let.
Vážení oslavenci, přejeme vám všechno
nejlepší k vašim narozeninám, spoustu
dalších krásných let plných štěstí, zdraví
a samozřejmě i životní pohody, elánu.
OÚ Pržno

Cyklisté narazí
na opravu mostu
Silnice v obci už pomalu dostává nový koberec. Kdo se nyní musí připravit na výrazné
omezení, jsou cyklisti. Začne totiž oprava
železničního mostu přes řeku Ostravici, která
přinese výluky na trati samé, ale zamezen
bude také průjezd cyklostezkou, a to v úseku
od silničního mostu až po zmíněný železniční
most.
Cyklisté se tak budou muset proplétat
ve složitém provozu podél opravované hlavní
silnice nebo budou případně moci projíždět
od výjezdu pod mostem podél levé strany
řeky až po hodoňovickou lávku. Omezení
průjezdnosti cyklostezky se dá očekávat
od 23. července až do 15. října. Dle vyjádření
zhotovitele se může toto období zkrátit, ale
pevně daná je kolejová výluka, kdy budou
probíhat hlavní práce, a to od 6. srpna do 1.
října. Opravy mostu budou prováděny pod
taktovkou SŽDC.

Školáci připravili
maminkám překvapení
Velké překvapeni připravili školáci ZŠ
Pržno, kterým chtěli poděkovat za péči maminkám a babičkám k jejich svátku. Díky báječným a nápaditým vychovatelkám Bohdaně
Janešíkové a Lucii Strašilové se maminky
v pondělí 21. května nejen pobavily, ale dostaly také vtipné dárečky a malé občerstvení.
Děti s velkým nasazením vyráběly kostýmy,
tiskly trička a pečlivě studovaly texty básniček
i divadelního představení. Anička Václavíková
se osvědčila jako skvělá cukrářka a všechny
děti jako malí zahradníci. Barevné květináče
s klíčícími semínky slunečnice a vlastnoručně
vyrobenými ozdobami budou zdobit nejedno
okno. Oživením bylo také vystoupení děvčat
s moderním tancem a velmi roztomilé bylo
divadlo v podání těch nejmenších. Na některých v hledišti bylo vidět dojetí, úsměv i velký
potlesk na závěr.

Činnost klubu
seniorů

V květnu jsme zorganizovali zájezd
do ZOO Lešná a Muzea obuvi ve Zlíně. Počasí nám přálo, a tak jsme si mohli celé dopoledne prohlížet krásu ZOO, která je rozsáhlá
a je umístěna uprostřed parkové zeleně. Je
v ní mnoho různých, i exotických, zvířat. Také
jsme měli možnost sledovat krmení lachtanů
s ukázkou jejich akrobatických skoků přes
kruh. Po dobrém obědě jsme odjeli do Baťova Muzea Obuvi ve Zlíně, kde jsme si prohlédli exponáty různých druhů obuvi, historických až po dnešní dobu a také od různých
národů. Bylo se na co dívat. Někteří z nás
vyjeli výtahem do 16patrového věžáku, kde
je vyhlídková terasa a je z ní krásný výhled
na celý Zlín a okolí.
V měsíci červnu jsme se zúčastnili setkání tří generací při smažení vaječiny a kácení máje. Náš Klub seniorů připravil vaječinu
z 300 ks vajec (a bylo co smažit) a hasiči skáceli májku. Pro děti byly připraveny sportovní
soutěže a zábavné hry k jejich svátku.
V červnu jsme ještě podnikli výlet na přehradu Olešná a také jsme se v hojném počtu
zúčastnili Dne obce, který se konal již podvanácté a byl opět velmi dobře připraven s pestrou náplní zábavných pořadů.

Výbor Klubu seniorů

Výlet za legendou našeho kraje
Známky byly uzavřeny, školáci už se těšili
na vysněné prázdniny, a tak nastal čas výletů.
Žáci 3. třídy ZŠ Pržno s paní učitelkou Dagmar
Stýskalovou se letos vydali po stopách legend
Moravskoslezského kraje, a to do historického města Frenštát pod Radhoštěm. Historii
města, polohu i osobnosti, které zde mají své
rodiště, probrali a nastudovali cestou ve vlaku.
V průběhu výletu dostávala dvoučlenná družstva otázky a odpovědi poctivě zaznamenávali
do hracích karet, které byly na závěr vyhodnoceny a všichni dostali sladkou odměnu. A že
to byli žáčci pilní a chytří, o tom se přesvědčil i šestinásobný vítěz Rallye Paříž-Dakar

pan Karel Loprais, který nás uvítal ve svém
království u závodních speciálů značky Tatra
ve Frenštátě pod Radhoštěm. Děti se velmi
pečlivě na setkání připravily. „Monsieur Dakar“
dostal krásné obrázky na památku i ručně vyráběného anděla, aby ho chránil na cestách.
Na oplátku odpověděl na všechny všetečné
dotazy a ukázal závodní vůz i přípravu vozidla
na další závod. Třešinkou výletu byl i jeho synovec Aleš Loprais, který se nečekaně objevil.
Na náměstí města jsme měli možnost zhlédnout památky i pamětní desku olympijského
vítěze ve skoku na lyžích Jiřího Rašky. A nechyběla ani zmrzlina a osvěžení.

Hřiště už jsou v provozu, přijďte si zahrát

Výstavba dvou víceúčelových hřišť u areálu Sportovního klubu Pržno je u konce.
Obě už jsou v provozu a pro občany k dispozici zdarma.
Pokud si chcete zahrát, kontaktujte předem správce – tel. 606 040 467.

Pržno se opět propadlo dolů v třídění odpadů
Netřídíme tak jako dříve! Tak by se dal
stručně zhodnotit náš vztah ke třídění odpadů.
Dokazují to výsledky soutěže O keramickou
popelnici, ve které obce a města Moravskoslezského kraje zapojené do systému EKO-KOM soutěží ve výtěžnosti tříděného odpadu.
Klání konkrétně hodnotí množství vytříděného
odpadu přepočtené na jednoho obyvatele
města nebo obce. A zatímco předloni oslavovala naše obec krásné 13. místo, minulý rok se
propadla až na místo 58. a letos je to dokonce
místo 85. „V roce 2015 jsme vytřídili 64,1 tun
odpadu. Loni to bylo pouze 50,4 tun. Tím, že se
obce kolem nás zlepšují, a my se naopak horšíme, to jde od desíti k pěti,“ říká s velkou dávkou
nespokojenosti starosta Pržna Petr Blokša.
Vedení obce na separaci odpadů velice
záleží. Proto si nechalo vypracovat analýzu.
Ukázalo se, že podmínky k třídění odpadů jsou
nastaveny obstojně. „Podmínky tedy máme
dobré, ale přesto se tolik netřídí. A netuším
proč,“ říká starosta. Uvažuje proto o pytlovém
sběru pro ty, kterým na snižování množství
směsného komunálního odpadu záleží. Otázka je, zda by to pomohlo. „Lidé by mohli dostat
zdarma pytle na odpady (papír, plast) na své
jméno. Počty ještě nejsou dány. Uvidíme, jestli
to k něčemu bude. Zvažujeme i různé formy

úlev pro ty, co se zapojí, ale nejdříve systém
odzkoušíme. Budu se pídit u kolegů starostů
a doufat, že najdeme lepší řešení,“ pokračoval Petr Blokša. V praxi tento způsob spočívá
v tom, že lidé dostanou pytle a když je naplní, nechají je v určený den před svým domem
a obec je odveze. Tento systém funguje úspěšně v řadě obcí. Souběžně běží i nastavený systém sběrných hnízd.
To ale není vše, co obec hodlá podniknout.
Chce si zapůjčit kontejnery na biologický odpad. „Zkusíme je umístit na různá místa a časem přidáme i velkoobjemové kontejnery. Ty
bychom chtěli zakoupit, ale v současné době
jsou dlouhé dodací lhůty,“ vysvětlil Petr Blokša a dodal: „Toto všechno bude samozřejmě
zvyšovat náklady na odvoz komunálních odpadů. Mohou vzrůst o desítky procent. Je otázka,
zda budou lidé zodpovědní a budou vhazovat
do patřičných kontejnerů opravdu jen bioodpad.“
Tříděním odpadu obce šetří peníze. Když
se v roce 2015 v Pržně vytřídilo 64,1 tun, obec
získala od společnosti EKO-KOM do rozpočtu
186 tisíc korun. „Všichni si musíme uvědomit,
že nejde jen o to, že šetříme společnou obecní
kasu, ale hlavně životní prostředí pro naše děti
a příští generace,“ doplnil starosta.
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Ostravice
slovo starosty
Vážení občané, chataři, chalupáři,
stojíme na prahu prázdnin, všichni si přejeme, aby i ty letošní byly krásné, slunné, pohodové,
se spoustou příjemných zážitků. Školáci se již všichni pochlubili školními výsledky a jistě zmlsali
sladkou odměnu.
Na prázdniny k nám do obce Ostravice, kde je 1300 chat individuální rekreace a také 1300
lůžek v hotelích a penzionech, přijede mnoho turistů, kteří by si zde rádi užili pobyt. Všichni
budeme rádi, když prázdniny splní naše očekávání, ale všichni k tomu musíme přiložit určitý díl
zodpovědnosti a ohleduplnosti k sobě navzájem. Proto vás jako starosta obce vyzývám, abyste
v době svého volna a odpočinku byli k sobě vzájemně shovívaví co se týče údržby chat hlučnými
stroji. Ne každý zakoupený kompakt ohňostroje musí vyletět do vzduchu ve večerních hodinách.
Uvědomme si, že na chaty přijíždí mnoho čtyřnohých přátel rekreantů, kteří bohužel přijeli s nimi
autem, a pokud ve strachu z ohňostroje utečou, těžko budou hledat cestu domů. Poslech rádia
či reprodukované hudby se dá také omezit, aby posezení u táboráku bylo pouze pro vás, nikoliv
pro široké okolí. Když už vyrazíme na kolo a budeme se kochat krásou cyklostezky, jsou zde
i místa, která vedou po místních komunikacích společně s řidiči, kteří zajíždějí ke svým rodinným domům a chatám. Provoz cyklostezky není pouze pro cyklisty, ale také i pro pěší, rodiče
s kočárky, malé cyklisty, tak nemusím své jízdní schopnosti prokazovat neurvalou rychlou jízdou
po cyklostezce. A k parkování vozidel využijte plochy, které jsou k tomu určeny tak, abychom
nebránili průjezdům vozidlům ostatních nebo například hasičům.
Jsou to drobnosti, které když každý bude aspoň zčásti respektovat, nijak výrazně nikoho
neomezí a poskytnou všem ostatním pohodové prožití prázdnin.
Přeji vám krásné léto. 
Miroslav Mališ, starosta obce

Červenec 2018

Beskydská heligonka opět nadchla Ostravici
Opět po roce a už poosmnácté se do areálu
za hotelem Freud sjeli heligonkáři z širokého
okolí. Konala se tam soutěž Beskydská heligonka. Přijelo přes třicet hudebníků. Potěšitelné přitom je, že spousta z nich jsou děti do 12
let, jejichž hra se rok od roku výrazně zlepšuje.
„Na dětech, které se s radostí vracejí každoročně na naši soutěž, je poznat jejich zájem o nástroj, a když se k tomu přidá správné
vedení učitelů v hudební škole, tak pokrok
za jeden rok je až v některých případech i pro
nás muzikanty nepochopitelný. S radostí čekáme, co nám heligonkáři, ať malí či větší,
předvedou v následujícím ročníku,“ podotkl
místostarosta Ostravice Jiří Pavlán. Ten spolu s dalšími i letos usedl v porotě. Dále v ní
byli malíř, muzikant, řezbář a multiinstrumentalista Jan Satina, primáš cimbálové muziky
Technik Miroslav Hlosta a každoroční moderátor Lukáš Španihel. Nejstarším účastníkem
soutěže byl Emil Škybraha, který ve věku 80
let předvedl kvalitní hru, jež je pro něj srdeč-

ní záležitostí, s pěkným a jemným výrazem.
„Letos Heligonka oslavila svou plnoletost

a teď jako dospělá bude jen a jen vzkvétat,“
doplnil s úsměvem místostarosta.

Hodnotící zpráva provozu kluziště za sezónu 2017-2018
Zakoupení kluziště
Zastupitelstvo obce na svém jednání
(březen 2018) rozhodlo o záměru zakoupení mobilního chlazeného kluziště a pověřilo
radu obce provedením soutěže a zajištěním
financování této akce. Rada obce provedla
soutěž v režimu podlimitní zakázky (tj. nákup technologie s cenou vyšší jak 2. mil. Kč),
kdy součástí této výzvy bylo také zveřejnění
na internetových stránkách obce i na centrální adrese pro veřejné zakázky. Na základě
výběru dodavatele rada obce doporučila zastupitelstvu vhodného kandidáta.
Probíhalo také jednání s bankami o poskytnutí bankovního úvěru ve výši 6,6 mil. Kč.
Zastupitelstvo obce v srpnu 2017 schválilo
výběr dodavatele technologií a také schválilo
přijetí úvěru ve výši 6,6. mil. Kč s úrokovou
sazbou 0,85 s dobou splatností 7 let (za 7 let
uhradíme úroky ve výši cca 230.000,- Kč).
Byla podepsána smlouva o dodávce technologií s termínem otevření kluziště 1. 12. 2017.
Zkušení provoz
Byly započaty přípravy pro instalaci kluziště, kde již bylo předjednáno u distributora
elektrické energie navýšení jističe 3x160A
na hodnotu 3x200A. Poplatek za připojení vyššího výkonu byl 20.000,- Kč. Jelikož
je škola připojena přímo na trafostanici
u RD pan Hlaváč (mateřská škola je připojena z trafostanice u školky), stávající elektropřípojka byla již v minulosti dimenzována
na požadovaný příkon, a tudíž nevyžadovala
žádné další stavební úpravy. V oblasti elektrorozvodů byl hlavní rozvaděč osazen měřidly této kapacity. Součástí akce byl také
nový přívod elektrické energie od hlavního
rozvaděče k chladící jednotce, která je umístěna v prostorách dvoru základní školy. Tento
nový přívod také umožnil posílení elektropříkonu v garážích využívané obcí Ostravice,
v garáži využívané školníkem a také umožnění připojení garáže pod tělocvičnou, která
v zimě sloužila jako přezouvárna, zapojení
nově vybudovaného skleníku a připojení venkovního stánku. Toto posílení by bylo nutné
i bez budování umělé chladící plochy. Celkové náklady elektrorozvodů dosáhly částky
166.000,- Kč. Dřevěný stánek u kluziště: rada
obce rozhodla o zakoupení dřevěněného
prodejního stánku pro poskytování zázemí
kluziště. V této sezóně, jelikož není připojen
na rozvody vody a kanalizace, sloužil stánek
jako zázemí ledařů starajících se o údržbu
plochy kluziště. Na konci října a počátkem listopadu dodavatel technologie v rámci dodávky prováděl montáž roštů, chladicích trubek
a mantinelů na ploše víceúčelového hřiště
u základní školy. Této činnosti se také zúčastnil jeden pracovník obce, který sledoval, jaký
je postup při budování této plochy. Chladící
jednotka pracuje jako tepelné čerpadlo s odpadním teplem, které lze využít na vytápění
školy. Vzhledem k již zahájené topné sezóně
ve školním objektu a plánované rekonstrukci dvoru základní školy, jsme k tomuto kroku
zatím nepřistoupili. Předpokládáme ale, že
bude realizován v roce 2018. Tímto propojením dojde k výrazné úspoře tepelné energie
dodávané z plynové kotelny.
Zkušební provoz byl zahájen 21. 11. 2018
s tím, že se za teplého počasí zkoušela technologie: zamrazení vody na teploty ledu, pak
se povrch nechal povolit, poté se agregát
znovu zapnul na plný výkon. Toto se provádělo několikrát tak, aby se ověřila funkčnost,
výkonnost a spolehlivost chladicího agregátu
mobilního kluziště. Tomu odpovídala i spotřeba elektrické energie ve výši 12.626 kW,

což je v nákladech cca 43.000,- Kč. V rámci
projednání s dodavatelem elektrické energie
jsme se pohybovali v cenách energie cca
3,70 – 3,94 Kč bez DPH. Zkušební provoz byl
ukončen ověřením technologie provedeným
zamrznutím kluziště na výšku ledu 10 cm,
což umožňovalo zahájení bruslařské sezóny.
Klimatické podmínky v tomto měsíci nám ale
nepřály, byly vysoké teploty dokonce přesahující 15 °C. Tímto zhotovitel splnil všechny
podmínky uvedené ve smlouvě od dodávky
služeb až k převzetí zakázky. Bylo zakoupeno mobilní oplocení, které vymezilo prostor
kluziště, technického zázemí a prostor pro
veřejnost. Část tohoto oplocení je během léta
použito na oplocení staveniště nového mostku u školky. Lavičky a jiné technické vybavení nám zapůjčil sbor dobrovolných hasičů
v Ostravici. Také bylo nutné provést školení
obsluhy, vytvořit provozní řád kluziště a jiné
legislativní úkony, které jsou nutné k provozu
tohoto zařízení.
Zahájení provozu
Slavnostní zahájení se uskutečnilo v sobotu 2. 12. 2017, a to z důvodu, že kluziště bylo primárně budováno pro děti, které
v rámci předvánočních akcí měly vánoční jarmark v tělocvičně základní školy, a my jsme
nechtěli tyto akce spojovat. Zahájení sezóny
se zúčastnilo zhruba 40 bruslících dětí a odhadem dvojnásobný počet rodičů, prarodičů
a hostů se přišel podívat. Součástí otevření
bylo také teplé občerstvení. (Provozní dobu
a ceník najdete na webu obce www.obec-ostravice.cz)
V tomto režimu jsme předpokládali bruslit
do 28. 02. 2018. V průběhu provozu jsme se
v letošní sezóně potýkali s obzvlášť teplým
prosincem a lednem, kdy venkovní teploty
nenasvědčovaly tomu, že se jedná o zimní
období. Musíme si uvědomit, že v okolí nebyl
žádný sníh, ani na horách a okolní teploty byly
vesměs nadprůměrné a nad bodem mrazu.
Toto způsobilo, že kromě sjezdovky na Bílé
částečné nastříkané a zasněžené technickým
sněhem, a kromě našeho kluziště nebyla jiná
zimní radovánka v okolí. Teplé období se
projevilo ve spotřebě elektrické energie, kdy
jsme se z předpokládaných 10.000 kW dostali na úroveň 18.000 kW za prosinec a 20.000
kW za leden. Výrazný vliv na spotřebu mělo
také to, že vlivem větrného období došlo k výpadkům elektrické energie, nebo třeba jenom
1 fáze a my jsme byli nuceni znovu opětovně
celou tající plochu namrazit, což je energeticky nejnáročnější proces. V měsíci únoru již
začalo částečně mrznout, a to jsme vykázali
spotřebu 8.000 kW. 4
Prodloužení režimu
Rada obce nad rámec předpokládaného
provozu, kdy jsme očekávali ukončení v měsíci únoru, rozhodla o prodloužení bruslařské
sezóny, a to do 15. 03. 2018.
Demontáž kluziště
Ukončení sezóny se závěrečným bruslením dne 15. 03. 2018 proběhlo již za velmi
teplého počasí, kdy při teplotách 20 °C led
odtával, avšak jakmile teplota klesla pod 15
°C, kluziště začalo mrznout. Toho dne byla
vypnuta chladící jednotka a zbývající led
přirozeně odtál. Jelikož doposud demontáž neprováděli sami zaměstnanci OÚ, byla
na demontáž pozvána dodavatelská firma,
abychom se seznámili s postupem demontáže tak, abychom v dalších sezónách nezpůsobili žádné škody. Ze školního hřiště byly
demontovány veškeré prvky mobilního kluziště. Jednotlivé součásti jsou uloženy v garáži
pod tělocvičnou, tunzerové pile a mantinely

s chladicí kapalinou v zabezpečených prostorách dvoru základní školy.
Bezpečnost na kluzišti
Během bruslařské sezóny neevidujeme jediný úraz žáka či návštěvníka ledové plochy.
Je také nutné zmínit, že v rámci provozního
řádu byla vyžadována u dětí do 12 let bezpečnostní přilba ať již lyžařská či hokejová
apod. K dispozici bylo také 30 přileb se síťkou, které zakoupila škola pro potřeby školní
výuky, a vedení školy je umožnilo také zapůjčit těm bruslařům, kteří přilbu neměli. Členové
hokejového kroužku a účastníci hokejových
utkání, kteří byli mladší 18 let, museli vždy mít
přilbu se síťkou a měli doporučeny hokejové
chrániče. Zde musíme ocenit, že mnoho rodičů ke svým mladým hokejistům přistoupilo
se zájmem a s přibývajícími dny po vánočních
svátcích bylo vidět, že malí bruslaři a hokejisté se vybavují rukavicemi, dresy i chrániči.
Personální obsazení kluziště
Organizací pracovníků údržby kluziště byla
pověřena správa majetku obecního úřadu,
která prostřednictvím zaměstnanců obce realizovala veškerou údržbu na daném kluzišti.
Na výpomoc bylo nasmlouváno 7 pomocných
pracovníků, kteří se podle rozpisu střídali
na údržbě. Zde bylo prioritou zajistit bezpečnost dětí a návštěvníků. Z tohoto důvodu byl
vždy v době provozu kluziště přítomen jeden
z těchto pracovníků, a ten prováděl dozor
na kluzišti. Během školní výuky zajišťoval
tento dozor pedagogický pracovník školy.
Provoz kluziště a pracovní doba pracovníků
zimní údržby se vzájemně doplňovaly. Lidé,
kteří byli připraveni na zimní údržbu chodníků,
se během dnů, kdy nesněžilo nebo kdy nebylo nutné provádět tuto zimní údržbu, věnovali
údržbě kluziště. V případech, kdy bylo nutné
provádět zimní údržbu v plném rozsahu, bylo
kluziště veřejnosti uzavřeno. To se dělo také
s ohledem na klimatické podmínky, protože
v případě sněžení nešlo na venkovním otevřeném kluzišti bruslit z důvodu vrstvy sněhu.
Kromě těchto pracovníků, kteří jsou v hlavním
pracovním poměru v obci, pracovali na kluzišti lidé, které máme v rámci dotace z úřadu
práce. Kmenoví zaměstnanci zvládali údržbu
v rámci pracovní doby a nebyly čerpány žádné přesčasy. Mzdové náklady u pracovníků,
kteří byli na dohodu převážně na sobotní provoz a večerní veřejné bruslení, dosáhly výše
87.900,- Kč. Mzdové náklady u pracovníků
obce byly 14.134,- Kč.
Technické prostředky
V rámci dodávky kluziště byla dodána
tažná minirolba. Tato rolba byla tažena malotraktorem v majetku obce, který ve dnech
sněžení opustil kluziště, nasadil radlice
a prováděl zimní údržbu chodníků. Náklady
na využití tohoto traktorku nelze přesně specifikovat a předpokládáme, že jsme dosáhli
spotřeby zhruba 30 litrů nafty. Sněhová fréza byla nasazena 2x a ostatní ruční technika
jako ruční motorový smeták jsou již v majetku
obce a byly nasazeny dle potřeby. Předpokládána spotřeba byla přibližně 10 litrů benzínu
za celou sezónu. Dále spotřeba vody byla vykázána ve výši 76 m3.
Dobrovolníci
Práci dobrovolníků jsme v letošní sezóně
nijak neorganizovali, a to z důvodu, že jsme
se sami učili, jak danou technologii s ohledem na klimatické změny nastavit či vhodně
udržovat. Samozřejmě jsme ocenili, když se
lidově „chlapi chytili lopaty či smetáku“ a obsluze kluziště pomohli vyházet rolbovaný sníh
či pomohli nějak jinak. V práci dobrovolníků
lze v budoucnu vidět úsporu mzdových pro-

středků právě v oblasti dozoru nebo i údržby.
Společenské akce na ledové ploše
Nejenom veřejné bruslení, ale také různé
zájmové aktivity se odehrály na kluzišti, a to
například Setkání s účinkujícími v muzikálu
Popelka na ledě, hasičské sportovní odpoledne, hokejová utkání dětí v rámci hokejového
kroužku, hokejový den s ligovým hokejistou
a reprezentantem Zbyňkem Irglem a přátelský hokejový turnaj dospělých z okolních
obcí. V další sezóně lze předpokládat, že
těchto akcí či show bude čím dál víc.
Příjmy a výdaje
Největší položkou ve výdajích je spotřeba
elektrické energie. Ta je stanovena poměrem,
protože není zřízen podružný elektroměr pro
spotřebu kluziště, ten bude namontován až
na sezónu 2018-2019. Tudíž se jedná o čísla
stanovena odhadem, odpočtem, s ohledem
na loňskou spotřebu školy.
Celková spotřeba elektřiny (stanovena
odhadem – propočtem) kluziště za období
1. 11. 2017 – 31. 03. 2018 je 305.729,- Kč –
(tabulku najdete na webu obce – www.obec-ostravice.cz).
Mzdové náklady činily 102.034,-Kč, roční
úroky (odhad z celé částky) 32.000,- Kč, příjmy (výběr ze vstupného a pronájmu ledové
plochy) 108.270,-Kč.
Návrhy na příští sezónu
ke zlepšení provozu
- Vybudování podružného měřidla pro
technologii kluziště, včetně ohřevu teplé vody
a vytápění garáže pod tělocvičnou, pak budou přesně specifikovány náklady na provoz.
- Vzhledem k vyššímu objemu elektrické
energie na objektu školy lze předpokládat
uzavření smlouvy na levnější elektřinu.
- Osazením nových vrat do garáže pod
tělocvičnou se zlepší tepelná pohoda v této
místnosti, stávající vrata jsou výklopná nahoru.

- Vzhledem k získaným zkušenostem
s ohledem na klimatické podmínky lze již lépe
předvídat požadavky na chlazení ledu tak,
abychom kluziště příliš nepřechlazovali (s tím
jsou spojené i vyšší náklady).
- Propojení chladící jednotky, která pracuje
jako tepelné čerpadlo, na topný systém školy
dojde také k úspoře tepelné energie na vytápění školy, které musí dodávat plynová kotelna školy.
- Pronájmem reklamní plochy na mantinelech získáme další finanční prostředky, které
bude možné použít na úhradu nákladu spojených s provozem kluziště. Předpokládáme,
že pronájmem těchto ploch pokryjeme kompletně plánovanou spotřebu elektrické energie v následujícím roce.
- Zapojením dobrovolníků, rodičů do systému služeb dozoru na kluzišti se ušetří také
mzdové finanční prostředky
- Zastřešením technologie dojde ke zvýšení její životnosti.
- Rozšíření provozu o vánočních svátcích –
personální obsazení.
Závěr
Letošní první bruslící sezóna nám poskytla
mnohé zkušenosti s provozem ledové plochy, některým se budeme snažit v následující
sezóně vyvarovat. Je třeba si uvědomit, že
sportovní a zájmové aktivity dětí a mládeže
obec Ostravice vždy podporovala a také, že
investice do dětí a mládeže není nikdy zisková. Chci poděkovat všem, kteří se do provozu
kluziště zapojili, pomohli při údržbě či vedení
dětí ke sportu na daném sportovišti.
Budu potěšen, když v následujících letech
přibude bruslících dětí, sportovně aktivních
žáků a dobrovolníků, kteří se zapojí do údržby kluziště, nebo nám pomohou zajistit dostatečný počet sponzorů, kteří si například
pronajmou reklamní plochu.

Miroslav Mališ, starosta obce

kos informuje

Senioři si prohlédli staré kočárky
Mimořádně, tentokrát ve čtvrtek 21. června, se konal tradiční červnový zájezd našeho seniorského klubu. Provázeni slunečným
počasím jsme odjížděli do cíle našeho výletu,
a to do Muzea kočárů Čechy pod Kosířem.
Se vznikem muzea, jeho bohatou a zajímavou expozicí nás svým poutavým výkladem
seznámil pan Obr. Rovněž pozval přítomné
na červencovou slavnost Josefkol do zdejšího
zámeckého parku. Všichni jsme obdivovali,
do jaké podoby dokázali zdejší řemeslníci přivést mnohdy téměř trosky kočárů do stávající
podoby, a tak je zachovat pro budoucí generace. Po poutavé prohlídce muzea jsme se po-

silnili obědem v Penzionu Mánes
a poté se vydali za dalším cílem
výletu do zdejšího zámku a zámeckého parku. Mimo historické prostory zámku si mohli naši
senioři prohlédnout také expozici otce a syna
Svěrákových zaměřenou na jejich filmovou
tvorbu. Mnozí jsme se občerstvili v zámecké
kavárně a plni dojmů jsme se vraceli do svých
domovů. Za bezpečnou přepravu děkujeme
řidiči panu Glembkovi ml.
Příští akce: posezení v Ostravickém pivovárku se koná dne 18. července od 15.00 hodin. 
(JN)
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Malenovice

Školní rok ukončila slavnostní akademie

Vážení spoluobčané,
jsme na prahu letních prázdnin. Přeji všem dětem, aby si odpočinuly od školních povinností a užily si dny volna s radostí a se spoustou nových zážitků.
Dospělým pak přeji krásnou dovolenou a příjemné chvíle plné letní pohody.
Vladimír Malarz, starosta, a pracovníci obecního úřadu

Den dětí přinesl spoustu zábavy

Spousta smíchu, radosti a nakonec i sluníčka přinesl Dětský den, který uspořádal Obecní
úřad v Malenovicích ve spolupráci se Sborem
dobrovolných hasičů Malenovice a Mysliveckým sdružením Borová v sobotu 3. června.
Zpočátku to přitom vypadalo nevalně. Nad
obcí se honily těžké mraky a pršelo. Nakonec ale přece jen vykouklo sluníčko a oslava
dětského svátku mohla začít. Stejně jako loni
byla už zdálky vidět obří nafukovací klouzačka,
ve které se vyřádili snad úplně všichni. Po celé
odpoledne byla v obležení dětí malých i větších.

Den dětí nabídl řadu zábavných soutěžních
úkolů. Návštěvníky bavil fotokoutek, ale i střelba vzduchovkou, různé dovednostní soutěže
i kreativní činnosti. Když si oslavenci prošli
všechna stanoviště, čekala je sladká odměna. „Děti za své výkony dostaly nanuky a další
sladkosti. Bylo vidět, že se jim akce líbila. Prostě si vše užily na plný plyn! Děkujeme všem
za pomoc s organizací,“ podotkly s úsměvem
členky organizačního týmu z Rosničky.
Po ukončení dětského dne čekala zábava
na dospělé. Pokáceli máj a u Obecního domu
si usmažili vynikající vaječinu.

Konec školního každoročně slaví Centrum
volného času U Rosničky slavnostní akademií.
Nejinak tomu bylo i letos, kdy se konala 5.
června v sále Hospody pod Borovou. Děti, které během školního roku navštěvovaly zájmové
kroužky, představily svým blízkým, co všechno se naučily.
Rodiče je nyní odměnili velkým potleskem,
protože toho zvládly opravdu hodně. Akademie byla rozdělena do několika pásem. Hrálo
se na kytary, cvičilo i tančilo. Děti dokázaly,
že se umí prezentovat na jevišti bez větší trémy. „Děkuji všem lektorům za jejich obětavou
práci. Dík patří i lidem, kteří se účastní našich
akcí a kurzů. A samozřejmě také dětem. Ty
udělaly během školního roku opravdu velký kus práce,“ uvedla vedoucí centra Miluše
Plevová. Na akademii byly k vidění i výtvory
tvůrčích kurzů. Návštěvníci si mohli prohlédnout například výrobky z keramiky, z výtvarky
i šicích kroužků.
Centrum volného času U Rosničky neusne
na vavřínech ani o prázdninách. Naopak ho
přes léto čeká spousta práce a samozřejmě
zábavy. „Před námi jsou letní tábory, máme

naplánováno sedm turnusů. Takže nudit se
určitě nebudeme,“ usmála se Miluše Plevová.
Jako první přijde na řadu Golfový tábor, který
se koná přímo na golfovém hřišti na Čeladné.
Jedná se o velice oblíbený tábor, který není
příměstský. Následovat budou tábory pro
předškolní děti, Výlety za poznáním, ten je

spojený s třídenním pobytem ve Starém Jičíně. Letošní novinkou je tábor nazvaný Asterix a Obelix – olympijské hry. Poté bude opět
oblíbený tábor Výlety za poznáním, ve kterém
bylo v době uzávěrky novin ještě poslední volné místo, dále Keramické tvoření a poslední
tábor bude Tvoření pro dívky.

V třídění odpadu jsme se zase zlepšili
Lidé mohou pečovat o životní prostředí mnoha způsoby. Jedním z nejsnadnějších je třídit
odpad. Obec tuto myšlenku podporuje, proto
je v Malenovicích dostatečný počet nádob
na separovaný odpad. V soutěži O keramickou
popelnici, kterou každoročně vyhlašuje společnost EKO-KOM, dopadla naše obec opět o trochu lépe než předchozí rok.
„V kategorii obcí do 2500 obyvatel jsme obsadili 57. místo. O rok před tím jsme skončili
na 90. místě a pro srovnání – ještě rok předtím dokonce na místě 135. Je to tedy důvod
k mírné radosti, ale rozhodně nesmíme usnout
na vavřínech. Na druhou stranu, když pojedeme tímto tempem i nadále, budu spokojený,“
zhodnotil starosta Malenovic Vladimír Malarz.
Pokud lidé jsou ukáznění v třídění odpadu,
ušetří obci nemalé prostředky. Jednak se uspoří za svoz komunální odpadu, jednak se získají
peníze od EKO-KOMu právě za odpad separovaný. „Z toho jasně plyne jedna zásadní věc.
V případě, že občané nebudou odpad třídit,
budeme muset zvednout ceny za svoz netřídě-

Malenovice čeká Den obce

Obec Malenovice uspořádá 1. září Den
obce. Je spojený se slavnostním otevřením
lesoparku Borová a také stého výročí založení Československé republiky.
„Zakončíme volební období, pobavíme se, potkáme se a navzájem poznáme.
Do akce se zapojí i naše spolky jako například hasiči, myslivci a další,“ uvedl starosta
Vladimír Malarz.

Seniorům se výlet za poznáním líbil

krátce z obce
Zastupitelé schválili
závěrečný účet
V Malenovicích se konalo pravidelné zasedání zastupitelstva obce ve středu 20. června
v sále Obecního domu. Zastupitelé schválili
závěrečný účet hospodaření obce za rok
2017, jehož součástí je zpráva o kontrole
hospodaření, která byla provedena krajským
úřadem. Výsledek kontroly hospodaření je
bez nedostatků.

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

Užijte si naši
tradiční pouť
Senioři vyrazili koncem června na výlet. Navštívili zámek v Hradci nad Moravicí s poutavým
výkladem a prohlídkou. Líbilo se jim Arboretum plné rostlin z celého světa. Ve skleníku
si prohlédli nádhernou výstavu živých motýlů. A pak se všichni spokojení vrátili domů.

Poslední víkend v červenci, tedy ve dnech
28. a 29. července, propukne v Malenovicích
tradiční pouť na sv. Ignáce. Přijďte si užít kolotočů, stánků i dalších pouťových radovánek.

ného odpadu. K tomuto kroku bych sahal velice nerad.
Proto apeluji na všechny,
nebuďte lhostejní k přírodě.
Vždyť kromě úspory financí
jde i o naše životní prostředí,
ve kterém všichni žijeme,“
obrátil se na občany starosta.
Do soutěže, kterou každoročně pořádá Moravskoslezský kraj s autorizovanou
obalovou společností EKO-KOM, bylo zapojeno všech
300 obcí a měst Moravsko- Každý odpad by měl skončit tam, kam patří.  Foto: Petr Pavelka
slezského kraje. V samotné
soutěži se hodnotila vykazovaná data v systé- 14 kg plastů, skoro 12 kg skla a čtvrt kilogramu
mu EKO-KOM. Šlo především o množství vytří- nápojových kartonů. V součtu je to tedy 47,3 kilogramu vytříděného odpadu na občana kraje.
děných odpadů na jednoho obyvatele a počet
Ocenění má zástupce obcí motivovat k tomu,
tříděných komodit na území jednotlivých obcí
aby se snažili třídění odpadů mezi občany maa měst. Hodnocena byla navíc i hustota sběrné
ximálně podporovat,“ řekla Jarmila Uvírová,
sítě. „Těší mě, že si kraj celkově udržel 7. místo
náměstkyně hejtmana Moravskoslezského
v pomyslném srovnání všech krajů. Opět jsme
překročili republikový průměr v množství vytří- kraje pro životní prostředí, a dodala, že spolu
děného odpadu na obyvatele za rok. Na jed- s věcnou cenou získali ti nejlepší i finanční odnoho obyvatele našeho kraje připadlo za rok měnu. I ta by mohla motivovat naše občany,
2017 přesně 21,1 kg vytříděného papíru, téměř aby v třídění odpadů zabrali.

Hasiči pomohli belgickým turistům
Naši dobrovolní hasiči byli přivoláni k záchranné akci. Pár osmdesátiletých seniorů si
zvolil náročný terén při svém prozkoumávání
Beskyd a vydal se nejstrmější trasou k Satinským vodopádům. „Dvojice turistů urazila
v prudkém svahu mezi stromy nejméně padesát metrů, asi deset metrů pod silnicí ale
Belgičané zjistili, že dál už nemohou. I kvůli
vyčerpání dostali strach z uklouznutí a raději si
nechali zavolat hasičskou pomoc,“ přiblížil kraj-

ský mluvčí hasičů Petr Kůdela.
Hasiči, kteří dorazili na místo, použili pevné
lano a seniorům spustili sedák. Oba důchodce
pak úspěšně vytáhli k sobě nahoru na cestu.
Akce dopadla úspěšně a turisté neutrpěli žádná zranění. „Hasiči je po odpočinku odvezli asi
kilometr k místu, kde měli zaparkovaný automobil. Tím odjeli do svého rekreačního zařízení
a jejich zahraniční dovolená mohla nerušeně
pokračovat,“ doplnil Kůdela.
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Metylovice

Memoriál Ondřeje Šprly ovládli kluci z Ostravice

Milí spoluobčané,



vstupujeme do nejkrásnějšího období v roce, do letních prázdnin.
Chci vám popřát krásné léto, plné samých úžasných zážitků.
Dětem veselé dny volna a dospělým dlouhou a příjemnou dovolenou.

Lukáš Halata, starosta Metylovic

Metylovice opět zažijí Gulášmet

Do Dne obce Metylovice sice zbývá spousta
času, ale jen do konce července se mohou přihlásit všichni, kteří se chtějí utkat v boji o nejlepší
guláš. V rámci akce se totiž bude již počtvrté konat Gulášmet, neboli týmová soutěž o nejlepší
kotlíkový guláš.
Do kvalifikace se mohou přihlásit profesionální i amatérské týmy (maximální počet lidí
v týmu je 1–5, větší polovina občané Metylovic).
Přihlášku je možno vyzvednout na obecním
úřadě nebo na webových stránkách obce. Podání přihlášky na obecní úřad je do 31. července
2018. Vybrané týmy budou o účasti informovány do 17. srpna. Přednost dostanou soutěžící
minulého ročníku. Týmy budou mít k dispozici
prostor cca 3x3 metry.
A jaké je zadání? Zdánlivě jednoduché, uvařit guláš v kotlíku vytápěném ohněm. Hodnotit
se ale bude i kultura přípravy, profesionalita,

nazdobení stánku i čistota na pracovišti. Soutěžící si mohou předem nakrájet i naložit maso.
Zeleninu mohou mít omytou a očištěnou, ale ne
nakrájenou. Šéfkuchaři si mají povoleno donést
si vlastní vývar. Čas na vaření jsou čtyři hodiny. Poté musí poskytnout ochutnávku porotě.
Zůstatek uvařených porcí si soutěžící mohou
prodat ve vlastní režii a tím pokryjí své náklady.
Den obce Metylovice se bude konat v sobotu
1. září a ponese se v duchu Chalupářů. Zápis
soutěžících je od 10 hodin. Slavnostní zahájení
soutěže nastane ve 12 hodin. Do této doby si
týmy mohou nazdobit stánky a připravit pracoviště. Od 16 hodin pak začne prezentace. Guláše
bude hodnotit komise. A jaká je cena pro vítěze? Sudy s pivem, přičemž nejlepší tým získá
padesátilitrový sud, druhý třicetilitrový sud a třetí
patnáctilitrový soudek. Více informací najdete
na stránkách obce www.metylovice.cz.

Školní střípky z konce školního roku

Jestli si někdo myslí, že jsou všichni ve škole na konci školního roku unaveni, tak se mýlí.
V metylovické škole to v červnovém měsíci žilo.
V pátek 8. června nás v rámci projektu Ovoce
a zelenina do škol přišli do školní družiny navštívit animátoři z Ovocentra ve Valašském Meziříčí. Zábavnou formou seznámili děti s tím, proč
je důležité jíst ovoce a zeleninu a jaké vitamíny
a prospěšné látky obsahují ty nejznámější druhy
ovoce, které mohly děti navíc hned ochutnat. Děti
si také zahrály na kuchaře a naučily se připravit si
zdravou ovocnou svačinu. Nechyběl ani maskot
pan Jablko, který dětem rozdával odměny.
Ve středu 13. června se školní jídelna proměnila v sál, který se naplnil všemi dětmi ze školy.
Netrpělivě čekaly, co se začne dít. Nejen žáci byli
netrpěliví, ale i učitelé, kteří byli pozváni do poroty
soutěže osobní pozvánkou: Dobrý den, zvu vás
do poroty na naši soutěži: Naše škola má talent.
Jen potřebuji, abyste se dostavil/a 13. 6. 2018
v 8.00 hod. (!!! ráno !!!) do školní jídelny. A vzal/a
si průpisku. Tam si řekneme, jak se bude hodnotit, a poté v 8.30 přivedeme žáky ze tříd, a nebo
družiny do jídelny. Tedy místa, kde to bude. Tomáš Halata, žák 5. tř.
A opravdu v 8.30 začala velkolepá show. Žáci
4. a 5. třídy předváděli různá představení a dokazovali všem divákům, že opravdu mají talent.
Hned první vystoupení všechny zarazilo do židliček, když Tadeáš, žák 4. třídy, uhodil do bubnů a všichni v sále jsme se přenesli na koncert
rockové kapely. Vystoupení střídalo vystoupení,
tanec, zpěv, hra na flétnu, recitační pásmo vlastních básní a spousta dalších vystoupení bavilo

všechny diváky. Na závěr si žáci 5. třídy připravili
anglické divadlo.
Dopoledne rychle uteklo a nikomu se nechtělo
vrátit zpátky do třídy. Celá akce byla moc dobrá
a velmi se žákům 5. třídy povedla. Soutěžící byli
porotou odměněni za své výkony. Speciální cenu
dostali taky moderátoři, kteří diváky celou show
prováděli.
Hned ve čtvrtek 14. června se uskutečnila
ve vestibulu naší školy vernisáž výstavy výtvarného kroužku. O úvodní slovo se postarala naše
paní ředitelka a následně si již výstavu zahájili
žáci výtvarného kroužku. Součástí vernisáže bylo
také hudební vystoupení žákyň Terezy Tomáškové, Michaely Kovalové, Sophie Jane Balogh,
Lucie Hajduškové, Markéty Halatové a Elišky
Janíkové v doprovodu pana učitele Klimánka.
Žáci si také pro návštěvníky výstavy připravili
malé občerstvení. Poslední akcí byl Dětský den,
který uzavřel školní rok ve čtvrtek 28. června. Pro
nepřízeň počasí se konal v sokolovně. Nakonec
to nikomu ani tak nevadilo. Děti si užily zábavy
i výborného dortu. 
Barbara Raszyková

(Fota: Robert Mročka)

Sportovní klub Metylovice, oddíl kopané, jako v minulém ročníku odnesl Matěj Hrtus z TJ sedm vstřelených branek, v loni okořenil svůj výuspořádal v sobotu 16. června již 16. ročník MeKysučan Korňa. Tentokrát mu k vítězství stačilo kon deseti přesnými trefami.
moriálu Ondřeje Šprly v kopané starších
Nejlepší fotbalisty jednotlivých družstev
žáků. Turnaj se konal na fotbalovém hřišti
ocenila psacími soupravami firma Radomíra
v Metylovicích za účasti družstev TJ Sokol
Kulhánka – Ronex, s.r.o. Cenu pro nejlepšíOstravice, TJ Kysučan Korňa (Slovensko)
ho hráče si tak z týmu SK Metylovice odnea domácích Metylovic. Bohužel na posl Viktor Šimek, z TJ Sokol Ostravice Adam
slední chvíli odřekl účast na memoriálu
Březina a z TJ Kysučanu Korňa byl oceněn
celek z Palkovic, a tak se bojů o poháry,
Samuel Bielčík. Závěrečného vyhodnocení se
dorty a další sladké ceny pustily jen tři
také zúčastnil i prvoligový hráč FC Vysočina
týmy. Domácí hráči neuspěli v žádném
Jihlava Jakub Fulnek, který předal nejmladšíze dvou soubojů, a tudíž obsadili 3. mísmu hráči turnaje Tadeáši Murkovi z Metylovic
to. Prvenství slavili kluci z Ostravice, kteří
(ročník 2008) podepsaný dres. I Kuba Fulnek
porazili oba své soupeře (Metylovice 6:4
se ještě v barvách metylovské přípravky proa Korňu 5:2). Hostům ze Slovenska pat- Horní řada zleva: Petr Murka – trenér, Radek Čupa, František háněl na hřišti při 3. ročníku Memoriálu OndČernoch, Lukáš Onderka, Samuel Červinka, Roman Velička,
řila 2. příčka, a to jen díky výhře 14:1 nad
řeje Šprly, a tak věřme, že jej budou další náJakub Fulnek – hráč FC Vysočina Jihlava, Daniel Kaňok,
vrstevníky z Metylovic.
sledovat. Všem organizátorům a sponzorům
Adrian Ondračka, Samuel Brož, Matěj Šigut a Václav Šigut.
Cenu pro nejlepšího střelce si stejně
patří velký dík. 
Lukáš Halata
Spodní řada: Viktor Šimek, Jakub Volný a Tadeáš Murka.

Fotbalisté obsadili klidný střed tabulky

Zisk 14 podzimních bodů nasvědčoval tomu,
že jaro bude těžké. Sdružené mužstvo Metylovic a Frýdlantu „B“ v zimě opustil Denis Dušík,
střelec šesti podzimních branek (Ostravice),
naopak do týmu skvěle zapadl Lukáš Kubásek,
který rovněž šesti přesnými zásahy pomohl
celku ke konečnému 8. místu a svým výkonem
předčil odejitého Denise Dušíka.
Také by se mužský celek na jaře neobešel
bez pomoci tria frýdlantských dorostenců Petra Jedličky, Robina Uhláře a 16tiletého talenta
Matěje Milara, který nastoupil v devíti utkáních
(z toho jen 3x v základní sestavě) a za dobu 423
odehraných minut zatížil konto soupeřů pěti góly.
Navíc za dorost 1. BFK Frýdlant n. O. vyhrál se
46 vstřelenými brankami krále střelců Krajské
soutěže dorostu. Za Metylovice se nejvíce dařilo
Danielu Kociánovi, mířil přesně 13x.
Jarní část sezóny nezačala pro Metylovice moc
dobře. První utkání s Vojkovicemi bylo kvůli počasí
přeloženo na květen. Ve druhém zápase podlehly doma Neborům 1:4. O týden později přivítaly
Písek, který po boji porazily 2:1. Třetí domácí zápas v řadě Metylovicím opět nevyšel a Nošovice
si odvezly tři body za vítězství 0:2. Důležitý souboj
o záchranu čekal Metylovice u posledního Návsí.
Chyby v obraně a špatný výkon brankáře Husera
přispěly k porážce 5:3. Utkání s předposledním Bukovcem již zvládly Metylovice na jedničku a připsaly si důležitou výhru 4:1. Poté následovala výhra
v Bašce 0:3, avšak na vítěznou vlnu se nepodařilo
navázat v odloženém utkání s Vojkovicemi, v němž

krátce z obce
Odvoz odpadů
v měsíci červenci
Odvoz odpadů nastane ve středy 11. a 25.
července 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 od 10 do 12
hodin. Začátkem srpna bude sběr velkoobjemového odpadu v pátek 3. srpna od 14
do 18 hodin a v sobotu 4. srpna od 8 do 12
hodin. BIO odpad mohou lidé vozit od 10
do 12 hodin.

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

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

Metylovice

Metylovice

••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••

v sobotu 14. 7. 2018 v 18 hodin
Metylovice, areál za školou, hraje:

v neděli 22. 7. 2018 v 16 hodin
Metylovice, areál za školou, hraje:

Krok (SK)

Ptačoroko

legenda slovenského tradičního bluegrassu z
Dubnice nad Váhom

domácí kapela z Frýdlantu nad Ostravicí a
Metylovic

Taverna

Soft & Easy

výrazná newgrassová kapela původně z Prostějova
a jižní Moravy

bluegrassové trio z Olomouce

Candy Floss (SK)
osobitá slovenská moderní bluegrassová kapela
oceněná na mnohých festivalech v zahraničí
Vstupné 115,- Kč, děti v doprovodu zdarma
Občerstvení zajištěno
Pořádá: Ptačoroko z.s. a Tenisový klub Karlický z.s.
www.ptacoroko.cz

Červenec 2018

Malina Brothers
Bratři Malinové, tedy banjista Luboš (Druhá tráva),
kytarista Pavel a houslista Josef (Jimmy Bozeman & the
Lazy Pigs), si přizvali ještě kontrabasistu Pavla Peroutku
(Spirituál kvintet).
Vstupné 230,- Kč, děti v doprovodu zdarma
Občerstvení zajištěno
Pořádá: Ptačoroko z.s. a Tenisový klub Karlický z.s.
www.ptacoroko.cz

se Metylovice v kombinované sestavě musely smířit s prohrou 3:1. O následujícím víkendu si však
s chutí zastřílely se Staříčem a připsaly si do tabulky výsledek 6:1. V derby hraném v Palkovicích se
štěstí usmálo pro Metylovice až v 84. minutě – 0:1.
Téměř 80 minut pod tlakem a bravurní výkon brankáře Husera, tak vypadala hra v domácím prostředí
s Hrádkem. A když se k tomu přidaly dva přesné
zásahy Kubáska s Milarem, tak tři body zůstaly
doma. Na těžké půdě v Mostech u Jablunkova
dominovaly v první půli Metylovice, ale z několika
100% šancí těžili jen jednou, načež domácí v poslední minutě prvního poločasu srovnali. Ve druhém dějství v rozmezí 50.–53. minuty Metylovice
3x inkasovaly a z této deky se již nevzpamatovaly
a prohrály 6:2. V důležitém střetnutí s Kozlovicemi
toho k vidění moc nebylo. Až v poslední minutě
se ujala střela Oty Kulhánka, která propadla až
za záda hostujícího gólmana. Touto výhrou se
Metylovice dostaly z ohroženého pásma sestupu a k poslednímu jarními souboji do Oldřichovic
mohli jet hráči s čistou hlavou. Hráči Metylovic však
k utkání s Oldřichovicemi přistoupili až moc lehkovážně a domácí, kterým by vítězství zaručovalo jistý
postup do 1.B třídy, od počátku nenechali nic náho-

dě a v poločase jasně vedli 5:0. Nakonec odjížděly
Metylovice s výpraskem 12:0. I přes tento výsledek
sehrály Metylovice jaro podstatně lépe než podzim.
V jarních utkáních zvítězily 7x a prohrály 6x. Do tabulky si k podzimním 14 bodům připsali dalších 21
a s celkovými 35 body obsadili 8. příčku. O bod více
a mohly být páté. Na kdyby se ale nehraje, a tak
po loňském premiérovém ročníku, kdy nově složené sdružené mužstvo obsadilo konečné 12. místo
s 23 body, se jedná o výrazné zlepšení. Navíc se
mu dařilo v domácím prostředí, kde ze 13 utkání
9x vyhrálo, 1x remizovalo a jen 3x prohrálo, a tak
v tabulce domácích zápasů skončilo třetí.
Do nové sezóny 2018/2019 opět vstoupíme
jako sdružený tým Metylovice/Frýdlant „B“. Pak se
uvidí, co dál, poněvadž výkonný výbor 1. BFK Frýdlant n. O. není příliš nakloněn tomuto sdruženému celku, protože jej nemůže plně využít jako svůj
záložní tým. Hráč uvedený na soupisce sdruženého družstva není totiž oprávněn startovat ve svém
mateřském klubu za družstvo shodné kategorie,
takže hráči ze sdruženého mužstva nemohou jít
ani na lavičku frýdlantského áčka, a naopak nevytížení hráči áčka se nemohou rozehrát v béčku
(ve sdruženém týmu).
Lukáš Halata

Stará garda Metylovic obstála
Na travnatém hřišti TJ Sokol Fryčovice se
v sobotu 23. června konal turnaj starých pánů –
Memoriál Miloše Kubláka.
Tohoto fotbalového klání se rovněž zúčastnilo i mužstvo staré gardy SK Metylovice, které
v systému každý s každým, s počtem hráčů 6+1
a hrací dobou 1x18 minut. Nejprve remizovalo
s Hukvaldami 0:0, poté porazilo Fryčovice „A“
4:1 (branky: 2x Němec J., Halata L., Němec M.).
V následujícím duelu s Fryčovicemi „B“ okusil
celek Metylovic poprvé a naposled hořkost porážky 0:2. S chutí si zastřílel proti slovenskému
družstvu z Prešova – 5:0 (3x Šlachta, 2x Němec

M.). Vítězství 2:0 (Šlachta, Halata L.) si tentokrát
připsal na své konto v zápase proti Výběru Fryčovic, Hukvald a Přešova a v posledním utkání,
které bylo vlastně soubojem o druhé místo, porazili Metylovští silný tým Slezanu F-M v poměru
2:1 (Šlachta, Rypka). Prvenství na turnaji slavili
domácí – Fryčovice „B“, krásnou druhou příčku obsadily Metylovice a stupně vítězů uzavřel
Slezan Frýdek-Místek. SK Metylovice reprezentovali – Jan Šlachta, Radek Hadámek, Roman
Hadámek, Martin Němec, Jaromír Němec, Jaromír Červenka, Otakar Kulhánek, Lukáš Halata,
Jan Rypka a Petr Machů.
(lh)

Červenec 2018
Příjemnou dovolenou, plnou slunce
a nevšedních zážitků přeje všem občanům
starosta Milan Vaněk

Atletický trojboj

I v letošním školním roce se ve čtvrtek 14.
června zúčastnilo 10 vybraných sportovců naší
školy tradičního atletického trojboje. Soutěž,
které se účastnilo celkem devět škol, se konala na novém víceúčelovém sportovním hřišti
za Základní školou T. G. Masaryka.
Děvčata a chlapci z 1.–5. tříd si své atletické
dovednosti prověřili ve třech disciplínách, a to
v běhu na 50 metrů, skoku dalekém a v hodu
kriketovým míčkem. Výkony všech byly po zásluze odměněny a tři nejlepší z každé kategorie
získali diplom a věcné ceny. Ze ZŠ a MŠ Pstruží dosáhli nejlepších výkonů tito žáci:
Julie Drnovská – 1. místo v kategorii dívek 1.
ročníků
Oliver Kašing – 1. místo v kategorii chlapců 4.
ročníků
Všem našim atletům děkujeme za reprezentaci
školy a vítězům gratulujeme.
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Pstruží

Čáry, máry, fuk…
Naši základní a mateřskou školu ovládly
magie a čáry. Mizely předměty, objevovaly se
na jiných místech, dětem se z nosíku sypaly
penízky, a naopak, kde se vzalo, tu se vzalo,
objevovaly se věci zcela nové – deštníčky, nádherné kytice květů.
Nebojte se, to jsme s dětmi neovládly žádnou černou magii, ale naši školu navštívilo duo
manželů Kellnerových se svým vystoupením
plným kouzel. Dětem se čarovná show velice
líbila a celé představení sledovaly se zatajeným dechem. Čáry, máry, fuk…

Lenka Švihlová, MŠ Pstruží

Výlet školní družiny za koníky
V pondělí 25. června vyrazila školní družina
na návštěvu za koníky. Cílem byl Prosper Horse Ranch v obci Čeladná. Paní vychovatelky
zopakovaly dětem bezpečnost u koní a přichystaly děti na projížďku.
Nezapomněli jsme ani na přilbu, která je neodmyslitelnou součástí každého žokeje. Poté
děti nedočkavě stály v řadě a čekaly na svezení. Některé se naopak obávaly, protože na koníku jely poprvé, nakonec však svůj strach
všichni překonali a dojížděli s úžasným pocitem
a úsměvem na tváři. Některé děti přinesly koníčkům také dobroty, které jim moc chutnaly.

Z oslav 70. výročí založení sboru
dobrovolných hasičů ve Pstruží

Fitcentrum na Pstruží

V sobotu 23. června hasiči ze Pstruží oslavili 70. výročí od svého vzniku. Přes aprílové
počasí se celodenní program vydařil.
Dopoledního slavnostního průvodu od hasičské zbrojnice až ke kapličce se kromě hasičů zúčastnili také obyvatelé obce. Do kroku
svižně vyhrávala dechová hudba z Frýdlantu.
Hasiči ve slavnostních hasičských oblecích
i další účastníci průvodu pak byli svědky obřadu svěcení dřevěné sochy sv. Floriána, které
provedl páter Petr Fichna z Frýdlantu. Celý
obřad výrazně podpořilo slunce, když v posledních okamžicích ukázala obloha hrozivá
mračna. Ta svou náplň vylila až po společném
fotografování u Vlčárny. To už hasiči a hosté
absolvovali program slavnostní schůze v sále
této restaurace. V krátkém programu byla
zhodnocena dosavadní činnost, byly předány
ocenění a pamětní medaile a podáváno občerstvení. Odpolední program pak pokračoval
prezentací hasičské techniky před hasičskou
zbrojnicí. Zásahová jednotka Starých Hamer
pak předvedla velmi zdařilou ukázku u fiktivní nehody osobního automobilu. Zde předvedli vyproštění a ošetření dvou figurantek.
Při komentované prezentaci předvedli více
možností vyprošťování z havarovaného vozu,
a to za pomoci hydraulického nářadí. Ve věži
zbrojnice si bylo možné vyzkoušet slaňování
pod dozorem zkušeného odborníka. Ten také
zajistil možnost vyzkoušet si potápění v nádrži za použití kyslíkových lahví. Ve venkovním
areálu a v nově vybudovaném technickém
zázemí pak pokračovala volná zábava. Poděkování patří SDH Frýdlant n. O., Čeladná, Ostravice, Pstruží, Útvaru HZS ve F-M a horské
službě za zapůjčení vozidel a techniky k prezentaci pro veřejnost. Velké ocenění náleží
JSDH Staré Hamry a členům předvádějícím
zásah u nehody. Poděkování náleží delegacím z okolních sborů za účast se slavnostními
prapory (SDH Metylovice, Nová Ves, Malenovice, Frýdlant n. O., Pržno, Lubno a družebnímu sboru Imeľ ze Slovenska). Dále páteru
Petru Fichnovi, restauraci Vlčárna, Daliborovi

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM
KNIHOVNA PSTRUŽÍ
Úterý 10.00 – 16.00
Středa 10.00 – 16.00
Čtvrtek 10.00 – 16.00
Pátek 10.00 – 12.00
Tel.: 734 373 393,
e-mail: infopstruzi@seznam.cz
web: www.pstruzi.knihovna.cz
Facebook:
www.facebook.com/knihovna.pstruzi

Marcaníkovi a zejména OÚ Pstruží a starostovi Milanu Vaňkovi a R. Káňovi za pomoc při

přípravě programu. Vážíme si účasti všech
přítomných. 
Hasiči ze Pstruží

Dávám šach, pane králi…

Z mateřské školy Pstruží byli nominováni
čtyři chlapci – Patriček Šotek, Matyášek Žídek,
Honzík Poruba a Kotík Čaplygin, aby reprezentovali naši MŠ v šachovém turnaji „O mistrovský titul MŠ“. Turnaj se hrál na pět kol, šachoví
soupeři byli po každém odehraném kole losováni a po každé partii také následovala krátká
pauza, kdy se děti občerstvily a mezi sebou
s nadšením diskutovaly, kdo vyhrál, kdo prohrál, kdo dal „šach-mat“ a kolik kdo sebral pro-

tihráči šachových figur. Chlapci toužili po stupních vítězů a poháru, ale nakonec po dlouhém
boji získali hezké 11. místo z celkově zúčastněných dvaceti mateřských škol. Účastnická
medaile a diplom jim vykouzlila úsměv na tváři
a radost z celoroční píle z šachového kroužku.
Děkujeme Beskydské šachové škole za krásně zorganizovanou akci a přejeme šachistům
hodně úspěchů v dalších šachových krůčcích.

Věra Otawová, MŠ Pstruží

Stará „šopa“ je minulostí

Pojízdná čistírna peří

SDH Pstruží za finanční podpory obce Pstruží vybudoval ve sklepních prostorech
obecního úřadu nové sportovní fitcentrum. Je určeno pro všechny vyznavače pohybu,
kvalitního cvičení a zdravého životního stylu.

z naší sypkoviny a vašeho peří
šijeme deky a polštáře
od 2. 7. do 5. 7. 2018
9.00 – 12.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
Stanoviště:
parkoviště před obecním úřadem Pstruží

Místo staré „šopy“, která dlouhá léta sloužila jako skladový prostor techniky OÚ a také jako
zázemí pro akce pořádané SDH, byl vybudován nový objekt s příjezdovou cestou. V nově
vybudovaném objektu se nachází nejen skladový prostor techniky, ale i kryté sezení s příslušenstvím k pořádání různých akcí nejen společenských, ale i rodinných.
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Hospody, petanque i stacionář
Klubový měsíc červen proběhl dle plánu,
jen výlet na Hukvaldy opět vyzněl do ztracena.
Nicméně dáváme mu ještě další šanci… Angličtináři dostali vysvědčení (paní učitelka dává
jen jedničky) a radostně se vrhli do prázdnin.
Volno si v červenci dávají „čtvrteční“ cvičenky,
„úterní“ ale jedou dle Michala Davida nonstop.
Kroměříž je skvostná
Poslední květnový den jsme busem Kopeckých spáchali výlet do Kroměříže. Zde jsme
navštívili úžasný Arcibiskupský zámek a v něm
reprezentační sály a většina i zámeckou obrazárnu (ostatní prošli Podzámeckou zahradou).
Posléze jsme se všichni odebrali do nedaleké
Květné zahrady. Opět nádhera, byť z důvodu
sucha ještě zahrada nebyla kompletně osázena. Zájezd se vydařil, byť na zpáteční cestě měl
vytipovaný motorest již zavřeno.
Hospody
Dvě klubové vycházky jsme zakončili (jak
jinak) posezením a občerstvením v čeladenských podnicích, a to v Chatě Dukla a v restauraci Na rozcestí. V obou případech pohoda
a spokojenost.
Petanque
V sobotu devátého se na petangový turnaj
dvojic v rámci Frýdlantských sportovních her

vydala po loňské odmlce opět sestava Kokešová-Bernady. Po famózním výkonu v prvém
vítězném duelu ale přišel totální výpadek formy
a zbyla na nás „bramboračka“. Nicméně víme,
co říkal pan Coubertin… Příští rok musíme
s sebou vzít mentálního kouče a také nějaký
fanclub a zlato je naše.
Stacionář
Také jsme vykonali návštěvu denního stacionáře pro zdravotně postižené ve Starém Městě, který se nazývá Linie radosti. Nemám potřebu někomu pochlebovat, nicméně smekám
před paní Lukšovou a jejím týmem. Dokázali
zde vytvořit rodinnou, láskyplnou a také tvůrčí
atmosféru a na klientech lze snadno vypozorovat, jak jsou tam rádi. Po prohlídce interiéru
zařízení jsme se všichni družili na zahradě
(s opékáním a grilováním) a bylo nám hezky.
Tradiční návštěva z Ostravy
Jako každý červen (i ten letošní nebyl výjimkou) přijíždí na návštěvu výprava seniorského
klubu Gabriel z Ostravy. Po malém občerstvení
v naší klubovně je vždy na programu vycházka
do okolí, tentokráte podél řeky na horní Čeladnou s posezením v Kněhyni.
Ještě na programu…
Po uzávěrce tohoto čísla nás ještě čeká (téměř) lázeňské grilování u Kupčáků, nicméně
předpověď počasí je prozatím proti...
Co nás čeká v červenci
Ve dnech státních svátků pořádá Obec Če-

ZA PODPORY OBCE ČELADNÁ

ladná seniorský zájezd do slovenské družební
obce Zubrohlava, posléze již budou následovat akce klubové. Začneme třetím pokusem
na Hukvaldy, dále vycházkou Oklikou do Pařezu, tradičně se podíváme na výletní restauraci
U Zdeňka, pojedeme do Paskova na zámek
a závěrem trocha turistiky přes Čupek do Hodoňovic a Bašky.
Kompletní program na měsíc červenec najdete jako obvykle v Čeladenském zpravodaji,
v klubu, v infocentrech Čeladná a Pstruží nebo
na www.senioriceladna.cz.
Klubovnu naleznete v přízemí Domu
s pečovatelskou službou, kontaktovat mě
můžete osobně, telefonicky (737 532 227,
731 505 585) nebo přes e-mail petr.bernady@
seznam.cz.
Závěrem přijměte pozvání na naše klubové
akce. 
Petr Bernady

Na nádvoří kroměřížského zámku.

PARTNER:

Na zahradě v Linii radosti.

3.–4.
SRPNA
2018

ŠKOLY

pá 13–24 / so 12–24

ladnaceladna

ČELADNÁ

AREÁL

ZÁKLADNÍ
www.ladnaceladna.cz

OTEVÍRACÍ DOBA AREÁLU

DAVID KOLLER / ANETA LANGEROVÁ
THE CARNY VILLAINS
Hvězdy Colours of Ostrava 2017 z Velké Británie

KORBEN DALLAS / MARTIN HARICH
UŽ JSME DOMA & BUCHTY A LOUTKY

PĚVECKÝ SBOR ZŠ ČELADNÁ / CIMBÁLOVÁ MUZIKA ÚSMĚV
FUSION FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ / DR. ZEPPELIN
BAD JOKER‘S CREAM / VADIM & CO. / DOWNBELOW / DOCELA
NEO CHESS SUNNY ROCK‘N‘ROLL BAND
NEJOBLÍBENĚJŠÍ VEČERNÍČKY ČESKÉ TELEVIZE
PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI / CIRKUSOVÉ ŠAPITÓ

PROJEKT CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM / STOLNÍ HRY
MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ / DÍLNIČKY A ATRAKCE PRO DĚTI
KLIDOVÁ ZÓNA SE ZÁZEMÍM PRO KOJÍCÍ MAMINKY
DVOUDENNÍ VSTUPNÉ: v předprodeji 300 Kč / na místě 350 Kč / děti do 15 let 150 Kč (děti do 140 cm zdarma) / ZTP, ZTP/P 150 Kč. JEDNODENNÍ VSTUPNÉ: v předprodeji 200 Kč / na místě 250 Kč / ZTP, ZTP/P 100 Kč.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: www.ticketpro.cz / Knihovna a informační centrum Čeladná / Prodejna Oriental, Ostrava-Zábřeh.
Klienti ČPZP můžou po předložení průkazu zdravotní pojišťovny uplatnit 20% slevu na vstupném (v prodejně Oriental nebo přímo na místě).
pořadatel akce
KONTAKTNÍ ADRESY NAJDETE NA: www.ladnaceladna.cz
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

PRODUKTOVÍ PARTNEŘI:

ZA PODPORY:

PARTNEŘI:

Kunčice p. O.

Oznámení – tábory Tapaza
Oznámení o průběhu aktivit airsoft a paintball letního tábora TAPAZA – omezený vstup
do lesa:
Hry airsoft a paintball budou v lese nad
táborem (bývalé RS Mládí) probíhat v termínu 1. 7.–31. 8. vždy od 9.00 do 12.00
a od 15.00 do 18.00 hodin. V těchto časech
je omezen vstup do lesa nebo po domluvě

s hl. vedoucím tábora (Michal Chmelař, tel.:
724 315 620).
Dále s potěšením oznamujeme, že po dohodě s majitelem objektu a na základě četných žádostí občanů, včetně petice proti
ohňostrojům, byly letos všechny ohňostroje
na ukončení tábora zrušeny. Děkujeme organizátorům tábora za příkladnou spolupráci.

Kalendárium akcí v obci
20. července
Pouťová zábava (SDH)
21. července
Malá pout’ v lesní kaple sv. Maří Magdalény (farnost)
22. července
Velká pout’ ve farním kostele sv. Maří Magdalény (farnost)
25. července
splatnost záloh za III. čtvrtletí – vodné a stočné (Kunčická s.r.o.)
4. srpna
Rybářský den (Rybářský spolek)
4. srpna
Memoriál Jana Zajace (TJ Sokol – oddíl kopané)
11. srpna
120. výročí založení SDH Kunčice pod Ondřejníkem (SDH)

Zastavení na okruhu Anny Trefilové.

Dětský domov Čeladná příjme od 1. 9. 2018 kuchařku na plný úvazek.
Bližší informace na tel. číslo 558 684 411, p. Oršulíková

Na Ladné Čeladné zahrají Langerová,
D. Koller i britští The Carny Villains
Patnáctku kapel uvede festival Ladná Čeladná na letošním čtvrtém ročníku, který se
koná 3. a 4. srpna v areálu Základní školy Čeladná. Oba festivalové dny se návštěvníci mohou těšit na zvučná česká jména – v pátek vystoupí Aneta Langerová, v sobotu David Koller.
Za pozornost nicméně stojí také česká legendární kapela Už jsme doma, bratislavští
Korben Dallas, patřící v současnosti k žádaným slovenským kapelám, nebo britští The
Carny Villains, kteří se českým fanouškům
představili loni na Colours of Ostrava.
Žánrově bude nabídka tradičně pestrá –
na Ladné Čeladné zazní rock, hardrock, punk,
ale také ska, swing, balkánské rytmy či cimbálovka. „Spousta návštěvníků se jistě těší na dvě
hlavní hvězdy, Anetu Langerovou a Davida
Kollera, nicméně program obsahuje řadu zajímavých kapel. Jednou z nich jsou The Carny Villains, kombinující swing, ska, punkrock
a balkánské rytmy. Jejich koncerty bývají živelné, ostatně jak už bývá zvykem u zahraničních
kapel, které na Ladnou Čeladnou zveme,“ řekl
člen dramaturgického týmu Jiří Moravčík.
V kulisách beskydského podhůří si návštěvníci mohou dále vychutnat třeba legendární
formaci Už jsme doma, jež ve spolupráci se
členy divadla Buchty a loutky odehraje představení inspirované večerníčkovským loutkovým seriálem Krysáci. Příznivci poklidnější
hudby si přijdou na své při poslechu Korben
Dallas či Vadim & Co, fanoušci tvrdší muziky
se mohou těšit například na hardrockové Bad
Joker’s Cream nebo indierockové Downbelow.
Chybět nebude ani balkánská tancovačka pod
taktovkou energického DJ Dr. Zeppelina, který
nabídne hity od umělců jako Goran Bregović,
N.O.H.A., Shantel či Manu Chao, a to za mistr-

ného doprovodu klarinetisty a bubeníka.
Festival pamatuje i na malé návštěvníky,
pro které organizátoři připravují bohatý program. „Namátkou jmenujme dobrodružné příběhy v podání herců ze Staré arény Ostrava,
pohádky z úst vystupujících umělců, promítání
oblíbených českých večerníčků, tvořivé dílny,
workshopy, soutěže a spoustu dalších atrakcí
pro menší i větší děti,“ upřesnil program dětské
scény Jiří Moravčík.
Kromě bohatého programu Ladná Čeladná
nabízí řadu služeb pro návštěvníky, například
hlídání dětí ve věku 3 až 8 let v místní mateřské školce nebo kyvadlovou dopravu zdarma
do Frýdlantu nad Ostravicí a Frenštátu pod
Radhoštěm. Zájemci o ubytování mohou využít kemp nacházející se hned vedle areálu,
v němž bude k dispozici pitná voda a mobilní

WC. Cena činí 30 korun za osobu a 100 korun
za stan.
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.)
• Klienti ČPZP můžou po předložení průkazu zdravotní pojišťovny uplatnit 20% slevu
na vstupné (v prodejně Oriental v Ostravě-Zábřehu nebo přímo na místě)

Už jsme doma & Buchty a loutky.

Kunčice p. O.

Beskydské hry bez hranic
byly pro Kunčice úspěšné
V letošním roce jsme se opět za naši obec
zúčastnili Beskydských her bez hranic – aneb
přátelského zápolení obcí našeho Mikroregionu Frýdlanstko-Beskydy (Baška, Pržno,
Janovice, Lhotka pod Ondřejníkem, Kunčice
pod Ondřejníkem a Frýdlant nad Ostravicí).
Pořadatelem byla tentokrát obec Baška, a tak jsme si užili netradiční disciplíny
i na vodě. Díky výhře ve vodní štafetě a dobře
vsazenému žolíku náš dospělý tým hry vyhrál
a děti byly třetí. Celkově se tak naše obec
umístila druhá. Obhájcem vítězství se staly
Janovice.
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Janovice

Obec Janovice je „Přítelem horských regionů“

Obec Janovice se v průběhu roku 2018 zapojila do projektu polsko-české akce propagující
kulturu, tradice a řemeslnou výrobu horských
regionů. Partnerem projektu je Stowarzyszenie
Koalicia Marek Ziem Górskich a projekt je zaměřen na spolupráci a společné vzdělávání místních
nositelů tradice a kultury horských oblastní a také
propagátorů těchto tradic a řemesel.
Jednou z aktivit projektu byla také soutěž
Osobnosti horských regionů, ve které jsou každoročně oceňovány osobnosti, nevládní organizace
nebo společnosti z území Polska, Slovenska
a České republiky, které svou činností přispěli
k rozvoji a propagaci horských regionů. Za českou stranu byli kandidáti nominováni letos poprvé a uspěli hned dva z nich. Hlavní ocenění si
z galavečera, který se konal v polském Zywieci 2.
června, odnesli Petr Pavelka, šéfredaktor časopisu Zpravodaj Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy
(v kategorii „Novinář horských regionů“) a spolek
PRVOČAS, z.s. z Janovic (v kategorii nevládní
organizace horských regionů). Obci Janovice
jako partnerovi projektu byl udělen titul Přítel horských regionů. Věřím, že v příštích letech budou
kandidáti z Beskyd neméně úspěšní.

Gabriela Milotová,

místostarostka, foto: archiv obce

Výzva

Mladí hasiči na noční soutěži

V pátek ve večerních hodinách vyrazili mladí hasiči z Janovic poměřit své síly v požárním
útoku s ostatními sbory do Vyšních Lhot, kde
se v areálu Kamenité konala soutěž Pohár hory
Prašivé. Tato soutěž byla netradiční, neboť se
konala po setmění za umělého osvětlení, což jí
dodávalo zvláštní atmosféru a pro děti i diváky
to tak byl velký zážitek. Společně s dětmi dorazila do areálu i početná skupinka fanoušků,
kterými byli především rodiče soutěžících dětí.

SDH Janovice vyslal do bojů tým v mladší
i starší kategorii. První tým se na start dostal
okolo jedenácté hodiny večerní, a přestože již
na některých dětech bylo vidět, že v tuto dobu
již dávno spí, adrenalin a nadšení jim dodaly
energii ke krásnému výkonu, po němž se časomíra zastavila na čase 30,245 sekund. O chvíli
později se na start postavil i tým starších dětí,
kterým se požární útok taktéž podařil a zakončili jej v čase rovných 32 sekund. Po smotání
hadic a úklidu helem dostaly děti zaslouženou
odměnu, kterou byl párek v rohlíku a sodovka.
S plnými břichy a spoustou zážitků nastal čas
vyrazit domů.
Poháru hory Prašivé se zúčastnilo celkově
45 týmů ve třech kategoriích (mladší žáci, starší žáci a dorost). V kategorii mladších se náš
tým umístil na 14. místě a druhý tým v kategorii
starších na 15. místě. 
Za SDH Janovice

text a foto: Lukáš Plánička

Pro připravovanou výstavu, která proběhne v rámci doprovodného programu Ondrášovských slavností 2018, hledáme vzpomínkové předměty vážící se k předchozím
ročníkům slavností. Máte-li nějaký takový
doma, ať již v podobě jedinečné a zajímavé
fotografie, programu, vstupenky či jiný poklad, a jste nám ochotni jej na výstavu zapůjčit, prosíme o jeho doručení na obecní úřad
nejpozději do 15. srpna. Děkuji.

Gabriela Milotová, místostarosta

Nové lavičky
v centru obce

31. května byly v centru Janovic před prodejnou potravin instalovány nové lavičky a odpadkové koše. Tato drobná investiční akce je součástí
projektu Ondrášovské slavnosti – Znovu v Hradisku a jejím cílem je zvýšení estetiky místa, kde
v září proběhne jedna z klíčových aktivit projektu
– jarmark řemesel a rukodělných výrobků. Prezentace většiny účastníků jarmarku si můžete
prohlédnout na webu www.ondrasovskeslavnosti.cz.
Lukáš Plánička, foto: archiv obce

Červnové zasedání zastupitelstva

19. zasedání zastupitelstva obce Janovice
proběhlo 8. června. Mimo běžné a standardní
body jednání byla projednána Účetní závěrka
obce Janovice za rok 2017 a zároveň závěrečný
účet obce za rok 2017. Oba body byly bez připomínek zastupiteli schváleny. Stanoven také byl
rozhodnutím zastupitelstva počet členů zastupitelstva na další volební období – i nadále bude
počet zastupitelů nezměněn – 15. Zastupitelé
dále podpořili podporu výměny nevyhovujících
lokálních kotlů a schválili Dodatek ke Smlouvě
o spolupráci při realizaci projektu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji.
Schválena bez připomínek byla Zpráva
o uplatňování územního plánu obce Janovice.

Naopak větší debatu si vyžádal další bod, ve kterém byla řešena vzájemná směna pozemků.
Nakonec byl na návrh starosty bod stažen z jednání. Schválena byla Smlouva o návratní finanční
výpomoci ZŠ a MŠ Janovice. ZŠ tak bude moci
profinancovat již schválený projekt na zřízení
Multimediální jazykové laboratoře ZŠ Janovice,
pro kterou získala ZŠ Janovice dotační titul.
V rámci různého bylo vysloveno poděkování
dobrovolným hasičům a zaměstnancům obce
za pomoc při řešení následků přívalových dešťů.
Zároveň starosta obce poděkoval za přípravu
podkladů a za výsledky při kontrolách obce.
Detailní zápis z jednání je dostupný na webu
obce. 
Vladimír Kutlvašr

Aktivní týden třeťáků a čtvrťáků
Předposlední týden ve školním roce je vždy
spojený s psaním závěrečných prověrek a uzavíráním známek. Stejně to probíhá i u nás na 1.
stupni. Po velkém učebním vypětí pak následuje
odpočinek formou výletu a exkurze. Tak tomu
bylo i u našich třeťáků a čtvrťáků.
V úterý 19. června jsme vyrazili na školní výlet,
pro který jsme tentokrát zvolili jako dopravní prostředek vlak. Ráno jsme dojeli do Frenštátu pod
Radhoštěm, kde jsme se vydali ke skokanským
můstkům a prošli jsme si stezku Brána Beskyd.
Po krátkém posilnění jsme se vydali na kopec
Velký Javorník, odkud byl úžasný rozhled na beskydskou krajinu. Po delším občerstvení jsme pak
vyrazili na cestu zpátky, tentokrát do Veřovic, kde
jsme se opět vlakem dopravili až do Janovic.
Tento výlet byl malou předehrou, která nás čekala v pátek 22. června. Po domluvě s rodiči jsme
vyjeli společně na exkurzi do Prahy, kde jsme
poznávali historické památky našeho hlavního
města. Již v brzkých ranních hodinách jsme vyjeli
z Pržna a v Ostravě jsme nastoupili na vlak, který
nás dovezl až do Prahy. V dopoledních hodinách
jsme navštívili historickou část, kde jsme stoupali
po zámeckých schodech, abychom viděli Hrad-

čany, chrám sv. Víta. Pak jsme prošli Karlův most
a viděli Národní divadlo. Poté následoval odjezd
na Vyšehrad, kde jsme si představovali skok Horymíra se svým Šemíkem ze skály. A věřte, byla
to pěkná výška.
Následně jsme se přesunuli na výstaviště, kde
jsme si prohlédli výstavu Mumie světa. Po jejich
prohlídce nám sice trochu počasí nepřálo, ale to
nás neodradilo od naší poslední zastávky exkurze. Autobusem jsme vyrazili do ZOO Praha. Tady
jsme měli dostatek času, abychom si celou ZOO
prošli a seznámili se se všemi jejími obyvateli.
Poté již následoval přesun na hlavní nádraží,
kde jsme nasedli a vraceli se domů. Věřím, že
se žákům výlet líbil a někteří mohli poprvé poznat
naše hlavní město. Poděkování patří také p. Horálkové, která nám pomohla s přechody hlavně
v dopoledních hodinách v centru Prahy a naší
asistentce Mazalové. Ale největší poděkování
patří p. uč. Barvíkové za přípravu a všem našim
dětem, které byly v Praze úžasné, dodržovaly
všechny pokyny a nemuseli jsme řešit žádné
ztráty. Co víc říct? I malé děti mohou poznávat
hlavní město a nemusíme se bát s nimi někam
vyrazit. 
Taťána Němcová

Chodníky v Janovicích
– aktuální stav

V loňském roce se podařilo úspěšně dokončit
výstavbu chodníku na Bystrém. Obec dlouhodobě
připravuje výstavbu chodníků samozřejmě i v Janovicích. Tyto chodníky mají v současné době čerstvě vydané rozhodnutí o umístění stavby.
Tento právní akt je v podstatě nejdůležitější
a jeho vydání trvalo více než dva roky. V rámci
řízení jsme se museli potýkat zejména se složitou
dopravní situací, kdy jsme museli vypracovat tři varianty projektové dokumentace, abychom vyhověli
všem požadavkům dotčených orgánů na umístění
stavby takového rozsahu. Navržený chodník má
bezmála 1,5 km a začíná na dolních Janovicích
u č. p. 606 a končí na rozcestí u č. p. 397. Věříme,
že do konce roku 2018 se podaří vyřídit stavební
povolení a po veřejné soutěži by se na jaře 2019
mohlo začít s vlastní výstavbou. Administrativní
průtahy jsou bohužel neúprosné, a to vzhledem
ke složitosti a rozsahu stavby. Věřím, že po výstavbě bude chodník sloužit ke zlepšení bezpečnosti chodců v Janovicích, byť to nešlo tak rychle,
jak jsme původně plánovali. Ve velké části povede
chodník po pravé straně krajské silnice a bude
navazovat na stávající sjezdy a stavební objekty.
O dalším postupu vás budeme včas informovat.

Svatopluk Běrský, místostarosta

jubilea
Gratulace

Štěstí, pohodu a hojnost zdraví přejeme
p. Marii Okonské, Karlu Kindlovi a Františku
Večeřovi, všem z Janovic – Bystrého.
Obec Janovice

Bystřanský pařez 2018

V sobotu 26. května se uskutečnil další ročník
oblíbené sportovně-zábavné akce s názvem Bystřanský pařez. Tradičně je tato událost spojena se
smažením vaječiny a kácením májky a koná se
pod taktovkou TJ Sokol Bystré v areálu u chaty
Bystřanky.
Pomyslný olympijský oheň zapálil krátce
po 15. hodině pan Jenda Muroň. Plápolající oheň
a vyvěšená vlajka znamenaly jediné – může se
začít závodit! Celkem pět sedmičlenných týmů
(v čele se svými mladými kapitány) soutěžilo
v šesti různých disciplínách – např. košíkové,
hledání čísel v labyrintu nebo rozpoznání názvů
písní. Soutěžící měřili své síly i v běžecké štafetě
nebo společně zápasili s gymnastickým kruhem.
Souboje byly opravdu vyrovnané, ale vítězem
mohl být jen jeden. Nakonec se na bedně umístil
tým Vaška Magdoně (3. místo), následoval tým
Pavlíka Pustky (2. místo) a celkovým vítězem se

stal tým Elišky Prokopové. Gratulujeme! Následovalo předání medailí, pohárů a jiných věcných
cen od sponzorů. Poté přišel čas na kotlíkovou
vaječinu, která byla připravena z tří stovek vajec.
Po dobré svačině přinesli bystřanští hasiči sekeru a začalo kácení májky – ruku k dílu přiložili jak
mladší, tak i dříve narození hosté. Nakonec šla
májka k zemi a všem nezbývalo nic jiného, než si
popovídat se svými sousedy či známými a užít si
zbytek příjemného slunného odpoledne.
Věcné ceny pro vítěze věnovali Cyklo Molitor,
společnost Atisk a Beskydská likérka. O hudbu
se v průběhu celého odpoledne staral DJ Zdena. Všem návštěvníkům i samotným soutěžícím
moc děkujeme za účast a budeme se na vás těšit
na některé z dalších akcí, které se v průběhu léta
v areálu u chaty Bystřanky uskuteční.
Sláva vítězům a čest poraženým!
Za TJ Sokol Bystré text i foto: Lucie Nohlová

Škola získala další dva granty
na podporu vzdělávání

Ve školním roce 2017/2018 se ZŠ Janovice
velmi daří v oblasti získávání grantů v rámci ekologie. Důkazem toho je, že jsme obdrželi již pátý
dotační titul během jednoho školního roku.
Po kladném stanovisku Moravskoslezského
kraje v rámci projektu Zahrada všech smyslů
(s dotací 70 000), Ekostezky v Janovicích (opět
schválených 70 000) a IKEA výzvy (zisk 33 000)
se nám podařilo získat díky Nadačnímu fondu Hyundai 93 000 na projekt Vodní prvek pro školní zahradu. Cílem tohoto záměru bude vybudovat malou vodní plochu, kde budou mít děti a veřejnost
prostor k pozorování druhově rozmanité rostlinné
i živočišné skladby, která podpoří větší biodiverzitu tohoto území. Vybudované jezírko s přilehlým

posezením bude sloužit jako místo edukace i relaxace.
Další podporu dostala škola v rámci výzvy
13/2017 Národního programu Životního prostředí,
kde žáci prvního a druhého stupně získají od státu
podporu bezmála 200 000 Kč na ozdravné pobyty s ekologickým programem. Děti a učitelé naší
školy se mohou těšit na měsíc říjen, kdy společně
vyrazí do Petříkova u Ostružné a budou zde společně trávit pět dní na úpatí Rychlebských hor.
Věříme, že tyto aktivity podpoří znalosti a dovednosti našich žáků v ekologickém vnímání a posílí náš cíl budovat nejen v nich, ale i ve společnosti širší povědomí týkající se udržitelného rozvoje
a spotřeby.  Ivo Tošenovjan, Monika Olšáková

Aktuality z PRVOČASU
Blíží se čas prázdnin a pro spolek PRVOČAS
to znamená ukončení další sezóny činnosti. Už
osmé. O připravovaných i proběhlých akcích pravidelně informujeme na našich stránkách www.
prvocas.webnode.cz i prostředním informačních
kanálů obce, ale jsou zprávy, které se zaslouží
zvláštní pozornost, i když s žádnou konkrétní
akcí spojené nejsou. Třeba ta, že PRVOČAS,
z.s. získal dotaci 10.000 Kč od Nadačního fondu
TESCO na Podporu folklórních tradic. Vážíme si
toho a děkujeme, pokud jste nás podpořili vhozením hlasovacího žetonu v prodejnách TESCO
ve Frýdku-Místku.
Dalším úspěchem PRVOČASU je ocenění,
kterého jsme dosáhli v soutěži Osobnosti horských regionů, kterou pořádá Stowarzyszenie
Koalicia Marek Ziem Górskich se sídlem v polském Zywieci. Náš spolek vyhrál kategorii Nevládní organizace horských regionů, a to díky

dlouhodobé činnosti v oblasti organizace volnočasových aktivit, komunitního života a místních
tradic. Je potřeba za to poděkovat všem aktivním
členům, kteří na tom mají zásluhu a jsou stále
ochotni věnovat svůj volný čas organizaci aktivit
pro druhé. 
Gabriela Milotová,

předsedkyně výboru spolku

Forenzní značení kol

Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy, ve spolupráci s MP Frýdek-Místek a za podpory Ministerstva vnitra ČR, připravil projekt „Forenzní
značení jízdních kol, elektrokol a invalidních
vozíků“ pomocí syntetické DNA.
Akce v naší obci proběhla v odpoledních
hodinách v sobotu 26. května. Registrace
a značení kol proběhlo v prostorách OÚ. Během akce bylo označeno celkem 12 kol. Tento
počet je poměrně velký vzhledem k tomu, že
v roce 2017 byl o forenzní značení projeven
velký zájem a už tehdy bylo označeno mnoho
kol. Nyní se na OÚ objevila zejména kola nová.
Je dobře, že majitelé kol chápou systém
značení – evidované kolo je v případě zcize-

ní a jeho nalezení velmi rychle identifikováno
a vráceno původnímu majiteli. Zájem nenechavců o takto označená kola je pak logicky
menší. 
Text a foto: Vladimír Kutlvašr
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Janovice, Bílá

Beskydské hry bez hranic
Letošní třetí ročník Beskydských her bez hranic pořádaný Mikroregionem Frýdlantsko-Beskydy se uskutečnil v Bašce u přehrady Baška
v sobotu 9. června. Do závodu se přihlásilo šest
obcí: Lhotka, Kunčice pod Ondřejníkem, Pržno,
Janovice, Frýdlant nad Ostravicí, Baška a závodilo se v šesti disciplínách.
Hry započaly po 14. hodině. Bohužel v ten samý
čas přišla i bouřka, která první disciplínu imitující
biatlon změnila při prvním pohledu Beskydské hry
na díl pořadu Survival. Bylo možné vidět jednotlivé
soutěžící, jak si v pramenech hustého lijáku na nohy
nasazují prkna opatřené popruhy a běží v půlkruhu
k matracím, na které ulehají a střílí na terč. V zápalu boje a díky deštěm rozbředlé trati nebyla nouze
o pády běžících závodníků. Další disciplína nazvaná Voda v kýblu začala těsně po skončení bouřky
a spočívala v tom, že si soutěžící podávali kbelík
vody nad hlavou za sebe na dalšího soutěžícího.
V praxi to dopadlo tak, že ti, co nebyli mokří po bouřce, se namočili nyní. Po této hře následovala hra
nazvaná Agility. Šlo o štafetový překážkový běh
všech členů obecních týmů. Děti i dospělí museli
proběhnout přes naskládané pneumatiky, přeskočit
nebo podlézt natažené provázky, pokračovat slalomem a z něj si na nohy navléct pytel a přeskákat
k pětimetrové trubce, kterou museli prolézt. I po této
disciplíně bylo skóre všech družstev vyrovnané.
Následně Bašťané vymysleli pro soutěžící
disciplínu Rybičky. Jejím principem bylo doběhnout k bazénku s vodou a pomocí udice
s magnetem vylovit ze dna maketu ryby.

Čtvrtá disciplína Táboření byla komplikovanější. Dospělí museli nejprve rozdělat oheň a pomocí
něj přepálit provázek. Janovičtí soutěžící si pomohli tím, že vyskládali z dřívek pyramidku těsně
pod provázek a až těsně pod ním rozdělali oheň.
Po prohoření provázku se rozběhly děti plnit tubus
vodou, na jehož dně byl pingpongový míček. Po X
náběrech vody děti tubus naplnily, míček vytáhly
a dospělí se mohli rozběhnout stavět stan. Po postavení stanu jeden člen týmu musel co nejrychleji
vypít 0,5 l piva a s tímto úkolem pomohl pan starosta, který ukázkově vypil půllitr piva za tři vteřiny
– i díky tomuto výkonu Janovice tuto disciplínu vyhrály. Poslední disciplína nám suchozemcům moc
nadějí na úspěch nedávala. Nejprve všechny děti
musely na raftu obeplout bóji, vzdálenou od břehu
asi 30 m, následně jeden člen týmu musel tu samou bóji obeplout v kajaku (Zdeněk) a po něm si

Hasičská zbrojnice má nová vrata

totéž vyzkoušeli soutěžící v kanoi (Andrea, Pavla,
Marek), následně na PaddleBoardu (Vašek, Petra)
a vše ukončil plavec v nafukovacím kruhu, ve kterém pro Janovice podal vynikající výkon Jarek.
Za dětský tým soutěžili: Tomáš Prokop, Viktorie Plačková, Janák Tobias, Eliška Prokopová,
Andrej Menšík, Dominik Kozel, Kateřina Máchová.
Za tým dospělých soutěžili: Marek Špok, Petra Biolková, Václav Biolek, Jaroslav Milota, Zdeněk
Koťátko, Pavla Pospíšilová, Andrea Pavelcová.
Janovice se i po všech útrapách staly potřetí
v řadě celkovými vítězi Beskydských her bez hranic!
Celkové hodnocení bylo součtem bodů dětského týmu a týmu dospělých v těchto kategoriích. Děti skončily první a dospělí třetí. Celkové
pořadí: 1. Janovice, 2. Kunčice pod Ondřejníkem,
3. Frýdlant nad Ostravicí, 4. Lhotka.

Václav Biolek, foto: Vladimír Kutlvašr

Další velký úspěch pro naši malou školu
Již několik let spolupracujeme v rámci výuky
se Židovským muzeem v Praze a zapojujeme se
do vybraných projektů onou institucí organizovaných. V letošním školním roce jsme se rozhodli
využít nabídku podílet se na tzv. projektu Krokus,
jehož záměrem je prostřednictvím žlutých krokusů vzpomenout na oběti židovského původu, jež
zahynuly během druhé světové války v koncentračních táborech.
Druhým projektem, do něhož jsme letos vstoupili, se stala příležitost setkání našich dětí s pamětníkem druhé světové války, a to přímo v prostorách Židovského muzea v Praze, do něhož jsme
se s dětmi 8. a 9. třídy vypravili dne 25. ledna, tedy
dva dny před Mezinárodním dnem uctění
památky obětí holocaustu. Součástí a shrnutím získaných zkušeností i poznatků
nejen ve výuce, nýbrž právě i prohlídkou
jedné z pražských synagog a ze setkání
s paní Doris Grozdanovičovou byla tvorba
výstupů zachycujících vlastní pohled dětí
na ono stinné období lidských dějin. O tomto tématu (holocaust) byly žákům předány

vyčerpávající informace, a tak se do tvorby svých
prací pustili s vervou. Jejich originální výtvory byly
před několika měsíci odeslány do Prahy. Dne 12.
června jsme obdrželi zprávu, která nás velmi potěšila. Výrobky našich dětí byly vyhodnoceny
jako jedny z nejlepších a odborná komise
rozhodla, že jsme v tomto projektu, do něhož
se zapojila řada škol z celé republiky, obsadili
nádherné druhé místo. Děkujeme. A co to pro
nás dále znamená? Slovy koordinátorky projektu
paní Denisy Glacové: „Ráda bych Vám i Vašim
studentům za celý vzdělávací tým OVK ŽMP moc
pogratulovala a pozvala Vás všechny na vernisáž
těchto prací s názvem „Vím, co se stalo: Pocta
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paní Dagmar Lieblové“, která se bude konat 26. 9.
2018 v 16.00 v Oddělení pro vzdělávání a kulturu
Židovského muzea v Praze. V rámci vernisáže budou také předány věcné ceny výhercům.“
Rád bych touto cestou poděkoval našim
žákům, že k danému tématu přistoupili se vší
vážností, respektem a úctou a dokázali, že jsou
schopni vyjádřit svůj postoj a získané vědomosti
také „uměleckou“ tvorbou. Pro nás je ono krásné
ocenění dalším důkazem a povzbuzením v tom, že
výuka dějepisu (nejen moderních dějin, do nichž
právě téma holocaustu spadá) na naší škole je
rozmanitá a dalece přesahuje propojení teorie
s praktickou stránkou, čímž dosahujeme úspěchů
nejen na krajské či republikové úrovni, ale
rovněž na úrovni mezinárodní, do níž právě
výše dva zmíněné projekty náleží. Nejedná se však jen o tyto úspěchy. Podstatná
je pro nás také skutečnost, že bez ustání
předáváme dětem – dospívající generaci –
nezbytné poznatky i osobní prožitky napříč
dějinami.
 Lukáš Michael Pitřík, foto: archiv ZŠ

Určitě jste si již všimli, že hasičská zbrojnice
v Janovicích má nová vrata na čelní fasádě.
Dál pokračujeme v opravách obecního majetku
a na tuto menší opravu se podařilo získat dotaci od Ministerstva zemědělství ČR v programu
„Údržba a obnova kulturních a venkovských
prvků“ ve výši 99.970 Kč. V 22. týdnu tohoto
roku proběhla i úspěšná kontrola provedená
zástupci ministerstva a finanční prostředky budou Obci Janovice vyplaceny.
Předmětem opravy byla demontáž stávajících dřevěných garážových vrat, oprava ostění, úprava elektroinstalace a montáž nových
ocelových sekčních vrat s pohonem. Celkové
náklady projektu činily 151.571 Kč a dotace
prakticky pokryla větší polovinu finančních prostředků.

Nová sekční vrata budou jednak účelně
sloužit při výkonu hasičské činnosti, ale hlavně
omezí velké tepelné ztráty, které původní vrata
díky netěsnosti a konstrukci měla, a v neposlední řadě jsou i velmi krásná.

Svatopluk Běrský, místostarosta,

foto: Lukáš Plánička

Memoriál Ladislava Gureckého a Karla Hovjackého
V sobotu 2. června se v areálu u chaty Bystřanky uskutečnil 28. ročník soutěže v požárním
sportu s názvem Memoriál Ladislava Gureckého a Karla Hovjackého.
Přihlášeno bylo celkem 36 týmů, z toho 22
družstev mužských, 12 ženských a dvě družstva kategorie mužů nad 35 let. Úvodní slovo při
nástupu družstev pronesl starosta SDH Bystré
Vlastimil Nohel. Tato hasičská soutěž je zároveň
druhým kolem letošního ročníku Beskydské ligy.
Během sobotního odpoledne za proměnlivého počasí odeběhly svůj útok domácí družstva:
mužského týmu A i B, 35+ a družstvo bystřanských hasiček. Soutěž navštívilo spoustu příznivců hasičů a požárního sportu. Ti nejen že
podpořili svůj oblíbený tým, ale také měli možnost ochutnat výborné halušky z restaurace
U Toflů nebo uzené cigáro.
S časem 15,019 s. zvítězil sbor dobrovolných

hasičů z Lubna, na druhém místě se umístili
hasiči z Metylovic (čas 15,662 s.) a třetí skončil
domácí sbor hasičů z Bystrého s časem 16,147
s. Mezi ženami zvítězilo družstvo z Metylovic
(18,496 s.), druhé byly hasičky z Hájova (18,633
s.) a třetí hasičky z Frýdku (18,900 s.). V kategorii mužů nad 35 let zvítězili hasiči z Metylovic
(čas 16,392 s.) a za nimi se umístilo družstvo
hasičů z Bystrého s časem 24,501 s. Kompletní
výsledky včetně videí naleznete na www.sdhbystre.cz.
Děkujeme všem návštěvníkům, kteří i za občas nepříznivého počasí vydrželi a fandili svým
oblíbeným týmům. Rovněž děkujeme sponzorům, kterými jsou Obecní úřad Janovice, společnost Novogear, Batz, restaurace U Toflů, Saft
Ferrak, Beskydská likérka, společnost Zappy
a Japa Sport.
Za SDH Bystré text a foto: Lucie Nohlová

Bílá

Dětský den na Bílé i s horskou službou
První červnovou sobotu se uskutečnil dětský den v Čurábce. Přes počáteční uplakané
odpoledne se počasí umoudřilo a děti si mohly
vyzkoušet, jak si naši předkové obstarávali obživu, od primitivního hodu kamenem, oštěpem, až
po lov „palnou“ zbraní a také rybaření.
Velký zájem u dětí vzbudila ukázka začátku

Termíny proplácení
daně z nemovitosti

Daň z nemovitosti bude proplacena fyzickým osobám, které měly k 31. 12. 2017 trvalý
pobyt v obci Bílá a jsou vlastníky nemovitostí,
bytů, domů na území obce Bílá.
Vyplácení bude probíhat v těchto termínech:
Pátek 10. srpna 8.00–17.00
Pondělí 13. srpna 8.00–17.00
Čtvrtek 16. srpna 8.00–17.00
Úterý 21. srpna 8.00–17.00
Je nezbytně nutné, aby se osobně dostavila osoba, která je plátcem daně (majitel nemovitosti).

zemědělství, kde si děti i dospělí vyzkoušeli nadojit mléko z makety krávy, kterou zapůjčila SOŠ
Frýdek-Místek. Děti si také ověřily znalosti z lidového léčitelství formou určování bylin a stromů.
O nejmenší děti se starala roztomilá Červená
Karkulka a kouzelná Liška Bystrouška. Další částí
programu byla ukázka roubování a také strouhá-

ní šindelů a vybírání dřeva na ně. Horská služba
pak předvedla současnou techniku používanou
k pomoci lidem v nouzi na horách.
Děkujeme všem pomocníkům, bez kterých by
se tento hezký den neuskutečnil, a také dětem
a rodičům, kteří přišli a vydrželi až do konce, což
byla největší odměna pro pořadatele.

Patnáctá sezona cyklobusů
do Bílé a na Bumbálku začala

Od soboty 16. června se mohou cyklisté z Ostravy nebo Nového Jičína opět dostat i s koly
za krásami Beskyd. Od tohoto dne jezdí cyklobusy Arriva o víkendech a svátcích. Sezona končí
až 16. září. V době prázdnin pak přibudou spoje
i ve všední dny.
Cyklobusy do Beskyd jsou vybavené speciálním přívěsem s kapacitou až 34 kol. Cyklisty vozí
za krásami Beskyd už od roku 2004. „Každou sezonu registrujeme rostoucí zájem o naše cyklobusy, proto všem doporučujeme rezervaci míst předem on-line,“ říká ředitelka Arrivy Morava Pavla

Struhalová. „Kola na cyklovlek nakládá vždy řidič
a nesmějí obsahovat nic, co by se za jízdy mohlo
uvolnit,“ doplňuje Pavla Struhalová.
Autobusy se speciálními přívěsy pro kola dopraví cestující do cyklisty vyhledávaných údolí
Ostravice a Bečvy. Cesta cyklobusem z Ostravy
až na oblíbené tratě pro horská kola v Bílé trvá 1
hodinu a 25 minut. Ke klasické jízdence cestující
připlatí za přepravu kola jen 15 korun, u elektrokola 25 korun. „V cyklobusech platí běžný kilometrický tarif ARRIVA MORAVA,“ uzavírá Pavla
Struhalová.

Přehled bohoslužeb na měsíc červenec v kostele sv. Bedřicha
5. 7. v 10.30 Hlavatá – pouť
8. 7. v 10.30 Bílá

22. 7. v 10.30 Bílá – pouť
29. 7. v 10.30 Bílá

BÍLANSKÁ POUŤ
NEDĚLE 22. 7. 2018

V sobotu 21.7.2018 se uskuteční Tradiční fotbalový zápas
SVOBODNÍ – ŽENATÍ
Začátek v 10:00 hodin, občerstvení zajištěno!
Od 19.00 srdečně zveme na

PŘEDPOUŤOVOU ZÁBAVU

➢ Hudební doprovod: Duo Bernardynos
➢ 21:30 – 23:00 vystoupí Elán Revival Morava
➢ Soutěže pro děti i dospělé
➢ Kolotoče
PŘIJĎTE SE POBAVIT !!!
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Červenec 2018
Plánované
kulturníaa sportovní
akce na
ČERVENEC
2018
Plánované
kulturní
sportovní
akce
na ČERVENEC
VÝSTAVA LITINY A SMALTU
foyer Kulturního centra
Výstava bude probíhat do 31. 8.
pondělí 2. 7.
9.00 –13.00

pondělí 16. 7.
9.00 – 16.00
pondělí 16. 7.
9.00 –13.00

úterý 17. 7.

pátek 20. 7.

úterý 24. 7.

čtvrtek 26. 7.
pátek 27. 7.

pondělí 30. 7.
9.00 – 16.00
úterý 31. 7.

Akce pro děti
SPORTOVNÍ DOPOLEDNE
Netradiční sportovní aktivity – korfbal, frisbee, střelba z laserových pistolí na
biatlonový terč.
velký sál Kulturního centra,
vstup zdarma
FARMÁŘSKÉ TRHY
před obchodním domem OMMA
Akce pro děti
SPORTOVNÍ DOPOLEDNE
Netradiční sportovní aktivity – korfbal, frisbee, střelba z laserových pistolí na
biatlonový terč.
velký sál Kulturního centra
vstup zdarma
Letní kino
JÁ, PADOUCH 3
Sportovní a relaxační centrum Kotelna
Promítání začíná po setmění. Vstupné 40 Kč/ rodina 90 Kč.
Letní kino
DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
Sportovní a relaxační centrum Kotelna
Promítání začíná po setmění. Vstupné 40 Kč/ rodina 90 Kč.
Letní kino
THOR: RAGNAROK
Sportovní a relaxační centrum Kotelna
Promítání začíná po setmění. Vstupné 40 Kč/ rodina 90 Kč.
21. ROČNÍK BESKYD RALLYE 2018
parkoviště před KC
Letní kino
ŠPINDL
Sportovní a relaxační centrum Kotelna
Promítání začíná po setmění. Vstupné 40 Kč/ rodina 90 Kč.
FARMÁŘSKÉ TRHY
před obchodním domem OMMA
Letní kino
PADDINGTON 2
Sportovní a relaxační centrum Kotelna
Promítání začíná po setmění. Vstupné 40 Kč/ rodina 90 Kč.

Připravujeme:
pondělí 10. 9. Divadelní představení
19.00
COMMEDIA FINITA
Hrají Valérie Zawadská, Kateřina Macháčková, Lucie Kožinová, Anna Kulovaná a Karel
Soukup. Úsměvná hra o naší nejslavnější operní pěvkyni Emě Destinnové.
velký sál Kulturního centra
Vstupné 300 Kč, 250 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně
zakoupit v TIC nebo na místě.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Hledáme talenty popáté
Letošní smaltéřské jaro bylo bohaté na události. Vrcholnou akcí, na které se podílela i Dílna uměleckého smaltu, firma Beskyd s.r.o.
a další jednotlivci z regionu, byla výstava
v Technickém muzeu v Brně nazvaná Umění
emailu/Technický smalt, o které jsme se již
zmiňovali. Vedle vydání reprezentativního katalogu proběhla ve dnech 29.–30.5. odborná
konference k výstavnímu projektu. Mimořádně
bohatá účast soustředila hlavně konzervátory
a restaurátory muzeí. Většina příspěvků se
týkala historie emailu, významných předmětů
a sbírek. K problematice technického smaltu se
druhý den vyjádřili zástupci firmy Mefrit, někteří
výrobci např. firma v Tupesy. Velmi přehledný
referát přednesla Jitka Podjuklová z Ostravská
univerzity, pod názvem Smaltárenský průmysl
v ČR – kontexty a perspektivy. Členové Dílny
uměleckého smaltu z Frýdlantu informovali
o současné situaci dílny a její nabídce (K. Bogar) a situaci uměleckého maltu v Evropě (E.
Kučerová-Landsbergrová). Z konference vyjde
další rozsáhlý sborník, který přinese i další in-

formace o tradicích smaltu ve Frýdlantu n. O.
Významnou iniciativou je také vznik Asociace
smaltérů. Ve frýdlantské dílně smaltu probíhaly
během jara další workshopy. Ve dnech 18.–19.
6. začala realizace tradiční akce Hledáme talenty V., podpořená Městem Frýdlant nad Ostravicí, věnovaná mládeži a seznamující s tradicí smaltu a jeho historií, ale umožňující realizaci
vlastních artefaktů. Letos ji začali žáci ZUŠ Frýdlant n. O., na podzim bude pokračovat gymnázium a ZŠ TGM. Zájem mládeže i výsledky
jsou velice povzbuzující. Z výstavních akcí DUS
otevřela menší výstavu v knihovně Valašského
muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
pod názvem Frýdlantský umělecký smalt, která
potrvá do 29. 7. a je určena pro odborné zájemce a besedy. Červenec začne již tradičním
ročníkem Beskydského smaltování ve firmě
Beskyd, s.r.o., která akci už tradičně sponzoruje. Zájemci se mohou s průběhem seznámit
ve čtvrtek 5. 7. v době od 14 do 16 hodin nebo
na dnu otevřených dveří ve smaltéřské dílně
DUS. 
(kb)

Letní kino opět ve Fýdlantě
Jako každý rok, tak i letos vás zveme do Letního kina ve Frýdlantě nad Ostravicí, oproti
minulým letům opět s malou změnou. Promítat
budeme v areálu SRC Kotelna, ne však v týdenním bloku, nýbrž nově 2x týdně vždy v úterý
a pátek.
Projekce zahájíme 17. července, poslední
film uvedeme 31. 8. Připraveny jsou české ko-

medie pro všechny věkové kategorie, pohádky
pro děti, úspěšné filmové novinky. Zahraniční filmy hrajeme v dabované verzi. Vstupné je 40 Kč,
rodina 90 Kč, občerstvení zajištěno. Začátek
projekcí vždy po setmění (okolo 21.30 hodin),
areál Kotelny bude zpřístupněn celodenně. Více
informací i program najdete na našich stránkách
www.kcfno.cz.  Kateřina Kaiserová, KCFnO

Kultura, sport

Literáti měli na schůzce hosta

Po velké květnové akci literátů Beskydská lavečka 2018 se život klubu vrátil do normálních,
zaběhnutých kolejí a v pátek 8. června se sešli
na své pravidelné schůzce v restauraci Park
ve Frýdlantě n. O.
Hodně se hodnotila Beskydská lavečka, byly
vysloveny chvály, poděkování, ale též padla
i kritika. Co si budeme povídat, vždy je co vylepšit, nač se více zaměřit atd. Předsedkyně apelovala na další činnost, která klub čeká, na vydání
dalšího čísla interního časopisu Zrcadlení, celostátní akci Den poezie, jehož se klub zúčastňuje, na vydání almanachů jednotlivých členů
a též Beskydského kalendáře s básněmi členů
a kresbami, tento rok s obrázky členky LKPB
Elišky Reskové. Z výčtu je vidět, že je akcí hodně, a co je hlavní, je očekávána tvorba – básně
či próza od členů klubu. Proto je třeba nechat
se inspirovat – třeba na dovolené nebo pěknou
vycházkou či nevšedními programy, které léto
nabízí. Pak už se verše posypou samy, jen je
třeba dát je na papír!
Obohacením schůzky byl jistě Zdeněk Lasák
ze Starých Hamer, zajímavý člověk, jehož předkové byli učiteli na Grúni a ve Starých Hamrech.
Přivezl nám ukázat spoustu dobových fotografií
z alb jeho babičky, krásně zrenovovaných, za-

chycují jeho praprarodiče, prarodiče, stavení
v osadě Kavalčanky, Grúň, to už se jen tak kde
nevidí! Pan Lasák už tato fota vystavoval na čtyřech vernisážích v našem regionu, z těchto materiálů se mu podařilo vydat vlastním nákladem
knihu Mozaika.
„Protože jsem se na Starých Hamrech narodil, dlouho tam žil, poznával jsem místa zachycená na fotografiích, které nám přinesl ukázat
pan Lasák. Oživil jsem si své mládí, minulost, je-

jíž některé okamžiky byly s budováním přehrady
Šance dosti trpké,“ vzpomínal František Gistinger, člen literárního klubu. I další literáti zasypali
svého hosta dotazy, na které on rád odpověděl.
Předsedkyně hostu Zdeňku Lasákovi poděkovala za zajímavou návštěvu na členské
schůzce literátů a věří, že se s fotografiemi pana
Lasáka veřejnost setká na některé jeho další
vernisáži. Kde a kdy to bude, to záleží asi na kulturních institucích regionu.  Dajana Zápalková

Lhotecké Pilky pro radost i zasmání

Pravidelní návštěvníci každoročních srpnových lhoteckých Sochových národopisných
slavností vědí, že domácí folklorní soubor
Pilky vystupuje pokaždé s pásmem novým.
Takže není divu, že za poslední léta jich má
nastudováno pestrou paletu. A tak ve Lhotce
i v celé řadě vystoupení blízkého beskydského
i vzdálenějšího okolí, ale i na Slovensku, mohli
diváci v posledních letech tleskat lašským pásmům „Dyž sme byli o dvacet let let mladši, Ta
naša apatyka, Kaj čert němože, Zbojnickým,
ale i Ševeckým a U nas na Krmašu. “. Jak to
bývá u Pilkařů zvykem, většinou jde o pásma
žertovná. Diváky umějí pobavit třeba i tím, jak
si chlapi „zpod Ondřejníka“ poradí na dědině
i s vykradenou hospodou a nebo jaké to bývá
veselé na tradičním jarmarku.
Vystoupení souboru – doprovázeného vždy
jednou ze dvou výborných kozlovických cimbálovek – bývá zpestřením různých obecních
dožínek, posvícení i masopustů, ale i jiných významných setkání a událostí. Je ale i ukázkou

toho, že ani vyšší věk účinkujících není překážkou zpěvu a tanci ve folklorním souboru.
A jak se o vystoupeních lhoteckých Pilek
dovědět více? Nejlépe na webových stránkách

podondřejnické Lhotky. Domluvit si vystoupení
lze přímo u organizační vedoucí souboru Libuše Zlé na tel. čísle 734 604 209 nebo mailové
adrese: zlalibuse@seznam.cz

Nový festival FM City Fest

Mirai je dnes známá hudební značka
i v Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy, kde
opakovaně vystupoval na menších akcích, ale se získanou cenou Anděl se pustil
i do vlastního většího festivalového projektu.
Ve Frýdku-Místku, odkud pochází, chystá FM
City Fest.
Pořadatelé z Evolution Brothers, s andělsky multitalentovaným Miraiem, dávají dohromady open air festival s opravdu zvučnými
jmény, která se sejdou v jeden den – 14. července – na dvou scénách ve frýdecké textilce
Slezan na Staroměstské ulici. Organizátoři
se rozhodli, že půjdou cestou „hodně muziky
za málo peněz“, a tak v první vlně nabízeli lístky za pouhých 250 korun, za které lze
vidět a slyšet interprety jako Poetika, Barbora Poláková, David Stypka, Mirai, Anna K.,
Lenny, Jakub Děkan, Pokáč, Light & Love,
John Wolfhooker, Mňága a Žďorp a Paulie
Garant. Za koncert každého z nich byste většinou museli vytáhnout z peněženek násobek
částky, za kterou ve Frýdku-Místku dostanete
hudebních zážitků hned dvanáct. A to ještě
můžete přibrat děti do 12 let zdarma.
„Česko je festivalová velmoc, je tu strašně moc akcí, ale my věříme, že ta naše bude
něco znamenat i v celorepublikovém měřítku
tím, že bude trošku více fresh a cool. Line up
máme postavený z kamarádů ze showbyznysu a chceme pravidelně přivádět interprety
celorepublikového formátu, ne nějaké agroskupiny,“ nechal se slyšet Mirai na tiskové
konferenci, a kdybyste tomu žargonu nerozuměli a nevěděli, co tím chtěl říct, tak další Anděl David Stypka, jeden z vystupujících, vše
osvětluje: „Já jsem srdcař Sweetsen festu,
ale tu je ještě jedna věc navíc, import umělců
z celého Česka. Budu tu mít plno kámošů,
počítám, že přijedu na kole a bude tu bezva
večírek – ohromná párty. A bylo by fajn, kdyby byla i další roky.“
„Prostory bývalé textilky Slezanu jsou tu
parádní, věřím, že se nám podaří je naplnit.
Myslím, že tu máme taky takové Dolní Vítkovice, že se tu budeme dobře bavit. Minimálně
do tří do rána. Ale uvidíme, že…“ prohlásil
Mirai mnohoznačně, než zakončil svým hudebním vystoupením tiskovku, kterou na začátku rozjeli Light & Love svým „borůvkovým
nebem“. 
(pp)

TISKOVÁ KONFERENCE: I s hudební ochutnávkou. 

Foto: Petr Pavelka

Beskyd Rallye Turzovka
Beskyd Rallye Turzovka je na veteránské
scéně již více než 20 let a řadí se mezi největší
setkání milovníků historických vozidel na Slovensku, Česku, ale i ve střední Evropě. Setkáni
je již tradičně na mezinárodní úrovni prostřednictvím přeshraniční spolupráce, kterou podporují nejvyšší představitelé sousedních krajů.
Pořadatelé, tj. Turzovský veterán club
s partnery, na tento 21. ročník připravili pro
účastníky i veřejnost zajímavý a pestrý program. První etapa – prolog z celého čtyřdenního setkání, bude pro účastníky začínat
už ve čtvrtek 26. 7. přesunem z Malenovic
do Frýdlantu nad Ostravicí. V Kulturním centru
proběhne slavnostní zahájení akce za účasti
vzácných hostů, dále pak výstava historických

vozidel a kulturní program.
Další dvě etapy se budou, již tradičně,
skládat z páteční – moravské etapy a sobotní – slovenské etapy. Tento ročník se bude
nést ve znamení poznávání přírodních krás
našich regionů. I když je počet posádek omezen na 170, o rozmanitost historických vozidel
a různých národností nebude nouze. Akce
se účastní velké množství posádek z Česka a Slovenska, ale těšit se můžete na velké
zastoupení zahraničních posádek a nadšence
veteránismu z Francie, Německa, Polska, Belgie a Rakouska. Prohlídnout si toto „muzeum
na kolech“ můžete ve čtvrtek 26. 7. od 17.30
hodin na parkovišti před Kulturním centrem.

KCFnO

Dne 7. července proběhne 4. ročník mezinárodního fotbalového turnaje starých gard
v Janovicích, kterého se účastní fotbalisté Korně (SK), Havířova, Pržna a domácích Janovic.
Utkání se hrají na 2x30 minut. První utkání
začne v 10 hodin (podrobný rozpis bude uveřejněn na www.tjjanovice.com). Večer v místní
klubovně pak proběhne společenské setkání
hráčů, fanoušků a příznivců kopané. Turnaj
je věnován jako tradičně uctění památky pana
Miroslava Reka, který v podstatě celý svůj život spojil s janovickým fotbalovým klubem, ať
již v roli hráče, hospodáře, trenéra, člena vedení či předsedy klubu, a také uctění památky

pana Jaroslava Blahy, bývalého vynikajícího
fotbalisty a fanouška janovické kopané, který
by se v letošním roce dožil 70 let. Sponzory
akce, bez jejichž pomoci by turnaj nemohl být
uspořádán a kterým tímto děkujeme, jsou: Milan Masný – Technomont Frýdek-Místek s.r.o.,
Lukáš Juřina – HopDoFabry s.r.o., Obec Janovice, Roman Messing – Restaurace Sokolovna
(VIJAR-CZ FRÝDEK-MÍSTEK s.r.o.), TJ Janovice, z.s., Saft Ferak a.s., Stanislav Kawulok
st. – zemní a výkopové práce, Pavel Remeš
– 2MaNet, s.r.o., Ivo Lichna – Generali Pojišťovna a.s., Michal Láža – Perfect Store s.r.o.
a Old boys Janovice.

Memoriál Miroslava Reka
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Kultura

JARMARK TRADIČNÍCH ŘEMESEL,
ÍCH POTRAVIN,
RUKODĚLNÝCH VÝROBKŮ A REGIONÁLN
CI
RODÁ
VIČTÍ
JANO
NÍ
VÝSTAVA SLAV
ÝCH MUZIK A ZPĚVÁKŮ
10:00-12:00 PŘEHLÍDKA LIDOV
DRUŽINA LAŠSKÉHO KRÁLE
LÓRNÍCH SOUBORŮ
14:00-20:00 PŘEHLÍDKA FOLK
KYSUČAN (SR)
DUNAJEC
ROMANITA (MD)
HAJDUKI (PL)
OLZA
NÍČEK
JAVOR
A
JAVORNÍK
ONDRÁŠ A ONDRÁŠEK Z JANOVIC
NÁSLEDUJE LIDOVÁ VESELICE
9:00-15:00

Ondrášovské slavnosti pořádá Obec Janovice

Červenec 2018
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Červenec 2018

Inzerce

PORTÁLOVÉ MYTÍ
MYCÍ BOXY
ČIŠTĚNÍ INTERIÉRU
OZONOVÉ ČIŠTĚNÍ

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
P
- IK
HOME-------------.cz
----ikatec
www.p

Nová optika
ve Frýdlantu n. O.

uklidimeto.eu | Hlavní 1751, Frýdlant nad Ostravicí 73911
tel.: +420 730 517 127 | uklidimeto@uklidimeto.eu | facebook.com/uklidimeto.eu

• výhradní zastoupení světoznámých značek
• nadstandardní služby a velký výběr brýlí
• kolekce značkových slunečních brýlí pro
rok 2018

Lumír Matula,
oprava elektroniky

• 3D měření zraku ZDARMA

Adresa:
Školní 117,
739 11
Frýdlant n. O.

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

T: 730 164 014
info@optikaocni.eu
www.optikaocni.eu

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

Kolo-běh Frýdlantskem nad Ostravicí
1. ročník závodu v sobotu 4. srpna
Průběžný start od 10 do 14 hodin
v areálu YDYKSEB v Nové Vsi
27 km dlouhý okruh - Frýdlant, Malenovice,
Pstruží, Čeladná, Ostravice - 75 orientačních bodů
http://kolo-beh.wixsite.com/frydlantsko
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