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Nejen netradiční plavidla jsou Baškohrátky
BAŠKA – V letošním roce vyšlo konání
Baškohrátek na sobotu 11. srpna. Na ploše
přiléhající k přehradě Bašce se již několik dnů
předtím pilně pracovalo a vyrostl areál, který byl
schopen zabezpečit veškerý možný dosažitelný
komfort pro několik tisíc návštěvníků, kteří se
na Baškohrátky tradičně sjeli ze všech koutů
našeho regionu, ale i mimo něj.
Nebyly by to Baškohrátky, kdyby si s námi
nepohrálo i počasí. Už jsme si téměř zvykli, že
i když procházíme tropickým létem, na Baškohrátkách prostě musí zapršet. A tak tomu bylo
i letos. Během dopoledního programu, který zahájili Klauni z Balónkova, jsme si užili lehkého
deštíku. Na startu se řadila plavidla a jednotli-

vé posádky předváděly své výtvory a mnohdy
i vlastní doprovodný program, kterým se snažily
zaujmout tu nejpřísnější porotu – diváky.
Předtím, než nastal hřeb Baškohrátek a netradiční plavidla vyrazila na svou spanilou jízdu,
se počasí umoudřilo a zbytek dne byl hodně
prosluněný. A tak mohl hlavní organizátor akce
David Blahut v pravé poledne zahájit soutěžní
přehlídku, spočívající ve spuštění jednotlivých
plavidel na vodní hladinu a krátké plavbě kolem
poroty s přistáním na protějším břehu. Díky novému uspořádání plochy areálu byly pro diváky
k dispozici oba břehy, odkud mohli přihlížet jednotlivým plavbám a hodnotit plavební schopnosti plavidel. 
(pokračování na str. 4)

David Koller uchvátil Ladnou Čeladnou
ČELADNÁ – Již počtvrté se areál Základní
školy v Čeladné stal dějištěm festivalu Ladná
Čeladná. Kromě rozmanité nabídky koncertů
napříč žánry na festivalu nechyběl bohatý program pro mladší i starší děti.
Z kapel sklidili největší potlesk David Koller,
Aneta Langerová a britská šestice The Carny
Villains, která publikum nadchla energickou
hudbou, akčním projevem na pódiu a humorem. Děti nejvíce ocenily workshop zaměřený
na osvojení cirkusových dovedností či soutěžní stanoviště, kde plnily nejrůznější úkoly.
Svým zaměřením festival cílí na rodiny
s dětmi a při pohledu mezi návštěvníky to bylo
znát. „Těší nás, že k nám přicházejí nejen
rodiče s dětmi, ale často také prarodiče. Náš
festival je proto nejen multižánrový, ale troufám si říci, že i multigenerační,“ uvedla mluvčí

festivalu Michaela Vávrová. V porovnání s minulými roky přibylo přespolních návštěvníků,
kteří měli možnost využít kemp hned vedle
areálu. „Řada rodin návštěvu Ladné Čeladné
pojala se vším všudy a na místě kempovali.
Stanování k létu patří a pro děti to je stejně veliký zážitek jako účastnit se festivalu,“ dodala
Vávrová. 
(pokračování na str. 11)

Janovické Sluníčko se těší na nové děti

JANOVICE – Prázdniny jsou za námi a některé děti, se kterými jsme se každou středu
setkávali, půjdou poprvé do školky.
Přejeme jim, ať se jim ve školce líbí stejně jako ve Sluníčku. Užívali jsme si společné
výlety vláčkem, autem i na kole, ale i chvíle
strávené v klubovně.

Kolo-běh Frýdlantskem – rozcvičení těla i duše

MIKROREGION – Kolo-běh Frýdlantskem
představoval rozcvičení těla i duše. Opravdu.
V průběhu závodu jste si mohli rozhýbat nejen
tělo, ale též mozkové závity. Ihned po dojezdu do cíle 1. ročníku sportovně rekreačního
závodu Kolo-běh Frýdlantskem nad Ostravicí (první srpnovou sobotu) se účastníci akce
svěřovali se svými zážitky přímo do mikrofonu. Oceňovali zejména výborné značení 27km
trasy a rozmanitost soutěžních kategorií, které
umožňovaly vyčistit důkladně od škodlivých
naplavenin jak tělo, tak i mozkovnu.
Hlavní kategorie Kolo-běh Man nebo
Manka Frýdlantska se zúčastnilo několik desítek borců, jejichž jediným úkolem bylo zaregistrovat se na startu a ne dříve než po hodině pobytu v přírodě se nahlásit v cíli. Vítězem
se stal (byl vylosován) návštěvník z Prahy
na elektrokoloběžce. V této kategorii startovali
např. také dva téměř 70letí manželé na elektrokolech, kteří si v pohodě pobyli na trati více
než tři hodiny. Nakonec to osudí asi ocenilo
a přidělilo jim přední místa při udílení cen.
Na čase nebo pořadí v této kategorii nezáleželo. Vše určil moudrý a spravedlivý los.
Další kategorii Nejchytřejší kačer přivítaly
zejména mladší ročníky. Přilákalo je zejména
hledání pokladů (geokeší). Vítězem se stal
chlapec na běžném horském kole, který spolu se svým otcem a maminkou nalezl na trati
všech pět pokladů a vyluštil tajenku v nich
ukrytou. V této kategorii uspělo nakonec osm
účastníků.
V třetí kategorii nazvanou Nerychlejší zlatokop zvítězil na standardním horském kole
účastník z Frýdlantska, jenž objel na 27km
trati všech pět orientačních bodů s poklady
a pořídil u nich jako důkaz projetí své selfíčko, vše v rekordním čase 1 hodina 27 minut.
Gratulujeme.
Děkujeme rovněž všem obecním úřadům,
jejímiž obcemi závod probíhal, tj. Frýdlant
nad Ostravicí, Pstruží, Čeladná, Ostravice a Malenovice, za finanční podporu
nebo za upomínkové předměty. Poděkování patří také všem firmám, jež podpořily

tuto akci materiálně a vedení sportovně
rekreačního areálu YDYKSEB za příjemné
prostředí. Kolo-běhu Frýdlantskem zdar!

Bližší informace k principu kolo-běhu se nachází na webu: http://kolo-beh.wixsite.com/
frydlantsko.

Z dětí (ale i z nás maminek) se stali fajn
parťáci a kamarádi a už teď se těšíme, až se
zase v té školce všichni potkáme. Všechno
však má svůj čas, takže do té doby rádi poznáme nové kamarády, se kterými určitě zažijeme další spoustu legrace. Janovický Klub
Sluníčko je určen pro děti, které ještě nenavštěvují mateřskou školu a které rády společně s rodiči stráví jedno dopoledne v týdnu se

svými vrstevníky v prostorách klubovny v Hasičské zbrojnici v Janovicích či na společném
výletě. Scházíme se každou středu od 9 do 11
hodin. Doporučuji se před první návštěvou
informovat na tel. čísle 723 320 118, zda se
Sluníčko koná v klubovně nebo je v plánu nějaký výlet.
Více informací najdete na www.prvocas.
webnode.cz. 
Jana Grzymková

Naučte se fotografovat s TIC
BESKYDY – Na další kurzy fotografování
s profesionálními fotografy Josefem Plačkem
a Janem Bainarem, pořádanými TIC F-M, se
mohou zájemci těšit v září. Ty se budou konat
tradičně ve Frýdku-Místku a v Malenovicích.
V sobotu 8. září se mohou amatérští fotografové vydat s Josefem Plačkem na fototoulku po Frýdku-Místku. Minikurz fotografování začne v 9.00 hodin na Zámeckém
náměstí.

O týden později, tj. 15. září, se zájemci
setkají v Malenovicích u Frýdlantu nad Ostravicí, rovněž v 9.00 hodin, s Janem Bainarem,
jehož fotografie oslovila nejen National Geographic, ale i další světová média.
Cena každého kurzu je 200 Kč/osoba.
Na kurz je nutné se přihlásit nejpozději vždy
do čtvrtku před datem konání na pobočkách
TIC (ve Frýdlantě nad Ostravicí na ulici
Hlavní).

slovo starostky

Nejrychlejší zlatokop s pohárem a cenou.

Odpočinek před vyhlášením vítězů.

Vážení spoluobčané,
přes čilý stavební ruch během posledních měsíců se daří dokončovat stavební práce a město rozkvétá do krásy. Podstatné je, že
veškerá činnost je financována z našich vlastních a dotačních zdrojů
a město není zadluženo! Jsou již opraveny mnohé veřejné objekty
a těší mne navíc, že také majitelé rodinných domků a bytových domů
zvelebují svůj majetek. Dokončuje se oprava páteřních komunikací
a chodníků, výstavba vodovodních i kanalizačních řadů. Upravuje se
prostranství kolem našich školských zařízení. Vznikají malé oázy zeleně s možností posezení
jako U Partyzána nebo na ul. Kadlčákově. Při vjezdu do města ze směru od Pržna vás vítají
květinové záhony a jistě vás potěší i květinové věže u OMMY. Troufám si bez nadsázky konstatovat, že Frýdlant rozkvétá do krásy.
Příjemné letní dny, které umožňovaly našim dětem trávit takřka celé dny na koupališti,
u řeky, v Relax centru Kotelna či na hřištích, skončily a začala škola. Mnohé z nich se vracejí
do zrekonstruovaných prostor. Jako každoročně jsme období volna využili ke stavebním pracím v našich školských zařízeních.
Rozhlédněte se kolem sebe. Opraveny jsou naše hasičárny, byty v bývalé DPS na ulici
Pionýrů, v září dojde k terénním úpravám a rekonstrukci chodníku k tomuto objektu, probíhá
další etapa rekonstrukce Střediska sociálních služeb. V závěru tohoto měsíce se budete moci
sami přesvědčit, jak se povedla generální oprava sálu s přilehlými prostorami. Část budovy
byla totiž v minulosti využívána jako základní škola i gymnázium a v prostorách sálu probíhaly
hodiny tělesné výchovy.
Ještě po celý měsíc se budeme potýkat s dokončovacími pracemi na křižovatce u železničního přejezdu a ul. Poštovní, po celý podzim pak s výstavbou chodníku a opravou komunikace
na Nové Vsi, začala rekonstrukce hasičárny na Lubně…
Opravujeme, tvoříme, budujeme, ale taky slavíme! Kromě staletého výročí založení republiky nás čeká ještě jedno, a to 70 let od povýšení Frýdlantu nad Ostravicí na město.
Frýdlant je krásné město, které společně tvoříme. Přeji vám, abyste se v něm všichni cítili
spokojeně, ať už jste přímo občané Frýdlantu nebo jste k nám zavítali coby návštěvníci z jiných
obcí Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy. 
Helena Pešatová
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Frýdlant nad Ostravicí

Prázdniny ve školách ve znamení stavebních úprav

O prázdninách probíhal v našich základních
školách čilý stavební ruch, díky kterému se mohou žáci i učitelé těšit na zcela nové nebo zrekonstruované prostory. Přístavbou prošla také
mateřská škola na ulici Janáčkova.
Již od února letošního roku probíhá nástavba
a přístavba základní školy na ulici Komenského,
díky které vzniknou v nástavbě dvě zcela nové
učebny – učebna cizích jazyků a učebna přírodopisu/ zeměpisu. Dále budou provedeny drobné
úpravy stávající odborné učebny fyziky a chemie. Do nových učeben bude zároveň pořízeno
nábytkové a výukové vybavení. Novou tvář získá
také jídelna, která díky přístavbě zvýší svou kapacitu o 48 míst a umožní tak stravování většímu
počtu žáků najednou. V neposlední řadě bude
realizací tohoto projektu zajištěna také bezbariérovost školy. Tato náročná investiční akce je
financována z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu IROP, respektive
v rámci výzvy zprostředkujícího subjektu ITI ostravské aglomerace. Náklady na realizaci celého
projektu očekáváme ve výši okolo 16 mil. Kč,
dotace ve výši cca 10 mil. Kč se vztahuje pouze
na nástavbu nových učeben. Náklady na rozšíření kapacity jídelny jsou hrazeny z vlastních
zdrojů. Plánované dokončení stavby je v září
2018.
V západní části této základní školy (tzv. žehličce) byla během letních prázdnin provedena
také rekonstrukce tří odborných učeben – matematiky, jazyků a dále třída sloužící jako žákovská
kuchyňka. Došlo k výměně oken, úpravě elektroinstalace a rozvodů vody, montáži akustických
podhledů, úpravě podlah a samozřejmě také
výmalbě. Náklady stavebních prací činily 1,7 mil.
Kč. V průběhu podzimu bude do těchto učeben
také pořízeno nové nábytkové vybavení, a to
včetně zcela nové kuchyňské linky s pracovními

Jak se pěstuje kultura v našem městě?

Kultura je nedílnou součástí běžného života
nás všech. Obklopuje nás všude kolem, avšak
častokrát je tento pojem používán pouze s významem – kultura – něco, co se organizuje. Méně se
již využívá v kontextu, že kultura je to, co je třeba
pěstovat. Zeptali jsme se vedoucí odboru školství
a kultury Ivy Lichnové a ředitelky Kulturního centra Kateřiny Kaiserové, jak vnímají, ale především
„pěstují“, kulturu v našem městě, neboť k ní mají
nejblíže.
Co pro vás a podle vás znamená kultura?
L: Kulturu vnímám jako důležitý článek v životě každého z nás. Kulturu si v podstatě tvoříme
sami a sami si kulturní prostředí utváříme ve svém
osobním koloritu, ve kterém se pohybujeme. Pokud mám vztáhnout význam na městskou kulturu, tak musím rozlišit kulturu jako význam slova
a městský kulturní program. Domnívám se, že
ten je velmi bohatý a pestrý a skutečně si naši
občané mohou najít program, který je bude bavit,
ale především jim něco přinese. Podstatné je se
o něj zajímat, abychom pak ve správný čas byli
na správném místě.
K: Ten pojem je tak široký… K odpovědi bych
si vypůjčila citát Jana Wericha: „Já myslím, že
civilizace není dobrá, když je bez kultury. Člověk
potřebuje ke štěstí a spokojenosti nejenom pohodlí tělesné, ale i duševní. Kultura a civilizace musí
jít ruku v ruce.“ Kultura je tedy pro mě nedílnou
součástí života a určitě ne jen v rovině divadelní
či literární.
Podporuje město nějakým způsobem rozvoj kultury? V diskuzích na sociální síti se
psalo, že je podpora nedostatečná.
L: Víte, ono se to vždy velmi lehce všechno kritizuje a ukazuje, co je špatně. Obecně nikdo z nás
nechceme, aby se plánované akce konaly pouze
ze setrvačnosti nebo jen proto, „aby něco bylo“.
Pořádáme tradiční akce a stejně tak se konají
nové. Pokud mohu hovořit za odbor školství a kultury, tak zde připravujeme pouze dvě pravidelné
kulturně-společenské akce za rok, a těmi jsou
Svátky hudby, Trh lidových řemesel, a Frýdlantské sportovní hry. Veškerý další program má nyní
na starost příspěvková organizace města Kulturní
centrum Frýdlant nad Ostravicí. Domnívám se, že
v současné době je nabídka programu ve městě
skutečně bohatá a kdo má zájem, z připravovaných akcí si vždy něco zajímavého pro sebe najde.
A co se týká podpory města? Město podporuje
už ve své základní struktuře, a to tím, že zřídilo příspěvkovou organizaci pro organizování kulturně-společenských akcí.
Pokud se podíváme na další podporu ze strany města, tak tím je bezesporu finanční dotace
z rozpočtu města, a to do kulturních, sportovních
a ostatních činností. Konkrétně do července letošního roku Město přispělo na kulturní, sportovní,
zájmové a ostatní činnost více než 3 mil. Kč a to
není zanedbatelná částka. Město prostřednictvím
dotační podpory poskytlo finanční prostředky
na provoz kroužků, spolků, akcí, klubů, obnovu hřiště a jiné. Záměrem je podpořit ty, kteří dělají svou
činnost ve svém volném čase, dělají to proto, že je

to baví, mají z toho radost a navíc jsou do těchto
činností zahrnuty často také děti a je třeba zdůraznit, že vést děti k volnočasovým aktivitám je velmi
důležité.
Dalším počinem města v rozvoji kultury a samotné historie města je právě připravovaná brožura k výročí železárenství, které si letos připomínáme. Jedná se o publikaci, která zachycuje místa
ve Frýdlantu nad Ostravicí a jeho okolí se vztahem
k frýdlantským železárnám.
Pohybujete se již delší dobu v tomto prostředí, vnímáte, že se v průběhu let mění kultura v našem městě?
L: Určitě. A je to přirozené. Tak, jak se vyvíjí
společnost, tak stejným způsobem je ovlivňován
vztah ke kultuře a obecně akcím, které se pořádají.
Také se mění potřeby občanů. Dříve stačilo jedno
velké hřiště ve městě.
Totéž platí pro bohatost a různorodost programu. Více se požaduje, aby zábavu ve městě
zajistilo právě Město, už se vytrácí běžná lidová
kulturní tvořivost, která byla třeba mezi lidmi v jednom bytovém domě. Zkrátka jako společnost už
jsme hodně ovlivněni technologiemi a rychlým
způsobem života. Méně už přemýšlíme nad tím,
co bychom mohli společně udělat a pouze spoléháme na to, co nám někdo předloží.
K: Neřekla bych, že ke změnám dochází jen
v našem městě, jedná se o všeobecný trend. Obsahově jsou požadovány jednodušší a pozitivní
formy zábavy, což u divadel jsou primárně komedie, lidé se chtějí bavit, odpočívat a nechtějí moc
přemýšlet. Alternativní formáty jsou zatím na okraji
diváckého zájmu, o to víc nás těší rostoucí návštěvnost diváků např. ve Filmovém klubu nebo
Koncertech za oponou apod. Jsem však optimista
a věřím, že se preference a zájmy občanů budou
pomaličku měnit, a proto i nabídku podobných pořadů budeme rozšiřovat.
Jaké akce jsou nejvíce oblíbené a tím pádem navštěvované?
K: Obecně se dá říct, že úspěch mají veškeré
venkovní akce, tj. Frýdlantské slavnosti, Letní kino,
Ukončení prázdnin, Rozsvěcování vánočního
stromu, Česko zpívá koledy… Zkrátka ty, které
se konají převážně venku. Neboť se tak lidé mezi
sebou konečně potkávají, a to je právě to, co je
na těchto akcích příjemné. Oblíbené jsou však
i cestopisné přednášky, besedy, filmové festivaly,
divadélka pro děti, výtvarné dílny apod. Tímto bych
chtěla všem, kteří k nám na některou z akcí zavítají, poděkovat, protože si vážíme toho, že nám
dali svou důvěru vyplnit jejich volný čas, kterého
máme všichni obecně málo a který se stává nejdražší komoditou.
Co považujete za úspěch, který se vám
v oblasti kulturně-společenského života
ve městě podařil?
L: Budu aktuální, máme radost ze soutěže,
kterou jsme zorganizovali pro žáky frýdlantských
základních škol na téma výročí železárenství, které
si v letošním roce v našem městě připomínáme.
Finále této soutěže probíhalo v Kulturním centru
a mělo to obrovský úspěch jak mezi žáky, tak pe-

dagogy. Rádi bychom z proběhlé soutěže udělali
tradici, tudíž v příštím roce proběhne také, avšak
na jiné edukativní téma. Slibujeme si od těchto
akcí, že žáky vtáhneme do děje tématu soutěže,
přitom se něco naučí, zasportují a pobaví společně.
K: Nechci jmenovat žádnou konkrétní akci,
abych náhodou na něco nezapomněla. Vzhledem
k tomu, že dnešní doba nabízí nepřeberné množství variant trávení volného času, za úspěšnou
považujeme v podstatě každou akci, na kterou
přijdou lidi a máme na ni pozitivní ohlasy. Ta spokojenost veřejnosti je pro nás nejdůležitější.
Co naopak se nepodařilo nebo není tak, jak
bylo plánováno?
L: To mohu být také aktuální. Při organizování
XII. ročníku Trhu lidových řemesel jsme opět chtěli
občanům představit kroniky města a městských
částí. Bohužel Státní okresní archiv Frýdek-Místek
nám zamítl žádost o zapůjčení a jako důvod uvedl,
že jsou všechny kroniky již digitalizovány. A to nám
bylo docela líto, protože je přece jen něco jiného
listovat v kronice fyzicky, než když se díváte jen
na obrazovku.
K: Je to všude stejné. Kdybychom měli více
finančních prostředků, mohli bychom zorganizovat
více koncertů a divadel. Každým rokem se snažíme rozšiřovat nabídku, abychom mohli občanům
předložit co nejpestřejší program, avšak vždy je to
také právě o financích, neboť finanční požadavky
účinkujících mají v posledních letech stoupající
tendenci.

jubilea
V měsíci červnu 2018 oslavili svá životní
jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas:
paní Anna Vacková, Nová Ves
pan Václav Stařík, 80 let, Frýdlant
V měsíci červenci 2018 oslavili svá životní
jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas:
pan Jaroslav Kovář, 80 let, Frýdlant
pan Stanislav Faldyna, 85 let, Frýdlant
V měsíci srpnu 2018 oslavili svá životní
jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas:
paní Cecilie Bužgová, 93 let, Frýdlant
pan Václav Hrbáček, 89 let, Frýdlant
pan Miroslav Jurenka, 90 let, Frýdlant
pan Josef Polách, 90 let, Frýdlant
paní Marie Veličková, 86 let, Frýdlant
pan Jiří Šafář, 86 let, Frýdlant
paní Marie Milatová, 92 let, Frýdlant
paní Jarmila Kaděrová, 90 let, Frýdlant
paní Anna Lišková, 88 let, Frýdlant
paní Eliška Trefilová, 86 let, Frýdlant
paní Marie Traganová, 87 let, Frýdlant
pan Albín Fojtík, 87 let, Frýdlant
pan František Břečka, 86 let, Frýdlant
pan Ing. Rudolf Šabata, 87 let, Lubno
pan Jaroslav Lojkásek, 85 let, Frýdlant
paní Květoslava Mňuková, 80 let, Frýdlant

Blahopřejeme
všem oslavencům

plochami, z nichž jedna bude přizpůsobena pro
imobilní žáky. Také tato investiční akce je realizována za pomoci dotace z Integrovaného regionálního operačního programu IROP, potažmo
v rámci výzvy MAS Frýdlantsko-Beskydy.
Další úspěšně dokončenou akcí je přístavba
mateřské školy na ulici Janáčkova. Přístavbou
vznikla dvě nová oddělení s kapacitou 50 dětí,
ve kterých bude probíhat provoz již od 3. září.
Pro děti jsou připraveny nové herny, sociální
zařízení, šatny, venkovní zastřešená terasa, a to
vše s novým vybavením interiéru. Celková cena
včetně vybavení interiéru činila 20,9 mil. Kč,

projekt bude financován z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu IROP.
Dotaci očekáváme ve výši 15 mil. Kč.
Kromě pravidelné výmalby a kompletního
úklidu proběhly stavební úpravy také v základní
škole TGM. Jednalo se o kompletní rekonstrukci
sociálního zázemí v obou podlažích učebnového
pavilonu pro 1. stupeň ZŠ a sociálního zázemí
pro personál a návštěvníky školní jídelny v 1.NP.
Tato investice byla realizována z vlastních zdrojů, přičemž náklady činily 4,5 mil. Kč.
Všem dětem, žákům, učitelům i rodičům přejeme šťastné vykročení do nového školního roku!

Milé děti, školáci a studenti,
vážení pedagogové,
přeji Vám úspěšné vykročení do nového
školního roku, hodně úspěchů, trpělivosti
a radosti ze získávání nových poznatků,
učitelům pak uspokojení z jejich práce.
RNDr. Helena Pešatová
starostka města
SDH LUBNO pod záštitou města Frýdlant nad Ostravicí
si vás dovoluje pozvat na 32. ročník

Memoriálu Františka Sluky
soutěže v požárním útoku mladých hasičů a 13. kolo MSL MH

datum: sobota 8. 9. 2018
příjezd: prezentace družstev od 12.30, zahájení soutěže 13.00 hodin
místo: Lubno – na hřišti (cca 500 m za požární zbrojnicí směr Bystré)
disciplína: požární útok dle pravidel MSL MH
(nářadí každé družstvo své, popř. zapůjčí pořadatel)
kategorie: mini, mladší žáci, starší žáci, dorost do 18 let
startovní pořadí: dle telefonické dohody s pořadateli
nebo dle prezentace po příjezdu v den soutěže
technické údaje: povrch trati – travnatý,
základna – dřevěná o rozměrech 2x2m, terče – sklopné, časomíra elektronická
kategorie „dorost“ – podmínky stejné jako starší žáci,
(min. 5 členů družstva 15–18 let, zbytek může být mladší)
bohaté občerstvení, soutěž se koná za každého počasí,
proti rozhodnutí hlavního rozhodčího není odvolání.
odměny: hlavní cena – putovní pohár získá nejlepší družstvo kategorie mladších žáků,
starších žáků a družstvo dorostu, tento pohár je trvalým majetkem pořadatele soutěže
a vítězné družstvo ho získá na dobu jednoho roku.
Nejlepší družstva kategorie MLADŠÍ žáci, STARŠÍ žáci a DOROST obdrží pohár včetně medailí.
Těšíme se na vaši účast a věříme, že si přijedete změřit své síly s ostatními.
Srdečně zve SDH LUBNO
kontakt: Zdeněk Rychetník, mob: 736 766 372, e-mail: zdenek.rychetnik@zzsmsk.cz
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Kruhu přátel hudby: výjimečný koncert Mezi žánry
Organizace školního roku 2018/2019 7.Váženíkoncert
přátelé krásné hudby, zveme vás ducentkou. Mean Mary vystoupila opakovaně v dubnu skvělý virtuózní sólový recitál MilaObdobí školního vyučování ve školním roce
2018/2019 začíná ve všech základních školách,
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2018.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno
ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního
vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno
v pátek 28. června 2019. Podzimní prázdniny
připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018. Vánoční prázdniny budou zahájeny
v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve stře-

du 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek
3. ledna 2019. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019. Jarní
prázdniny v délce jednoho týdne jsou v okrese
F-M stanoveny na 18.–24. 2. 2019. Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna
2019, pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem. Hlavní prázdniny budou trvat od soboty
29. června 2019 do neděle 1. září 2019. Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020
začne v pondělí 2. září 2019.

na další z koncertů, pořádaných frýdlantském
Kruhem přátel hudby (KPH) v sezóně 2018.
Proběhne tentokrát netradičně v neděli 16. září
v 18 hodin v sálu ZUŠ.
V rámci cyklu „Mezi žánry“ vystoupí skvělá
bluegrassová skupina Ptačoroko s významnými hosty z kolébky bluegrassu – z USA. Jde
o mezinárodně uznávanou zpěvačku a hráčku
na banjo Mean Mary, která je také kytaristkou
a houslistkou, úspěšnou skladatelkou písní
(získala více ocenění), spisovatelkou a pro-

Školní rok 2018/19 je právě na začátku

Kdybychom chtěli přemýšlet o tom, jak se
žije dnešním školákům, asi by mnozí pamětníci
povzdechli, jak moc se od dob jejich let školou
povinných změnilo. Dnešní vybavenost vzdělávacích zařízení poskytuje dětem skutečně nepřeberné množství možností získávání nových
poznatků pro objevování světa či uplatnění se
v oborech, které je zaujmou.
Hovoříme-li o školách frýdlantských, pak si troufám tvrdit, že ať už jsou to instituce poskytující tzv.
povinnou školní docházku, či jiné, např. vzdělávající
v oblasti umění, speciální výuky či předškolní přípravy, všechny bez rozdílu fungují na vysoké úrovni.
Město se významně stará o modernizaci školních
budov, probíhají rozsáhlé rekonstrukce jak vnitřních, tak i vnějších prostor, nezapomíná se na ne-

zbytnou součást výuky, ke které patří různá sportoviště (velkou chloubou je nově otevřený sportovní
areál u naší ZŠ TGM), no a v neposlední řadě je
potřeba připomenout jedno z mála fungujících dopravních hřišť na území Moravskoslezského kraje,
které se nachází právě u nás, ve Frýdlantě n. O.
Tohle všechno přichází na mysl právě nyní,
kdy zahajujeme nový školní rok nejen u nás v ZŠ
TGM, ale ve všech školách. Stane se tak v pondělí 3. září. To přivítáme nejen své již známé tváře, ale také ty, kteří mají před sebou významný
životní krok, zahájení povinné školní docházky.
S nimi rovněž nové svěřence přicházející na 2.
stupeň z okolních malotřídních škol.
73 prvňáčků se chystají vzít pod svoji ochranu
třídní učitelky L. Goluchová, M. Majerová a P. Twa-

rógová. Stejně tak i o 97 šesťáků rozdělených
do čtyř tříd, z nichž někteří jsou nově příchozí
z vesnických škol, se postará čtveřice třídních učitelů J. Blažková, M. Kudělka, Š. Řezníčková a A.
Šigut. Ale nejen oni, i všichni ostatní pedagogové
či zaměstnanci společně s vedením školy jsou
po prázdninách pro své žáky opět připraveni.
Postupně se tedy rozeběhne kolotoč více či
méně všedních školních dní, znovu se rozehraje
ten věčný „souboj“ učitel versus žák, v budově
to zase bude bzučet dětskými hlásky, které sem
tam přeruší zazvonění školního zvonku. Zkrátka a dobře, lenošení skončilo a my se pusťme
s chutí do práce! V Tégeemce věříme, že bude
stejně úspěšná a povedená jako tomu bylo v letech minulých. 
lg

Kluci a holky ze ZŠ TGM se už moc těší na společné sportování.

v pořadech rádia BBC, hrála a zpívala nejen
v USA, ale také v Kanadě, Velké Británii, Irsku
a v dalších evropských zemích, více se o ní můžete dočíst na Wikipedii (en.wikipedia.org/wiki/
Mean_Mary) a na jejích osobních stránkách
meanmary.com. Vystoupí se svým bratrem,
kytaristou Frankem Jamesem. Kapele Ptačoroko se tedy podařilo získat opravdu výjimečné
hosty.
V první části koncertu vystoupí Ptačoroko,
skvělá místní kapela, hrající převážně americký
bluegrass – jednu ze současných podob angloamerického folklóru. Stylově se ale neomezuje,
ve vlastních i převzatých skladbách se uplatňují
i prvky z jiných žánrů. Hlavními rysy kapely jsou
nasazení, nápaditá hudba plná barev a citu,
od zadumané po strhující. Zajímavý a charakteristický zvuk vytváří kytara, basa, housle
a originální nástroje tohoto žánru: mandolína,
banjo a dobro, obohacené o výborný vícehlasý
zpěv členů kapely. V druhé části se můžeme
těšit na duo Mean Mary & Frank James.
Vstupné je 170 Kč, senioři a děti 100 Kč,
členové KPH 60 Kč, členové s abonentní
vstupenkou sezóny a také žáci frýdlantské
ZUŠ mají vstup zdarma.
Tímto koncertem začíná druhá část sezóny
KPH v roce 2018, ve které nás ještě čeká koncert smyčcového kvarteta ke státnímu svátku
v pondělí 29. 10. v 18.30 (Wallingerovo kvarteto, Janáčkova síň, ve spolupráci s MěÚ a s Kulturním centrem) a koncert ostravského pěveckého sboru Chorus ve čtvrtek 29. 11. v 18.30
v ZUŠ. Dovolte ještě krátké shrnutí předchozích akcí, měli jsme štěstí na opravdu krásné
koncerty: v lednu úžasný klavírní recitál Miroslava Sekery se strhujícím závěrem (24 preludií
F. Chopina), v únoru pěkná kombinace houslí
a kytary – otec a syn Kudeláskovi, v březnu
velmi vydařený koncert frýdlantských rodáků,

na Al-Ashhaba a v květnu překrásný pěvecký
koncert mladých zpěvaček Kristýny Kůstkové
a Nikoly Uramové s doprovodem autentických
barokních nástrojů. A tak opakovaně nastala
i výjimečná reakce publika – potlesk vestoje.
Děkujeme také Městu Frýdlant nad Ostravicí i Kulturnímu centru za spolupráci a finanční
podporu, bez které bychom nemohli umělce
do Frýdlantu zvát, taktéž dalším hudebním nadacím, které kruhům přátel hudby v ČR pomáhají (Nadace Český hudební fond, Nadace Leoše Janáčka, Nadace Gideona Kleina a další).
Posluchačům pak děkujeme za stále hojnější
návštěvu a těšíme se na shledanou v neděli
16. září a na dalších koncertech, pořádaných
frýdlantským Kruhem přátel hudby.

Za výbor KPH Josef Svoboda

CZECH TOUR

2018
Known internationally for
lightning-fast fingers,
haunting vocals, and intricate
story songs, Mean Mary
travels the genders of folk-rock,
bluegrass, and blues with
banjo, fiddle, and guitar.

14.9. VSETÍN, hospoda U splavu
15.9. METYLOVICE, Bluegrass Theatre
16.9. FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ, ZUŠ

Staré Hamry

Hola, hola - škola volá

• Školní rok 2018/2019 začne v pondělí 3.
září 2018 v 8.00 hodin. Tento den bude výuka
pouze jednu vyučovací hodinu, tj. do 8.45.
• Provoz školní družiny a jídelny bude zahájen od úterý 4. září 2018.
O naše žáčky se bude starat stejný kolektiv pracovníků školy, tak jak tomu bylo v loňském roce.
Letos očekáváme pouze 19 žáků ze 4 roč-

níků, budou zařazeni do jedné třídy. Na hlavní
předměty budou děleni po dvou ročnících (2.
a 3. ročník, 4. a 5. ročník). Na výchovy budou
všichni žáci spojeni.
Na žáky čeká zrekonstruovaná škola se
zcela novou moderní jazykovou učebnou.
Těšíme se a přejeme našim žákům úspěšný
školní rok!

Podzimní vymetání a kontrola komínů
Pravidelné podzimní vymetání a kontrola
komínů proběhne ve Starých Hamrech v sobotu 22. 9. a v neděli 23. 9., příp. 29. a 30. 9.
Práce bude provádět Kominictví Rostislav Velička. Zájemci o tuto službu nechť své závazné
objednávky nahlásí nejpozději do středy 20. 9.
na obecním úřadě, a to buď osobně, telefonicky (558 637 310, 602 204 969) anebo e-mailem
na adrese obec@stare-hamry.cz.
Podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. se

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

Informace k opravě na místní komunikaci
Upozorňujeme občany, že ve dnech 4. až 21.
září budou probíhat opravy povrchu na místní komunikaci na Lojkaščanku, a to v úseku od Faltýnků
po poštu a dále „ulicí“ kolem hasičárny po LC Červík. Opravy omezí jejich užívání částečně a v době
pokládky nové povrchu dojde k úplnému uzavření.
O termínech úplné uzávěry budete informování předem (webové stránky obce, letáky
u opravovaných cest). Úplná uzávěra bude
po částech v délce trvání 1 dne.

Obyvatelé Lojkaščanky můžou využívat objízdnou trasu Červíkem, z Chlopčik přes chatovou osadu.
Provádějící firma na vaše požádání upřesní
vjezdy k vašim nemovitostem a v případě vašich požadavků nad rámec prováděných prací
budou tyto uskutečněny na vaše náklady.
Součástí výše uvedených opravu bude
i oprava vystouplého propustku na MK na Lojkaščance u odbočky k Liškům.

K 26. srpnu výjezdová jednotka SDH obce
Staré Hamry zasahovala u 45 mimořádných události na území obcí Staré Hamry a Bílá. Z toho se
jednalo v 18 případech o dopravní nehody.
Z posledních zásahů připomenu událost ze
dne 12. 8., kdy došlo k dopravní nehodě motorkáře. Při nehodě se motorkář velmi vážně poranil. Do příjezdu ZZS naše jednotka poskytovala
předlékařskou pomoc. Během zásahu musely
záchranné složky bohužel zahájit i resuscitaci
zraněného. Pacient byl poté letecky přepraven
do nemocnice.
Dále dne 5. srpna došlo k dopravní nehodě
osobního vozidla. Vozidlo se při nehodě přetočilo
přes střechu a přerazilo několik stromů. Zde došlo ke zranění tří osob. Jednotka opět poskytovala předlékařskou pomoc do příjezdu ZZS.
28. července jednotka zasahovala u dopravní
nehody dvou osobních vozidel v obci Bílá, místní část Konečná, kde došlo k čelnímu střetu. Při
nehodě bylo zraněno sedm osob a také došlo
k zahoření jednoho z havarovaných vozidel. Při
tomto zásahu jednotka použila skoro veškeré
vybavení z našeho výjezdového vozu ke zdárnému zvládnutí situace. Při všech těchto zásazích

jsme spolupracovali s HZS Frýdek Místek, ZZS
Frýdlant nad Ostravicí, ZZS Frýdek Místek, leteckou posádkou ZZS z Ostravy, PČR Frýdlant nad
Ostravicí a DPČR Frýdek Místek.
Opět se nám potvrdilo, jak důležité je mít
v naší obci kvalitní, fungující a technicky vybavenou jednotku hasičů, jelikož profesionální záchranné složky mají obec Staré Hamry a obec
Bílou na samé hranici časového dojezdu.
V rámci mimovýjezdové činnosti jsme předvedli ukázku zásahu při dopravních nehodách
dne 4. 8. na tradičním setkání na Konečné Lidé
lidem v Beskydech. Naše ukázka sklidila velký
úspěch u přihlížejících a dokonce mnoho lidí, jak
nám později sdělili, ani netušilo, na jaké úrovni
naše výjezdová jednotka funguje a k jak vážných zásahům vyjíždíme. Na úseku preventivně
výchovné činnosti jsme uskutečnili tři přednášky
během táborových turnusů pro děti pořádané
v naší obci. Děti si připomenuly, jak se chovat
v krizových situacích, jak zavolat pomoc tísňovými linkami, a také si vyzkoušely hasičskou výstroj
a výzbroj. Nakonec stejně největší radost byla,
když v těchto horkých letních dnech si mohly děti
vyzkoušet hašení vodou z hasičské cisterny.

Hasiči informují o zásazích

poděkování

Sportovní výsledky SDH Staré Hamry

Vážená paní starostko,
dovolte mi jménem celého kolektivu letního tábora a všech zúčastněných dětí upřímně
vám a zastupitelstvu obce touto cestou poděkovat za pomoc a spolupráci při zajištění chodu dětského tábora na Košárkách.
Bylo a bude to ještě náročné, ale i díky vám
se podařilo vybudovat zcela nový opravdový
stanový tábor.
Navazujeme tímto na tradici letních táborů,
učíme děti a mládež, jak se chovat v přírodě
a k přírodě a vedeme je k tomu, že i v dnešní
přetechnizované době se dá trávit čas v lese,
bavit se bez mobilu a (ne)obyčejně si hrát.
Velmi si vaší pomoci vážíme a jsme rádi,
že stále existují lidé, kteří nabídnou pomocnou
ruku tam, kde je potřeba. Děkujeme a přejeme, ať se vám daří. 
S pozdravem

Jaroslav Lanča, vedoucí tábora,

www.taborybeskydy.cz

Závody v hasičské všestrannosti TFA dále
pokračují a my opět úspěšně reprezentujeme
naši obec a především Sdružení dobrovolných
hasičů Staré Hamry.
28. 7. jsme závodili v Horní Suché a obsadili 6.
a 8. místo v celkovém pořadí. Závody v Halenkově
se pořádaly 18. 8. a naše výsledky byly 4. místo
v kategorii do 30 let a v družstvech se nám podařilo urvat 2. místo. Kvalitní úroveň našich výsledků
a soutěže vyzdvihuje i účast mistra světa v těchto
disciplínách, a to Honzy Haderky z HZS Zlínského kraje. Tento den se také pořádaly kvalifikační
závody na mistrovství republiky v TFA SDH, a to
v Horní Lhotě u Ostravy. Naši chlapi si dali pořádně záležet na výsledcích a také po odběhnutí to
tak vypadalo, jelikož jsme vydřeli 3. místo. Nyní
čekáme na zveřejnění sestavy reprezentace kraje
na republikové závody. V rámci výběru se posuzují výsledky ze závodů v Horní Lhotě a Horní Suché.

jubilea

Od 6. do 16. 9. MUDr. Sýkorová NEORDINUJE. V ordinaci bude sestra
– pouze v ordinačních hodinách.
Akutní případy ošetří MUDr. Jiří Kabut,
Kadlčákova 1502, Frýdlant nad Ostravicí.
Vhodná telefonická domluva,
tel. 558 676 733, 776 702 238
PO 12.00 – 17.30 hodin
ÚT 8.00 – 12.30 hodin
ST 9.00 – 15.00 hodin
ČT 7.30 – 13.00 hodin
PÁ 7.30 – 12.30 hodin

V měsíci září 2018 oslaví
své životní jubileum:
Pan DALIBOR KUDĚLKA – 65 let
Pan MILAN OLŠOVSKÝ – 70 let
Našim jubilantům k jejich výročí srdečně
blahopřejeme a do dalších let přejeme
pevné zdraví!

Sběr nebezpečného odpadu

Připomínáme, že pravidelný podzimní svoz
nebezpečného odpadu proběhne ve Starých
Hamrech v sobotu 22. 9.
Harmonogram sběru:
Zemědělské družstvo 10.35–10.45
Gruň 11.15–11.25
Jamník 11.40–11.50
Základní škola-Čertův hrádek 12.00–12.10
Most 12.20–12.30
Samčanka za obecním úřadem 12.40–12.50
V obci Staré Hamry bude prováděn zároveň
se sběrem nebezpečného odpadu a zpětný odběr elektrozařízení i sběr pneu.

Přehled bohoslužeb v září
9. 9. v 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry
16. 9. v 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry
23. 9. v 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry
30. 9. v 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry

plánované kulturní akce
15. září. Zájezd na Oravu
22. září. Podzimní vymetání a kontrola komínů
23. září Podzimní vymetání a kontrola komínů
28. září Exkurze ve Výzkumném ústavu na Bílém Kříži
29. září Podzimní vymetání a kontrola komínů
30. září Podzimní vymetání a kontrola komínů

Na závěr bych chtěl poděkovat za podporu
Obci Staré Hamry, SDH Staré Hamry a doufáme, že na podzim se nám podaří sehnat dostatek financí od sponzorů a našeho sdružení
na nákup výbavy, abychom mohli dále úspěšně reprezentovat.

Informace praktického lékaře

Oznámení o uzavírce komunikace
Firma KONSTRUKTIAL, s.r.o. oznamuje,
že z důvodu opravy mostu bude
LC Pravobřežní – Malý Kobylík
v době od 23. 8. do 17. 9. uzavřena.
Veškeré dotazy týkající se stavebních prací
zajišťuje p. Jaroslav Trejbal, tel.: 731 650 427,
Tomáš Wunsch, tel.: 739 442 688.

Zveme všechny zájemce na výlet

Termín: středa 12. září 2018
Odjezd od školy: 7.30 hodin
1. Zemědělský dvorek Dolní Lomná
Prohlídka domácího zvířectva v Dolní Lomné.
Součástí Zemědělského dvorku Dolní Lomná je
dřevěná salaš se salašnickým vybavením. Prohlídka Zemědělského dvorku zahrnuje sedm zastavení s různými druhy zvířat (králíci, kozy, ovce,
kráva, tele, slepice, husy, kachny, prasata). Asi
největší atrakcí je možnost vidět, pohladit si či krmit
tradiční hospodářská zvířata. Nechybí ani včelín.
Vstupné: dospělí 20 Kč, děti 10 Kč
2. Prales Mionší
Mionší patří k nejznámějším rezervacím v Moravskoslezských Beskydech a svou rozlohou
k největším pralesům v České republice. Čeká nás
sedmikilometrová procházka (3 až 4 hodiny) naučnou stezkou. Průvodce vám rozkryje na první pohled skryté složité systémy pralesa, život v půdě,
vodě i v korunách stromů. Díky naučné stezce
a ohleduplnosti turistů zůstává prales nedotčený.
Vstupné: Děti 30 Kč, dospělí 60 Kč
3. Studánka se „zázračnou vodou“
– poutní místo poblíž kapličky Panny Marie
Studánka a jeskyně Panny Marie Lourdské

se nachází na louce pod kostelem sv. Kříže. Studánka podle legendy se zázračnou vodou nikdy
nevysychá a nikdy nezamrzá. Dnes je nad studánkou udělán přístřešek, je tam i posezení s hrníčky,
z nichž se můžete zázračné vody napít.
4. Lomňanské muzeum
Původní roubená škola byla odvezena r. 1974
do muzea v Rožnově p. Radhoštěm. Konají se
zde různé akce – vozatajské závody, velikonoční
a vánoční výstavy, výstavy betlémů apod. Před
muzeem jsou dřevěné sochy horalky a horala
a sv. Ambrože, patrona včelařů. V interiéru si prohlížíme, jak vypadala školní třída, kdy se ještě psalo perem a inkoustem, vysvětluje se, jak se topilo
ve starých kamnech, která mají prostor i na ohřívání vody apod.
Vstupné: zdarma
Zájemci, hlaste se, prosím, co nejdříve na tel.
čísle 739 228 992, na e-mailové adrese zs.starehamry@email.cz nebo osobně ve škole. Budeme
se na vás těšit.
K ceně vstupného bude ještě započtena cena
za autobus.
ŽÁCI ŠKOLY MAJÍ DÍKY PROJEKTU ŠABLONY II VÝLET ZDARMA!!!
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Září 2018
slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme tady září, prázdniny jsou definitivně za námi a školáci opět usedli
do školních lavic. Také naše mateřská škola opět ožila dětským hlaholem,
někdy se určitě objevily i slzičky, ale věřím, že s přibývajícími školními dny
se budou všechny děti do naší školky jen těšit. Poslední srpnový víkend se
v areálu U školy uskutečnil 24. ročník Sochových národopisných slavností.
Rád bych poděkoval všem, kteří se podíleli na organizaci a zabezpečení těchto slavností, Klubu žen jako hlavnímu pořadateli, Moravskoslezskému kraji, Sdružení měst a obcí
povodí Ondřejnice a sponzorům za finanční podporu. V neposlední řadě patří poděkování místnímu
národopisnému souboru Pilky, který jako vždy předvedl vynikající vystoupení. Věřím, že všichni,
kdo si do našeho areálu našli cestu, byli spokojeni a že si ze Lhotky odnesli i přes ne moc příznivé
počasí hezký kulturní zážitek. Stejně tak patří poděkování místním hasičům za organizaci 16. ročníku pohárové soutěže O pohár obce Lhotka, který se konal v areálu sportoviště Kuřín, kde si přišli
na své i nadšenci požárního sportu. Během srpna se nám podařilo dokončit jednu větší investiční
akci, kterou byla oprava části komunikace a výstavba nového chodníku v úseku kaple - autobusové
stanoviště. Věřím, že tato akce výrazně přispěla k optimalizaci dopravy, ale hlavně k bezpečnosti
občanů a hlavně dětí. Do konce října bychom ještě rádi provedli jednu větší investiční akci, kterou je
oprava povrchu místní komunikace od p. Zlého kolem hřbitova až po paní Smelíkovou, na kterou již
bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Část financí na její opravu se nám podařilo
získat z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Programu rozvoje venkova. Jak už jsem psal v minulém
vydání, ve dnech 5. a 6. října se uskuteční volby do obecních zastupitelstev na roky 2018 až 2022.
Každý občan může volit jen v místě, kde má trvalé bydliště. Pokud chcete podpořit své kandidáty
do lhoteckého zastupitelstva a nestihli jste si změnit trvalé bydliště, doporučuji, abyste tak učinili
nejpozději do konce září na obecním úřadě. Všem školákům a studentům přeji hodně studijních
úspěchů a vám všem ještě moc hezkých slunečních dnů.
Zdeněk Kubala, starosta

Informace k odpadům

Termíny svozu komunálního odpadu v září:
pondělí 10. 9. a 24. 9.
Biologický rozložitelný odpad rostlinného
původu, velkoobjemový, elektroodpad a kartonový papír
Sběrné místo biologicky rozložitelného
odpadu rostlinného původu u bývalého kra-

vína bude otevřeno do konce listopadu vždy
v sobotu od 10.00 hodin do 12.00 hodin.
Během pracovní doby obecního úřadu po tel.
domluvě.
Pevně svázaný papír a kartóny je možné
odevzdat i v garáži obecního úřadu v jeho pracovní době.

Lhotecký večer pod hvězdami – tak se jmenovala akce, kterou na pátek 27. července
připravila Obec Lhotka. To znamená nejenom
vedení obce, ale také společenské organizace.
Základem pro úspěch takové akce je správné
datum a příznivé počasí. A to se nám podařilo.
Lhotecký červencový večer v areálu u mateřské školy nepřinesl jako v minulosti hvězdy (J.
Nohavica, Čechomor, Mirai), ale nabídl hvězdy na nebi a jedinečný úkaz zatmění měsíce.
Kromě westernové kapely KAJHRAJEM, při
jejímž vystoupení si mnozí mohli vzpomenout
na večery u táboráků a také si společně s kapelou zazpívat. Ať to byla „Bedna od whisky“,
„Blues Folsomské věznice“ a další skladby.
Začátek byl už od 17 hodin, a tak byl samozřejmě připraven program i pro děti. O úvod se
postarali mladí lhotečtí hasiči, kteří nám před-

vedli bezchybný požární útok, pak následovala
bublinová show, kterou si děti samy mohly také
zkusit, nebo oblíbené malování na obličej. Možná, že pak některý rodič měl trošku problém
poznat svého potomka. A potěšila opět Schola
Rosnička, jejíž členové nacvičili a pak přehráli
pásmo vycházející ze Svěrákovy pohádky Tři
bratři. A pokud by Zdeněk Svěrák s Jaroslavem
Uhlířem byli toho dnes u MŠ, určitě by byli spokojeni a děti ze Scholy Rosnička by pochválili.
A blížil se večer a s ním dvě poslední atrakce.
Jednak jsme si na videu připomněli, jak jsme
před rokem pěkně zvládli sraz Lhot, Lhotek
a Lehot a nakonec to bylo pozorování zatmění
měsíce. A pokud by vás napadlo, že jsme tam
mohli mít žízeň nebo hlad, tak to jste na omylu,
protože i občerstvení bylo zajištěno. Lhotecký
večer pod hvězdami se zkrátka povedl.  J. H.

Lhotecký večer pod hvězdami

Lhotka

Sochovy národopisné slavnosti
V sobotu 25. srpna proběhl v areálu u školky
XXIV. ročník Sochových národopisných slavností.
Letos jsme si poprvé vyzkoušeli, jaké to je, když
skoro celý den během slavností prší. Sice jsme
si téměř od května stěžovali, že deště je málo,
zrovna tento den bychom se však raději dívali
na sluncem zalitou oblohu. Meterologové varovali už týden dopředu, že přijdou vydatné srážky, a tak jsme se snažili na tuto situaci připravit.
Pódium bylo zastřešeno, v areálu jsme postavili
několik stanů, kam se mohli návštěvníci schovat.
A příprava se vyplatila. Předpověď bohužel tentokrát vyšla a my jsme se po deštivé noci probudili
i do deštivého rána. Zkoušky na odpolední pořady
začaly s dvouhodinovým zpožděním až kolem půl
jedenácté, kdy se počasí umoudřilo. Vypadalo to,
že by mělo začít pršet zase až večer, ale nakonec
déšť o různé intenzitě vydržel až někdy do osmnácti hodin. To dokonce na chvíli i vykouklo sluníčko. O to víc nás mile překvapilo, kolik lidí se
nenechalo odradit nepříznivým počasím. A kolik
jich vydrželo až do večera, kdy už bylo taky dost
chladno! Naše obavy, že účinkujících bude více
než diváků, se rozhodně nepotvrdily. Tak tolik
k počasí a teď už k programu. Průvod jsme vynechali a po krátkém představení souborů a oficiálním zahájení přišel na řadu dětský pořad Na tym
našim dvorku. Na pódiu se to hemžilo housaty, koťaty, koníky, bleškami nebo komáry v podání dětí
ze souborů Valášek, Malá Ostravica, Malá Ondřejnica, Malý Grunik, Vonička a Hlubinka. Po dětech dostaly příležitost dospělé soubory v pořadu
Odchody a rozlučky, které bývají nebo bývaly součástí lidského života. Odchody vážnější (na vojnu,
na zbuj, z domu) i veselejší (třeba do hospody) se
pokusily ztvárnit soubory Pilky, Valašský vojvoda,
Ondráš z Janovic, Ostravica, Grunik a Jaro. Pořad Hlubinské obrázky byl věnován ostravskému
souboru Hlubina, který patří k nejstarším folklorním
kolektivům u nás (založen v roce 1947), a jeho
zakladatelce, choreografce a folkloristce Zdeně
Kyselé, která by se v letošním roce dožila úctyhodných sto let. V muzikantském pořadu Pocta Leoši
Janáčkovi jsme si s Puskovou cimbálovou muzikou, CM Ládi Holiše, CM Valašský vojvoda, kapelou RukyNaDudy a souborem Pilky připomněli
odkaz tohoto světoznámého hudebního skladatele, který byl mimo jiné také vášnivým sběratelem
lidových písní a od jehož úmrtí uplynulo před pár
dny osmdesát let. Tečku za bohatým programem
24. ročníku učinil svým hodinovým vystoupením
soubor Stavbár ze Žiliny v pořadu nazvaném Pozdravy ze Slovenska. Během celého odpoledne
a večera vyhrávaly nejen k poslechu, ale i k tanci
muziky zúčastněných souborů na vedlejší scéně
za školou, po skončení všech pořadů na pódiu se
zábava přesunula právě tam.
Nejen programová nabídka byla velmi pestrá,
také ve stáncích s občerstvením bylo opravdu
z čeho vybírat. K zahnání hladu i žízně bylo připraveno jako vždy mnoho lákavých dobrot.
Myslím, že i přes nepříznivé počasí můžeme
letošní ročník považovat za vydařený. Vyzkoušeli jsme si poprvé mokrou variantu a ověřili

Hasičská soutěž o putovní
pohár obce Lhotka

Druhý letní tábor ve Lhotce

Prázdniny skončily a děti hurá zpátky
do školy, kde si budou vyprávět různé prázdninové zážitky. Zážitky z dovolených, výletů
a možná také z tábora ve Lhotce pod Ondřejníkem, protože právě tam se třetí týden v červenci uskutečnil již druhý letní tábor.
Každé ráno rodiče přivedli děti do areálu mateřské školy, kde měl tábor své zázemí. Tábora
se zúčastnilo 20 dětí ze Lhotky a také z Kozlovic. Letošní téma znělo „Cesta za pokladem“.
Během dopoledne děti hledaly části dobrodružného deníku, který jim postupně prozrazoval,
jak náročná bude příprava na cestu za pokladem. Seznámení, hry důvěry, faktor strachu
a spoustu dalšího dobrodružství. Vyzkoušeli
jsme si, jak dobře se známe, jak si věříme
a také jsme překonávali svůj strach. Za splněné
úkoly dostávaly jednotlivé týmy, do kterých byly

děti rozděleny první den, zlaté klíče. Poslední
den tábora se dětem díky klíčům podařilo získat
poklad. Každý táborník našel v kouzelné truhle pytlíček se svým jménem. Ale už dříve děti
zjistily, že největší poklad nenajdeme v žádné
truhle, protože poklad není zlato a drahé kamení. Největší poklad, který můžeme mít, je opravdové přátelství, láska a jak dodaly samotné děti
„naše rodina“. Počasí nám letos moc nepřálo,
a proto jsme místo celodenního výletu navštívili bazén U Fandy, který měl u dětí obrovský
úspěch. Chtěli bychom poděkovat restauraci
U Fandy za výborné obědy a veškerou pomoc
při nepříznivém počasí. Velké poděkování patří
také OÚ Lhotka, který nám velmi pomohl s organizací tábora a umožnil využití prostorů v areálu MŠ. Děkujeme a na třetím lhoteckém táboru
se na vás opět těšíme. 
Vedoucí tábora

V sobotu 25. srpna se konal 16. ročník pohárové soutěže ve Lhotce, tentokrát nově v areálu sportoviště Kuřín. Trať byla tradičně vedena
do zatáčky s prodlužovaným levým proudem.
Soutěže se zúčastnilo 14 družstev z okolí,
z toho bylo 9 mužských a 5 ženských. Jako první se na start postavily domácí ženy, které požární útok úspěšně dokončily, a jejich výkon už
nikdo nepřekonal. Z mužské kategorie nejlépe
dopadli muži z Metylovic, domácí muži skončili
třetí. Na konci soutěže předvedli požární útok
i naši mladší a starší žáci.  Anna Winklerová

jubilea
V měsíci září oslaví svá významná
životní jubilea a dali ke zveřejnění souhlas:
Marie Pečínková - 84 let
Jan Fojtík - 80 let
Oslavencům přejeme všechno nejlepší,
hodně dalších pěkně prožitých let. Pevné
zdraví, spokojenost, životní elán a pohodu.

jsme si, že máme dostatek věrných diváků, které ani déšť neodradí. Moc si této divácké přízně
vážíme. Doufáme, že jsme je ani tentokrát nezklamali a že si u nás užili příjemné odpoledne
i večer, i když jim občas pršelo za krk nebo se
brodili s postupujícím časem stále větším bahnem (kdo měl holínky, ten vyhrál...).
Na závěr ještě poděkování těm, bez kterých
by Sochovy slavnosti nemohly být realizovány.
Děkujeme opět těm desítkám lidí nejen ze Lhotky,
kteří ochotně pomohli při přípravách, v průběhu
akce, ale také s úklidem po jejím skončení. Neobešli bychom se samozřejmě ani bez finančních
prostředků. Největší část nákladů pokryje dotace, kterou nám poskytuje Moravskoslezský kraj,
do rozpočtu slavností přispívají i další sponzoři
nejen ze Lhotky, ale i z okolí. Všem podporovatelům patří také velké poděkování. Organizátory

jsou Klub žen Lhotka z.s. a Sdružení měst a obcí
povodí Ondřejnice ve spolupráci s Obcí Lhotka.
Srdečně vás všechny už teď zveme na příští
ročník Sochových národopisných slavností. Ten
se bude konat stejně jako všechny předchozí ročníky opět předposlední prázdninovou sobotu, tzn.
24. srpna 2019. 
Markéta Velká

„Sochovky“ voní i koláči...

Pro návštěvníky začínají Sochovy národopisné slavnosti sobotním programem. Technické
čety a všichni, kteří areál připravují, žijí „Sochovkami“ několik týdnů před slavností. Domácí i pozvané soubory nacvičují nový program většinou
řadu měsíců. O tom, že ředitel „Sochovek“ Tomáš Kalus se svým štábem má plnou hlavu starostí s přípravou a pořadatelstvím slavností celý
rok, nikdo nepochybuje. A starosti s přípravou,
průběhem a nakonec i likvidací mají i stánkaři
a všichni ochotní Lhoťané, kteří rádi přiloží ruku
k dílu, aby vše dopadlo co nejlíp.
Zvlášť významným dnem před folklorním víkendem ale bývá pro Lhotku zejména čtvrtek.
To proto, že o čtvrtečním podvečeru si celá řada
rodin zásluhou lhoteckého klubu žen pochutnává na čerstvých malých a zejména velkých
koláčích – lhoteckých frgálech. Léty sehraná
skupinka žen pod vedením Karly Slípkové si
o tomto dni musí pěkně přivstat, protože sraz
v kuchyňce mateřské školy je už ve čtyři(!!) hodiny ráno. A že jim jde práce od ruky, je vidět
už odpoledne, kdy celá školka voní a koláče
svádí k zakousnutí. Čtvrtkem práce v kuchyni
školky nekončí, jenom se pekařky pro další dny

změní na kuchařky, aby i soubory a návštěvníci
byli uspokojeni nejen programem, ale i dobrým
jídlem...
Ale vraťme se ke koláčům. Když Lhoťanům
ve čtvrtek odpoledne obecní rozhlas oznámí, že
prodej koláčů je zahájen, všichni vědí, že „Sochovky“ už opravdu klepou na dveře...  P. P.

V září budou buřty i výlet na Pustevny

„Tak tedy opékání buřtů si vezme na starost
Břeťa Němec, já výlet na Pustevny, Maruška Langerová financování obou akcí a Pavel Pasek propagaci,“ tak zrekapitulovala na posledním jednání
výboru lhoteckého Klubu seniorů jeho předsedkyně Majka Holečková zabezpečení zářijových akcí.
Nebyly to ale jediné body, které se v programu
srpnového jednání probíraly. Hodnotilo se i období
předcházející, probíraly možné návštěvy u jubilantů i dlouhodobě nemocných, příprava říjnové krmášové zábavy i možné předvánoční posezení seniorů s besedou i ochutnávkou vánočního cukroví.
A na co se tedy mohou těšit lhotečtí senioři
již v tomto měsíci?
V pátek 14. září jsou všichni zváni ke sportovišti Kuřín, kde bude od 15 hodin při občerstvení a dobré zábavě oblíbené opékání buřtů.
A o deset dní později – na pondělí 24. září
– pro ně výbor Klubu připravil tradiční podzimní
výlet auty. Tentokrát to bude na Pustevny, kde
vyjedou nahoru všichni z Trojanovic-Ráztoky lanovkou. Podle zájmu i fyzické kondice si mohou
prohlédnout pokračování obnovy vyhořelého
Libušína, sochu pustevenského Radegasta, ale
třeba i kapličku se sousoším slovanských věrozvěstů na vrcholu Radhoště.
Oběd je pro všechny připraven opět dole
na Ráztoce v osvědčené restauraci U Kociánů.

Po něm by všichni měli ještě navštívit nedaleké
kulturní centrum Trojanovic. Je jím „roubenka“
trojanovických umělců – výtvarníků, spisovatelů a literátů Jana Knebla a jeho čtyř synovců,
bratrů Strnadlových – ve které jsou expozice
valašských krojů i betléma z roku 1930.
K tomu je třeba ještě připomenout, že obě zářijové akce jsou připravovány nejen pro členy Klubu, ale i ostatní Lhoťany, které organizátoři mezi
sebou jako vždy rádi přivítají. 
P. P.
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Malá Baška má nový altán a vlajku

Víte, že…
V září loňského roku začala do Hodoňovic zajíždět
pojízdná prodejna PINO, nabízející sortiment
potravin včetně pečiva?
Dle informací od Hodoňovjanů, kteří tuto možnost
nákupu základních potravin využívají, se tak děje
k oboustranné spokojenosti, což je to hlavní.
Připomínáme:
Pojízdná prodejna PINO zajíždí do Hodoňovic
pravidelně v pondělí, středu a pátek na uvedená
stanoviště:
Hostinec U Čendy: 10.15 – 10.35 hodin a autobus. zastávka Kamenec v 10.45 – 11.10 hodin.
Určitě využijte této možnosti nákupu!

Doplněné workoutové hřiště

Workoutové hřiště pod přehradou bylo doplněno o nové hrací prvky. 31. července 2018
ukončila firma HYBAJ s.r.o. instalaci nových
hracích prvků (tentokrát pro děti od 2 do 15 let),
kterými byla doplněna stávající workoutová
sestava vybudovaná v loňském roce pod přehradou Baška.
Jaké hrací prvky zde naleznete?
Skluzavku s nástupní podestou, bludiště

na pružině, balanční stezku, tunel – housenku
a hrazdy.
Tuto zakázku firmy Hybaj s.r. o. realizovala
Obec Baška s náklady ve výši: 164 860 Kč bez
DPH, vč. DPH 199 481 Kč.
Věříme, že právě workoutové hřiště pod
přehradou se stane místem pro trávení volného
času nejen pro mládež, ale celé rodiny.
 Marie Vančurová, investiční oddělení

Odhodlání, citová vazba, nadšení, chuť si
vybudovat vlastní základnu a obnovit pravidelné setkávání občanů Malé Bašky, to vše jsou
důvody, proč se Malobašťané pustili do stavby
altánu vlastníma rukama.
Stavba byla zahájena v květnu tohoto roku
dobrovolníky z řad občanů Malé Bašky a z finančních prostředků Obce Baška. K výstavbě
bylo použito smrkové, borovicové a modřínové
dřevo, které bylo vytěženo z malobašťanského lesa po větrném poryvu v roce 2017, jenž
po sobě zanechal mnoho padlých stromů.
U stavby konstrukce byla použita po staletí
osvědčená metoda tzv. čepování.
Zapojili se pamětníci, ale i ti nejmenší. Aktivita a loajalita občanů předčila očekávání, vždyť
do pravidelných brigád se zapojilo celkem 29
občanů Malé Bašky. Hlavním pracovním dnem
byla sobota, ale neděle nebyly výjimkou. Vedoucí
konstruktér Stanislav Oprštěný pracoval na výřezech čepů pravidelně i v týdnu. Chuť byla velká,
lidé přispívali také značnými finančními obnosy,
ze kterých se pořídil například vlajkový systém,
vlajka Malé Bašky, pamětní deska, základní kámen, posezení nebo vypálení nápisu „Na Malé
Bašce“, který tvoří dominantu altánu.
„Takovou brigádu naposledy pamatuji v 90. letech, když se stavěl kulturák,“ řekl nadšeně při natírání fošen Milan Janošec, známý jako první občan obce Bašky narozený po druhé světové válce.
Nezdá se to, ale altán dal Malobašťanům pořádně zabrat. Níže vybraná fakta hovoří za vše.
34 brigádních dnů, 794 brigádních hodin, 73

Baška dbá na
bezpečnost chodců

Vzpomínáme na Jiřinu Sýkorovou
*8. 2. 1948 †8. 8. 2018
1982–1990
zaměstnanec Místního národního výboru v Bašce
1990–1998
zaměstnanec Obecního úřadu Baška
1998–2002
místostarostka obce Baška
2002–2006
starostka obce Baška
2006–2018
člen Zastupitelstva obce Baška
S pocitem opravdové lítosti a velkého zármutku jsme v naší
obci přijali smutnou zprávu o úmrtí naší občanky, bývalé starostky a zastupitelky obce Baška paní Jiřiny Sýkorové. Mnoho srdcí se zachvělo a oči zaplnily slzami.
Nemohli jsme uvěřit tomu, že již nikdy paní Jiřinku neuvidíme, že se s ní nikdy nesetkáme.
Jiřina Sýkorová měla ráda život, lidi a snad v Bašce není člověka, se kterým by nepohovořila.
Uměla lidi spojovat, vyšla s každým, se starými, s mladými, s lidmi různého smýšlení. Pomohla
každému, pokud to bylo v jejich silách. Právě proto ji lidé měli tak rádi. Byla vždy skromným a slušným člověkem a uměla se radovat i pracovat. Drobná žena s velkou energií, pro jadrná slova nešla
daleko, vždy co na srdci, to na jazyku.
Svůj pracovní život zasvětila občanům Bašky. Na obecním úřadě pracovala od roku 1982
až do důchodu. Vykonávala postupně funkci úřednice a následně pak místostarostky, starostky
a do posledních dnů byla aktivní členkou zastupitelstva. Za to jí patří velký dík. Tak jak obětavě
pracovala pro obec, tak stejně obětavě se věnovala rodině. Stala se z ní babička na plný úvazek.
Nežila zbytečný život, snažila se dát všem vše, nač jí síly stačily.
Budeme vzpomínat na to dobré a příjemné, co vzešlo z jejich rukou, z přátelství a lásky k lidem.
Toto všechno jistě přežije do dnů a let příštích…
Paní Jiřina si vždy přála...
až jednou zavře oči,
abychom se s tím lidsky smířili,
Z běhu času
že svět je velký, dokola se točí,
stříbřitých vlasů
že lidé odejdou, když dožijí…
plyne že ani kouzla
Obec Baška a zastupitelé
ten děj nezastaví
Knihovna Baška Vás zve
ruku v ruce s osudem
zda budem nebo nebudem
hraje si s námi štěstí
někdo si cestu klestí
Z CYKLU
jiný kráčí mezi květy
váží si s léty
čeho se dočet v knihách
co mohl brát i dát
V E R N I S Á Ž:
jak lehký prstoklad
ať Vaše dny běží jak řeka
Středa 12. září 2018 v 16.30 hodin, knihovna Baška
přes splavy a peřeje
je šťastný ten co dospěje
moci se napít
živé vody z pramene
to vám přejeme.
Pane Vaníčku, k vašim krásným 85. narozeninám přijměte toto skromné přání s velkým díky
za vše, co jste pro obec Baška vždy ochotně
udělal. Za neskonalé nadšení a elán, který rozdáváte všem.

Přeje kolektiv zaměstnanců OÚ Baška
Nenechejte si ujít!

a všichni občané naší sloučené obce

Blahopřání
Františku Vaníčkovi

Zásobník retroreflexních nálepek na obecním
úřadě je umístěn ve vestibulu obecního úřadu
spolu s odpadkovým košem na odlepené části z nálepky. Samolepky jsou pro občany volně
k dispozici. Umisťují se na části oděvů tak, aby
byly po nasvícení např. řidičem automobilového
vozidla ihned viditelné. Lze
je však umístit kamkoliv (batoh, kolo apod.)
Reflexní prvky mají potřebnou certifikaci a splňují
vysoké normy odrazivosti
a svítivosti. Viditelnost certifikovaných reflexních prvků
je garantována výrobcem
na minimálně 80 metrů při
normální viditelnosti.
Dbejte na svoji bezpečnost!
Starostka
a místostarosta obce Baška

litrů barvy, 6,5 kubíku dřeva, 14 tun kameniva.
Součástí díla byly také terénní úpravy, zhotovení schodů, posezení u ohniště, instalace
nádrže na vodu a mnoho dalšího.
Brigád se dále zúčastnili: Pavel Eliáš, Josef
Eliáš mladší, Jiří Eliáš, Karel Karásek starší, Jakub Janošec, Lukáš Sklář, Ivo Ogořalek, Petra
Janecká, Daniel Janošec, Vlasta Janošcová,

Petr Janeček, Vítězslav Janošec, Magadalena
Janošcová, Jaroslav Czopik, Jana Karásková,
Lukáš a Monika Olšákovi s dětmi, Jarek Ogořálek s rodinou a Marcela Grygarová.
Akci značně finančně podpořili: manželé
Klečkovi, Kusovi, Sklářovi, Bonkovi, p. Šebesta
a Jana Vašků.
Bezplatné zemní práce: Štěpán Vašinka

Školáci, v září začínáme!!!

Od chvíle, kdy se poprvé začalo polemizovat
o stavbě úplné devítileté základní školy, neuběhlo
mnoho času, ale přece mohu s pýchou napsat,
že některé sny se plní a stávají se skutečností.
Minulý školní rok byl pro nás všechny, a tím
mám na mysli žáky, kolegyně učitelky, vychovatelky, ale také rodiče, velmi náročný. Důvodem bylo vystěhování se ze staré budovy školy
a „oživení“ náhradních prostor pro výuku. Mohu
směle napsat, že se tento nelehký úkol zdařil
a díky práci všech zaměstnanců školy a za pomoci zřizovatele, rodičů a přátel školy jsme vytvořili krásné náhradní třídy, ve kterých se žáci
i učitelé rychle zabydleli.
Ačkoliv škola vyučovala na třech budovách,
nebyly děti ochuzeny o soutěže (literární, výtvarné, sportovní, matematické atd.) a další aktivity,
které jsme již dříve organizovali. Vzhledem k absenci tělocvičen jsme pro děti připravili lyžařský
kurz, plavecký i předplavecký výcvik, bruslení
ve VSH Polárka ve Frýdku-Místku.
A co nás čeká nového? Před námi je školní
rok, který bude pro školství v Bašce přelomový,
nový a významný. V září 2018 zahájíme výuku
v 6.A. Jak mnozí víte, ze školy odcházeli páťáci, kteří ve svém dalším vzdělávání pokračovali
v blízkých vesnických a městských školách. Tato
věta již od letoška neplatí. Naši nejstarší žáci budou pokračovat ve výuce v první třídě II. stupně

ZŠ Baška. Šesťáci zasednou do lavic v budově
v Kunčičkách u Bašky čp. 28 (senior klub) a jejich novou třídní učitelkou bude Jana Pokludová.
Společně s žáky šesté třídy v budově senior klubu budou pokračovat ve výuce i dvě čtvrté třídy
se svými učitelkami Pavlínou Krylovou a Evou
Palovskou. Dalším odloučeným pracovištěm je
budova v Kunčičkách u Bašky čp. 130, která
přivítá žáky 2.A, 2.B a 5.B. Jejich třídními učitelkami budou Barbora Štecová, Jana Kolčářová
a Bohdana Cudziková. Posledním pracovištěm
v Kunčičkách u Bašky je budova čp. 2, kde v září
přivítáme žáky 3.A a žáky 5.A. Průvodkyněmi
pro následující školní rok budou těmto žákům
Jana Herecová a Barbora Blahutová. A to nejlepší na závěr. Pro naše nejmenší žáčky – prvňáčky – připravujeme dvě třídy v budově školy
v Hodoňovicích. Světem poznávání písmenek
a číslic je provedou kolegyně Vladimíra Teperová a Monika Švantnerová.
Organizace školy na čtyřech budovách je
poměrně náročná, a proto jsme vytvořili pro
rychlou a efektivní komunikaci s rodiči webové
rozhraní Bakalář, kde zaznamenáváme nejen
informace o klasifikaci a absenci žáků, ale také
různá sdělení, plán akcí, výchovná opatření,
pochvaly atd. Další novinkou je prodloužení
doby školní družiny do 17 hodin.

Renáta Válková, ředitelka ZŠ

posádka každoročně přijede na start, vysype
obsah kufru svého auta na hromadu a doslova
na koleně buduje plavidlo a předvádí všem, že
i s téměř minimální přípravou se dá aktivně zapojit
do našich Baškohrátek a den si užít jako soutěžící
se všemi výhodami z toho plynoucími. Letos své
plavidlo ozdobili starým dobrým vinylem ve tvaru
kruhu a na světě bylo plavidlo s nádechem minulosti a vzpomínek. Pobavili především během
plavby, kdy je porota doslova záchranářsky
a opatrovnicky dovezla ke břehu, kde se však
i na těch posledních pár decimetrech dokázali
potopit.
Po ukončení exhibičních plaveckých výprav
se spočítaly body poroty, připočetly výsledky diváckého hlasování a mohlo se jít na vyhodnocení.
A jaké bylo konečné pořadí?
1. – Chaloupka na kuří nožce, která zároveň
získala cenu diváků. 2. – Madagaskar, 3. – Plasťáci, 4. – Šmoulové, 5. – Hudba starých mistrů,
6. – Svatební hostina s družičkami, 7. – Kačeři.
V rámci odpoledního až skoro ranního hudebního programu jsme slyšeli a viděli kapelu Perutě
s Milanem Peroutkou, Davida Stypku a Bandjazz,
Team revival (SK), Elán kontraband (SK) a Ready Kirken. Souběžně se v odpoledních hodinách
rozjela druhá alternativní Fiction stage, kde své
umění představila řada DJ‘s moderních stylů.
Moderátor Vlasta Korec, který je již téměř inventářem naší akce a který tak náramně zapadl
do celé naší pořadatelské partičky, provázel diváky programem po celý den s humorem, lehkostí
a nadhledem jemu vlastním.
Po setmění bylo také divákům předvedeno
překvapení večera ze strany pořadatelů. Jedna-

lo se o vylepšenou vodní fontánu se hrou světel,
která, oblečena do nového hudebního kabátku
a doplněna o několik nových prvků, překvapila
především animací a retrospektivním shrnutím
plavidel minulých let, které se promítaly přímo
na vodní clonu nad hladinu přehrady. Nutno podotknout, že k proudnicím, kterých bylo o něco
více než minulý rok, zasedli hasiči dobrovolného
sboru z Bašky a na polovině proudnic jim po řádném tréninku statečně sekundovali dobrovolníci
z řad obyvatel naší krásné obce!
Po celou dobu Baškohrátek bylo pro diváky
v areálu k dispozici nepřeberné množství jídla
a pití a program doplněn o spoustu doprovodných
atrakcí jako například Bike show s workshopem,
projížďky na koních a ponících, skákací hrady
a trampolíny, herní zóna na pobavení malých
i velkých, překážkový park Tarzánie, aquazorbing, kreativní obrázky z písku, soutěže s Avonem a spoustu dalšího.
Nepostradatelným partnerem akce je Obec
Baška, která má nad Baškohrátkami záštitu
a která se nám snaží všemožně vyjít vstříc a hodně nám tím nejen v rámci příprav usnadňuje.
Nesmím ale zapomenout ani na všechny ostatní
naše partnery, protože každý z nich nám nějakým způsobem pomáhá a přispívá tak ke zdárnému průběhu Baškohrátek.
Věřím, že si každý v takovéto nabídce přišel
na to své a užil si den podle svých představ.
Za pořadatele mohu říct, že leč unaveni a vyčerpaní po celém několikadenním maratonu příprav,
průběhu a úklidu, jsme šťastni, že vás naše akce
baví a jste nám nakloněni, děkujeme!

Hanka Poledníková

Nejen netradiční plavidla jsou Baškohrátky

(pokračování ze str. 1)
Postupně svou plavbu absolvovalo sedm plavidel. Jako první vyjeli Plasťáci – plavidlo zkonstruované z plastových PET láhví, jehož posádku
tvořili obyvatelé Našeho světa – chráněného bydlení z Pržna. Ekologické plavidlo dokázalo, že
konstruktér nic nepodcenil, plavební vlastnosti
tohoto netradičního plavidla byly bezchybné.
Po nich se na start připravila Chaloupka
na kuří nožce. Z pohádky o Mrazíkovi k nám
zavítaly snad všechny postavy, které dokonce
předvedly choreograficky zajímavě zpracovaný
společný tanec a neváhaly si střihnout i několik
scének, s ohledem na jejich věk poněkud zmodernizovaných.
Jako třetí se snažilo svou plavbou upoutat
pozornost poroty a diváků plavidlo s názvem
Svatební hostina s družičkami. Nevěsta v romantických svatebních šatech se vydala na plavbu
v doprovodu tří družiček. Ty byly netradičně mužského pohlaví a na svatbu se vystrojily do nádherných slušivých zelených plavek až na ramena. Tady ovšem plavbyschopnost plavidla
poněkud pokulhávala, a tak se svatba rázem
konala pod vodou.
A na startu byli Šmoulové, čtvrté plavidlo zdobil nádherný šmoulí domeček a posádku tvořila
Šmoulinka se třemi Šmoulíky. Nechyběl ani Gargamel, i když pouze kreslený.
Jakmile ukončili svou plavbu, byli na sjezdové rampě připravení Kačeři. Opravdoví kačeři
ve společenských pravých kačeřích cylindrech
naskákali na plavidlo, které jim poskytlo jim přirozené zázemí přírodního zákoutí, a propluli se ctí
celou soutěžní trasu.
Z našich rybníků, jejichž faunu kačeři prezentovali, jsme se pomocí dalšího plavidla ocitli
na samotném Madagaskaru. Na Baškohrátky
za námi z tohoto ostrova v Indickém oceánu přijeli soutěžit zástupci místní zvířeny. Nechyběla
mezi nimi například roztomilá žirafka či pruhovaná zebra. Dokázali nám, že i jejich plavidlo si
s vodami přehrady Baška poradí.
Jako poslední bylo na startu připraveno plavidlo s názvem Hudba starých mistrů. Tohle
plavidlo má své speciální kouzlo, protože jeho

Poutě v obci proběhnou:
Hodoňovice: neděle 9. září 2018
Mše svatá v kapli P. Marie: neděle 9. září v 9 h.
Baška: neděle 30. září 2018
Mše svatá v kostele sv. Václava:
pátek 28. září v 10 h.
neděle: 30. září v 8 a 10 h.

slovo starosty
Vážení spoluobčané,
nezadržitelně se nám blíží konec čtyřletého funkčního období zastupitelstva obce. Nadchází
čas, kdy můžeme bilancovat a hodnotit, jak kdo dostál svým cílům, plánům, předsevzetím nebo
slibům. Uplynulé čtyři roky osobně hodnotím jako vydařené, neboť se podařilo realizovat většinu
zamýšlených projektů.
Úvod období se nesl ve znamení realizace největší investiční akce posledních let – Občanského centra Pržno. Aby toho nebylo na začátek málo, přidali jsme i II. etapu výstavby chodníků.
Obě akce se podařilo v půli roku 2015 zdárně dokončit. Pozitivem rovněž je, že se podařilo
zvládnout i spolufinancování obou akcí, které byly z části podpořeny z Regionálního operačního
programu Moravskoslezsko. Lze říci, že to byl v danou dobu pro obecní rozpočet vskutku velký
krajíc! Přesto se během několika měsíců podařilo stabilizovat veřejné finance a další plánovaný
rozvoj obce nebyl nijak zvlášť omezen.
V dalších letech jsme také dokončili kratičkou III. etapu výstavby chodníků spolu s novou autobusovou zastávkou, na které byl v březnu 2017 zahájen provoz. O pár měsíců později byly v centru obce dokončeny také nové parkovací plochy. V letech 2016–2018 došlo na opravy místních
komunikací a v řadě míst se rozsvítily nové částí veřejného osvětlení. Radost mám určitě také
z nových oken v našem obecním kostele Neposkvrněného početí panny Marie, které byly pořízeny
v roce 2016. I nadále jsme pokračovali v přetváření obrazu obce. Dokončena jsou dnes i víceúčelová sportoviště s umělým povrchem a osvětlením. Při probíhajících rekonstrukcích povrchu silnice
III/48425 jsme zvládli opravit stovky metrů starých asfaltových chodníků a probíhá i nová výstavba
IV. etapy chodníků v obci Pržno. Nabízí se, že by to mohla být etapa poslední, ale všichni ví, že
nám pár metrů ke spokojenosti chybí, a to v úseku před kravínem. Snad se jednou i toto bílé místo
na mapě prženských chodníků podaří zaplnit. V prázdninových měsících jsme realizovali rovněž 1.
etapu výstavby dětského lesoparku, který příjemně doplňuje sportovně volnočasový areál u fotbalového hřiště. Obec podpořila rovněž naše sportovce, kterým se podařilo krásně zrekonstruovat svůj
objekt, který dnes slouží nejen sportovcům, ale i všem občanům, turistům a návštěvníkům obce.
Všem těmto, ale i dalším stavebním činnostem vždy předchází a předcházely etapy nejednoduchých příprav. Každá i sebemenší realizace nevznikala ze dne na den a mnohé jsou i nyní
ve stadiu dalších příprav pro budoucí období. Nutno dodat, že jsme v období 2014–2018 na realizaci našich projektů získali bezmála 20 milionů korun z dotací z evropských či národních zdrojů.
Bez nich bychom se sice také posouvali v rozvoji, ale určitě pomaleji. Kromě větších a velkých
projektů se realizovala i řada drobnějších, které rovněž dotvářejí vzhled a prostředí naší obce.
Jde například o údržbu a rozšiřování zeleně, opravy sociálního a technického zázemí hřbitova,
oprava točny u nádraží či parkoviště u Hrušky.
Je vždy fajn, když se něco nového v obci buduje a tvoří. Ale není to vždy jen o vybavenosti
obce, ale také o tom, jak se nám spolu či vedle sebe žije? Proto také obec ve spolupráci s hasiči,
sportovci, ZŠ a MŠ Pržno a dalšími uskupeními či dobrovolníky pořádala a pořádá množství
společenských a kulturních akcí, na kterých se společně setkáváme a společně žijeme. Přál bych
si, aby tomu tak bylo i nadále.
Všem spolkům, složkám, jejím členům, vedoucím a dobrovolníkům děkuji za přístup, který
trvale zachovávají při dobrovolnické práci s mládeží a také v aktivitách pro širokou veřejnost. Děkuji všem zastupitelům a zejména paní místostarostce Mileně Tvrdoňové za dlouholetou spolupráci, zaměstnancům obce i obecního úřadu děkuji za práci pro obec a občany a přeji nám všem,
aby naše obec i nadále vzkvétala a žilo se nám zde hezky. Díky také vám občanům za podporu,
nápady a podněty. 
Petr Blokša, starosta Pržna

Připravte popelnice na svoz odpadů

Svoz komunálních odpadů proběhne ve středy 5. a 19. září. Připomínáme občanům, aby
v den svozu měli vystaveny své popelnice
od 6.00 hodin. Také připomínáme, že k poslednímu srpnu byla splatná 2. splátka za odpady.
V průběhu 2. kvartálu 2018 se výrazně zlepšila úroveň v třídění skla, plastů a papírů. Pozitivně je přijímána i možnost třídění biologických
odpadů ze zahrad v průběhu léta. I přes tato
zlepšení se ale stále objevují nádoby s odpady,
které si můžete prohlédnout na fotografii. Zna-
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mená to, že je tedy stále co zlepšovat.
V průběhu měsíce září bude probíhat výběrové řízení na svoz odpadů pro příští období.
Počítáme se zahájením služby od ledna 2019
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 90 dnů.
O výsledcích výběrového řízení a případných
změnách v systému svozu odpadů budeme veřejnost včas informovat. Svoz tříděných odpadů
bude i nadále probíhat dle zaběhnutých zvyklostí. Případné podněty a připomínky k rozmístění
nádob na tříděné odpady směřujte na obec.

Přijďte se pobavit na prženské Vinobraní

Obec Pržno opět po roce zve spoluobčany
i přespolní na Vinobraní v Pržně. Uskuteční se
tradičně na nádvoří, nebo chcete-li na parkovišti, Občanského centra Pržno v sobotu 15. září
od 15 hodin.
Všichni, kteří mají rádi víno či burčák, nemohou na této akci chybět. K ochutnání budou
vína bílá i červená, láhvová i sudová, suchá,
polosuchá i polosladká, jakostní či přívlastková.
Samozřejmostí budou také nejrůznější pochutiny.
Pro všechny, kteří se rádi baví, ale vztah k vínu
není zásadní, nabídnou naši hasiči něco hořkého ze sudu, případně voňavého z grilu. Součástí
vinobraní bude rovněž bohatý hudební program.
V průběhu odpoledne a večera vystoupí smíšený
pěvecký sbor ECHO, slovácká dechová hudba
Sadovanka, talentovaná zpěvačka Adéla Křivánková či kapela IMPULS z Ostravy. Těšit se můžete i na představení techniky SABRAGE (sabráž).
Skleničky na víno přineste s sebou, vše
ostatní bude k mání, na tom našem Vinobraní.
Jste srdečně zváni! 
Petr Blokša

krátce z obce
Setkání jubilantů
Ve stejný den, jako probíhá Vinobraní, tedy
v sobotu 15. září, se bude v sále Občanského
centra od 14 hodin konat Setkání jubilantů.
Obec pořádá tuto akci již potřetí. Je určena
všem, kteří za uplynulých 365 dnů oslavili 50,
60, 70 či 80 let. Občané starší 80 let jsou zváni každoročně. Pro ty, kteří přijmou pozvání,
bude připraven krátký kulturní program, drobné občerstvení a jako upomínka dárek.

Uzavírka železničního přejezdu v Pržně

S nejrůznějšími uzavírkami a omezeními se
v letošním roce roztrhnul pomyslný pytel. Další
bude následovat. Uzavírka se bude týkat železničního přejezdu P7384 v centru obce a způsobí omezení provozu osobních automobilů
do chatoviště mezi bývalým Ingstavem a cyklostezkou.
Omezen bude rovněž průjezd vozidel
po účelové komunikaci podél tratě ve směru
k fotovoltaické elektrárně a také k rodinným

domům na katastru Hodoňovice (viz mapka).
Uzavírka bude trvat od 22. do 26. září.
Délka uzavírky: cca 300 m na MK 13c na poz.p.č. 659, p.č. 685/3 a p.č. 685/1, část MK 12c
na poz. p.č. 29 a účelová komunikace č.5u
na poz. p.č. 42 a v místě železničního přejezdu,
vše k.ú. Pržno.
Objízdná trasa se nestanovuje. V blízkosti
stavby (přejezd č. P7384) bude žadatelem vybudováno místo pro přecházení osob a cyklistů.

Setkání zastupitelů s občany
Letošní setkání zastupitelů s občany se
uskuteční v neděli 23. září od 14.30 hodin
ve společenském sále Občanského centra
v Pržně. Setkání bude příležitostí pro členy
zastupitelstva a také pro občany ohlédnout
se za uplynulým obdobím a prostorem pro
debatu a dotazy občanů.

Úspěšný vstup do fotbalové sezóny
Tým mužů SK Pržno vstoupil do nové sezóny
v průběhu srpna třemi zápasy. Nejprve zvítězil v Milíkově 3:2. O týden později na domácím hřišti zdolal soupeře z Kunčic pod
Ondřejníkem 3:0 a ve třetím zápase v Chlebovicích zvítězil 1:0. 1. září SKP bohužel podlehlo v Janovicích 3:0.

Komunální volby se blíží
Pro letošní komunální volby v Pržně se registrovaly pouze dvě volební strany. První je volební strana KDU-ČSL, vedená místostarostkou Milenou Tvrdoňovou, a hnutí Starostové
a nezávislí, vedení starostou Petrem Blokšou.
Volby do obecních zastupitelstev se konají
ve dnech 5. října od 14 do 22 hodin a 6. října
od 8 do 14 hodin.

Pozvánka Klubu seniorů na výlety

Upozorňuje členy Klubu seniorů, že v měsíci
záři se uskuteční dva výlety. První se bude konat ve čtvrtek 6. září 2018 a pojede se na Rajskou boudu do Malenovic. Odjezd od nádraží
autobusem náhradní vlakové přepravy je
naplánován na 10.40 hodin do Frýdlantu n.
O., tam bude přestup a odjezd v 10.53 hodin

do Malenovic. Návrat bude dle dohody.
Ve středu 19. září se uskuteční výlet do restaurace HRAD ve Frýdku-Místku. Odjezd
autobusem č. 14 od nádraží Pržno je v 13.03
hodin, pak přestup na MHD. Návrat bude dle
dohody.
Své členy srdečně zve Výbor Klubu seniorů.

Ořezy zeleně podél komunikací
Žádáme všechny vlastníky zahrad sousedící s místními komunikacemi a chodníky,
aby si zajišťovali pravidelnou údržbu stromů
a keřů zasahujících do veřejných prostor.
Zeleň přerůstá ploty a mnohdy výrazně zužuje uliční prostory a snižuje tak bezpečnost

na místních komunikacích. Rovněž plody
ovocných stromů znečišťují komunikace
a chodníky. Děkujeme za ohleduplný přístup.
Ořezanou a pokrácenou zeleň je možné odkládat do hnědých kontejnerů na BRKO.

Děkujeme.

Třebaže se naši mladí hasiči o prázdninách moc soutěží nezúčastnili (hodně dětí
chybělo kvůli dovoleným a táborům), zaznamenali několik pěkných výsledků. V červenci
jsme se zúčastnili jen jedné soutěže, a to 21.
7. v Krásné-Mohelnici, kde jel jen dorost, který běžel mimo soutěž, ale se skvělým časem.
Srpen už byl co se týká soutěží pestřejší. 4. 8. v Hukvaldech se starší žáci i dorost
umístili na 2. místě. Po soutěži jako zpestření
horkého dne nám hasiči Hukvaldy připravili
překvapení v podobě mýdlové pěny. Užily si
to jak děti, tak i vedoucí. 11. 8. si starší žáci
vybojovali, jak v Komorní Lhotce, tak v Raškovicích, první místo. Dorost se v Komorní
Lhotce umístil na prvním místě a v Raškovicích skončil třetí. Poslední prázdninová sou-

těž byla noční soutěž v Oprechticích, která se
konala 25. 8. Mladší žáci se zde umístili v top
desítce, starší žáci se umístili na krásném
sedmém místě a dorost jel opět mimo soutěž.

Za MH Pržno Daniela Adamcová

Autobusový zájezd
do ZOO Olomouc Malým hasičům se o prázdninách dařilo

Obec Pržno spolu se Základní a mateřskou
školou Pržno a pomocníky připravují zájezd
do ZOO Olomouc na Svatý Kopeček. Zájemci
vyrazí autobusem v sobotu 22. září v 7.30 hodin od nádraží v Pržně. V případě příznivého
počasí je plánována rovněž zastávka na hradě
Helfštýn.
Návrat je naplánován přibližně okolo 18.
hodiny. Rezervace probíhá pouze formou SMS
na tel. čísle 604 988 594 (Jarmila Gnidová).
Dopravu hradí obec, účastníci si hradí vstupy
do ZOO, případně na Helfštýn.

Chodník roste díky dotacím kraje

V srpnu byla zahájena akce IV. etapa výstavby
chodníků v obci Pržno. Jde o chodník v délce bezmála 130 m, který povede od křižovatky ve směru
na Lubno po levé straně silnice III/48414. Součástí stavby chodníku bude řešení odvodnění silnice a částečné úpravy vjezdů na přilehlé pozemky. Chodník bude ukončen u odbočky k nejjižněji
umístěným rodinným domům v Pržně. Tato etapa
je etapou závěrečnou. Obec tak bude až na krátký úsek u kravína průchodnou po chodnících
v celé své délce. Tato závěrečná etapa přispěje
k bezpečnosti obyvatel v dané části obce a také
k bezpečnosti osob pracujících ve firmách v této
části obce. Na realizaci této akce získala obec
dotaci z dotačního programu Moravskoslezského
kraje Podpora obnovy a rozvoje Moravskoslezského kraje 2018 – RRC/1/2018. Maximální výše
dotace činí 400.000 Kč, případně 37,34 % z uznatelných nákladů. Předpokládaná cena vč. DPH
činí 949.384,63 Kč. Výše ceny díla je způsobena
zejména finančně náročným řešením odvodnění
silnice, které bylo požadováno Správou silnic Moravskoslezského kraje.
Již dříve jsme oznamovali, že byla Obec Prž-

no úspěšná i v rámci dalších dotačních titulů vyhlašovaných Moravskoslezským krajem v tomto
roce. Další v řadě dotací je dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje, „Program na podporu
přípravy projektové dokumentace 2018“. Tato
dotace bude použita na vypracování stavební
dokumentace bytového domu, který nahradí
bývalý obecní úřad. Výše dotace činí maximálně 355.700 Kč, případně 69,99 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů. Projektová
dokumentace se v současné době zpracovává
a hotova by měla být na konci tohoto roku. Bude
však samozřejmě záviset na průběhu samotných
stavebních řízení. Ta mohou dopracování dokumentace pro provedení stavby zdržet a následně
i další termíny vedoucí k samotné realizaci bytového domu.
Do třetice obec získala rovněž dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje z programu
„Podpora návrhu řešení nakládání s vodami
na území, případně části území obce“. Zde výše
dotace činí maximálně 139.100 Kč, případně
49,98 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů.

Monitoring kanalizace

V uplynulých měsících v obci prováděla a stále provádí společnost SmVaK průzkum staré kanalizace vedoucí po Návsi k hasičské zbrojnici,
dále pod železniční tratí přes pole až k řece Ostravici. Průzkum by měl sloužit jako podklad pro
hledání případného dalšího efektivnějšího využití
existující kanalizace do budoucna.
Kanalizace by podle dostupných podkladů
měla mít své počátky v 60. letech minulého
století. Bližší informace pamětníků k tomuto dílu
jsou vítány.

jubilea
Září je měsícem oslav
jubileí našich občanů:
paní Věra Pavlásková - 86 let,
paní Ludmila Zatloukalová - 75 let,
paní Marie Šebestová - 55 let,
paní Dana Švecová - 55 let,
pan Libor Lekač - 50 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
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Ostravice
slovo vedení obce
Vážení občané,
s podzimem letošního roku se blíží ukončení volebního období pro komunální volby. Většina
politiků shrnula svou činnost posledních čtyř let a je třeba si uvědomit, že ti pracovití, kteří něco
vybudovali, vytvořili, realizovali různé záměry, buď mlčí a říkají si, že občané si tyto činy pamatují,
anebo vytvoří informační nebo volební leták, kde říkají, co jsme pro vás udělali.
Vážíme si všech, kteří se za období čtyř let aktivně zapojili do společenského dění v obci,
pomohli zrealizovat nejednu akci pro děti či dospělé, protože život není jen o těch pevných hmatatelných investicích. Tito lidé vědí, že po každé takovéto akci je třeba provést vyhodnocení
a poučit se z chyb, které se příště již opakovat nebudou. Nikdo není dokonalý a není člověka,
který by někdy nechyboval.
Pak je tady druhá skupina, a to ti, kteří s panikou zjistili, že se blíží volební rok a bude třeba
si zúčtovat, co pro občany udělali. Pokud jsem ten, co čtyři roky nechtěl nic dělat, či odmítal se
na čemkoliv podílet, jsem bohužel v pozici, že když se nemůžu pochlubit svou prací, musím
s politováním nastoupit cestu kritiky a zpochybňování toho, co udělali ti druzí. A jelikož potřebuji
naplnit texty svých volebních tiskovin, musím začít vzpomínat i na zapomenuté zrealizované
akce, u kterých mohlo být tenkrát všechno jinak.
Nad iniciativou nespokojených jedinců na poslední chvíli nám nezbývá než pokrčit rameny.
Nemáme již zájem vést diskuzi k ukončeným akcím, když nebyli schopni se touto otázkou zabývat dříve. Budeme velice rádi, když si občané naší obce o všem udělají svůj svobodný úsudek.

Místostarosta Jiří Pavlán a starosta Miroslav Mališ

OZNÁMENÍ
STAROSTA OBCE OSTRAVICE SVOLÁVÁ

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRAVICE
Místo konání:

sál hotelu Freud

Ostravice č. p. 190
Doba konání: pondělí 17. září 2018 v 17.30 hodin
ZASEDÁNÍ JE VEŘEJNÉ

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRAVICE
budou probíhat na území obce Ostravice

v pátek 5. října od 14.00 do 22.00 hodin
v sobotu 6. října od 8.00 do 14.00 hodin
na těchto místech:
Okrsek číslo 1
pro voliče bydlící v dolní části obce (ve směru od Frýdlantu n. O. po RD čp. 489 – p. Štefková
– včetně; seznam čísel popisných a evidenčních, spadajících do tohoto volebního okrsku
je uveden na webových stránkách obce www.obec-ostravice.cz, odkaz – volby)
volební místnost: sál restaurace „U Tkáčů“ čp.260
Okrsek číslo 2
pro voliče bydlící v horní části obce (od RD čp. 148 – p. Karlák – včetně po přehradu Šance;
seznam čísel popisných a evidenčních, spadajících do tohoto volebního okrsku je uveden
na webových stránkách obce www.obec-ostravice.cz, odkaz – volby),
volební místnost: Obřadní místnost Obecního úřadu čp. 577 (hlavní budova)
• ze závažných zejména zdravotních důvodů, může oprávněný volič požádat o volbu do přenosné schránky, a to pouze v územním obvodu příslušného okrsku. Oprávnění voliči obce mohou své požadavky na volbu do přenosné schránky uplatnit do čtvrtku 4. 10. 2018 písemně,
telefonicky, prostřednictvím jiného občana (kancelář evidence obyvatel – tel. č. 558 412 545,
podatelna OÚ – tel. č. 558 412 541). V den voleb přímo u příslušných okrskových komisí.
• každému voliči budou dodány nejpozději tři dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
Pokud někdo hlasovací lístky včas neobdrží, může si je vyzvednout v kanceláři evidence obyvatel OÚ Ostravice nebo přímo ve volební místnosti.

Iv. Lojkásková

Občané pozor
Vážení občané obce Ostravice, zajistili jsme pro vás zdarma komp�téry.
Řada z nich ještě stále čeká na svého nového majitele.
Kontaktujte nás a my vám s veškerou drobnou
administrativou rádi pomůžeme.
Zavolejte na 558 412 556 nebo napište
na investice.vedouci@obec-�travice.� .
Od září připravujeme změnu výdejní
doby, aktuální informace sledujte na
www.komp�tery�travice.� nebo volejte
na 558 412 556, výdejní místo zůstává
nadále stejné a to za sběrným dvorem
v Ostravici.

www.komp�tery�travice.�
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Mladí myslivci se opět sešli na Ostravici

Ve dnech 21. až 28. července uspořádala
Moravskoslezská společnost pro ochranu přírody a myslivost z Ostravy v areálu Chaty Svoboda v Ostravici již 4. ročník soustředění mladých myslivců a ochránců přírody pod názvem
Zázraky přírody, které bylo spojené s krajským
kolem soutěže o Zlatou srnčí trofej.
Soustředění se zúčastnily mimo dětí,
které pracují v kroužcích mladých myslivců
a ochránců přírody i děti, které mají zájem blíže seznámit s přírodou, se zvěří, s myslivostí
a ochranou přírody.
Děti nastoupily k soustředění v doprovodu
rodičů a po nutné administrativě bylo soustředění zahájeno hlavním vedoucím Martinem
Hlaváčem, ředitelem výše uvedené pořadatelské organizace. Je nutno podotknout, že
účastno bylo celkem 38 dětí od ukončené 2.
třídy ZŠ až po žáky 9. tříd ZŠ. V průběhu soustředění děti plnily různé úkoly, soutěže a proběhlo také krajské kolo soutěže o Zlatou srnčí
trofej. Podle věku byly děti rozděleny do tří
skupin. Dále pro účely táborových her a soutěží byly děti rozděleny do pěti oddílů a každý
měl na starosti jeden z vedoucích.
Kolektiv vedoucích dětem zajistil naprosto úplné využití času soustředění pro to, aby
se ty děti, které doposud nebyly „zasaženy“
přírodou a myslivostí zejména, seznámily se
základy myslivosti, ochrany přírody a zvěře.
Ty děti, které jsou již členy kroužků mladých
myslivců a ochránců přírody, pak čas využily
k prohloubení si svých znalostí o přírodě, zvěři
a myslivosti. Pro tyto účely vedoucí připravili rozsáhlý soubor pomůcek v podobě trofejí
zvěře, částí jejich těl jako kupř. parohů jelenů,
srnců daňků, dokonce i losa, kůže zvěře, peří
zvěře pernaté a dalšího ptactva, výukových
materiálů k poznávání a rozlišování stromů,
keřů a bylin apod. Mimo práci s těmito pomůckami byla uskutečněna řada výukových
programů a vycházek do okolí, aby se děti
přímo v přírodě přesvědčily o tom, co jim vedoucí při přednáškách a ukázkách prezentovali. Navštívili jsme Satinské vodopády v Malenovicích. Proběhla ukázka plemen loveckých
psů, které mají v držení členové Mysliveckého
spolku Horečka v Ostravici. Po celou dobu
soustředění měly děti za úkol při vycházkách
pozorovat přírodu a zejména hledat znaky
pobytu zvěře, které pak vedoucí vysvětlovali
z hlediska vzniku a příčin, proč takto se zvěř
a ptactvo chová. Uskutečnil se také výstup
na Lysou horu. Děti zhlédly také zajímavé
ukázky dřevořezeb s motivy zvěře a přírody
u Luďka Vančury, člena Mysliveckého spolku
Horečka v Ostravici, v jím vybudovaném Ráji
dřevěných soch v areálu Lesní správy Biskupských lesů v Ostravici. V rámci tzv. odlehčení, aby děti nepociťovaly soustředění tak, že

i o prázdninách se musí zase něco učit, navštívily i bazén na blízkém hotelu Sepetná, kde si
zařádily v bazénu a na tobogánu. V průběhu
soustředění děti také prokázaly svou nebojácnost při noční stezce odvahy a dále i zručnost
a představivost, např. při komponování příběhu
ze soustředění, který pak zahrály ve stínovém
divadle, a také dovednost při střelbě ze vzduchovky, házení šipek na terč a střelbě lukem.
Průběžně pak proběhlo krajské kolo soutěže o Zlatou srnčí trofej, která se sestává
z teoretického testu, jež obsahuje otázky
z myslivosti, ochrany přírody a zdravovědy,
a z praktického testu, v rámci kterého děti
poznávají trofeje zvěře, myslivecké pomůcky
a další věci, jež s myslivostí přímo či nepřímo souvisí, dále i listnaté a jehličnaté stromy
a byliny. Ty děti, které pracují v kroužcích
mladých myslivců a ochránců přírody, měly
samozřejmě „navrch“. Pro ostatní to bylo velice zajímavé seznámení s oborem myslivost
a ochrana přírody a krajiny.

Vítězné děti získaly hodnotné ceny a dlužno podotknout, že i ostatní děti obdržely věcné dárky, aby byla ohodnocena jejich práce
po dobu celého soustředění. Na závěr je nutno
poděkovat jak hlavnímu vedoucímu, tak i ostatním vedoucím a zdravotnici, kteří se postarali
o to, aby děti prožily pěkný týden v přírodě,
nabyly nové znalosti o přírodě, o zvěři a myslivosti a již nabyté znalosti si ověřily. Taktéž je
potřeba poděkovat provozovateli RS Svoboda,
že se vzorně postaral o ubytování a stravování
všech účastníků soustředění a v neposlední
řadě i společnostem, které svými příspěvky
umožnily konání této akce, a to již zmíněné
Moravskoslezské společnosti pro ochranu
přírody a myslivost, dále Biskupským lesům,
Lesům ČR, s.p., Moravskoslezskému kraji,
Okresním mysliveckým spolkům Frýdek-Místek a Nový Jičín a Mysliveckém spolku Horečka Ostravice, v jehož honitbě proběhla většina
aktivit soustředění. 
Vladislav Zápalka,

předseda MS Horečka Ostravice

Přihlaste se na Ostravický kros

Druhý ročník Ostravického krosu, závodu
v běhu pro malé i velké, proběhne v sobotu
20. října v areálu golfového hřiště na Ostravici.
Tou nejzásadnější novinkou je zařazení závodu do Frýdecko-místeckého běžeckého poháru
a do Běžecké velké ceny mládeže.
„Věříme, že i díky tomu se na podzim v Ostravici sejde v areálu golfového hřiště ještě

větší konkurence než loni a užijeme si ještě
větší sportovní zážitek. Další novinky budeme
postupně zveřejňovat jednak na webu a také
prostřednictvím Facebooku,“ uvádí pořadatelé.
Kdo se chce přihlásit, může tak v klidu svého domova učinit do 13. října. V případě volné
kapacity bude možnost přihlásit se na místě
za zvýšené startovné.

Upozornění na pauzu v ordinaci
Lékařka MUDr. Sýkorová upozorňuje, že
ve dnech 6. až 16. září neordinuje. V ordinaci bude zastoupena pouze sestra v ordinačních hodinách. Akutní případy převezme
Jiří Kabut, který má svou ambulanci ve Frýdlantu nad Ostravicí v ulici Kadlčákova 1502.

V případě nutnosti můžete k němu volat
na tel. 558 676 733, 776 702 238. Otevřeno je v pondělí od 12 do 17.30, v úterý od 8
do 12.30, ve středu od 9 do 15, ve čtvrtek
od 7.30 do 13 a v pátek od 7.30 do 12.30
hodin.

Vítejte v ráji dřevěných soch, je nač se dívat
Krásné, nádherné, děkujeme a těším se
na další. Takové nápisy můžete číst v návštěvní knize v zahradní galerii na Ostravici nazvané Ráj dřevěných soch. Tedy přesněji řečeno,
přečíst si je můžete i v dalších sedmi knihách,
které jsou již zcela popsány. Tolik mají potřebu
návštěvníci vyjádřit svůj obdiv k řezbáři Luďkovi Vančurovi, který vytvořil na osmdesát dva
dřevořezeb. Vznikat budou další a další.
„Všechno to začalo vlastně u mě doma.
Vyřezával jsem něco do různých řezbářských
soutěží a pak to umístil na zahradě. Vyhrajete
jednu soutěž, druhou a najednou máte plnou
zahradu nejen soch, ale i lidí, kteří se přišli
jen tak podívat. Postupem času už to začínal
být problém,“ začal vyprávět Luděk Vančura.
Jeho malý syn se tehdy ujímal role průvodce,
ale bylo jasné, že není možné mít stále u domu
cizí lidi. „A pak se vyskytla tady tato zahrada
a bylo to jasné. Minulý rok, přesně 10. června,
jsme slavnostně otevřeli Ráj dřevěných soch,“
pokračoval.
S novou galerií pod širým nebem začal pro
Luďka Vančuru nový život. Už nepracoval
v lese, ale začal se dřevořezbami živit. „Když
začnete dělat komerci, zjistíte, že neustále
zpracováváte ty samé motivy. Všichni najednou chtějí vodníky nebo medvědy. Je pro mne
velký relax pracovat na dalších sochách pro
tuto galerii. Bohužel tím pádem mám opravdu
málo času a nestíhám uspokojit všechny zájemce,“ pokračoval Luděk Vančura. Tak například slibuje místním hasičům, že pro ně vytesá
svatého Floriána. „Už mě upozorňovali, že to
nějak vázne. Omlouval jsem se jim, že je mám
v diáři, ale stále na to nemám čas. Na to mi odpověděli, že až mi jednou bude hořet chalupa,
taky si mě zapíšou do diáře,“ smál se řezbář.
Jak řekl, je rád, že si ještě stihl kdysi postavit dům. Nyní při jeho nové vášni by už na něj
snad ani neměl čas.
Když si člověk prochází Ráj dřevěných

soch, potká různá zvířata, pohádkové bytosti
a pod stříškou najde i krásný betlém. Letos
by k němu měl přibýt velbloud. Tedy, pokud
ho Luděk Vančura stihne vyřezat. Stejně jako
loni bude i tentokrát umístěn u vánočního stromu před obecním úřadem. Lidé se do galerie dostanou po celý rok a každý den. „Sice
zde máme bezpečnostní kamery, ale mohu
říct, že se mi ještě nikdy nic neztratilo a až
na drobnosti se ani nic nerozbilo. Návštěvníci jsou prostě úžasní,“ chválil Luděk Vančura.
Na otázku, po kom vlastně zdědil svůj talent,
s úsměvem odvětil: „Tak to nepovím, protože
to nevím. Od dětství jsem strašně rád a hodně maloval. Mou první dřevořezbou byl totem

pro děti. A postupně jsem k řemeslu nacházel
vztah. Dnes už je to jako nemoc. Musím neustále pracovat a jsem šťastný, že se to lidem
líbí,“ doplnil řezbář, který tímto počinem zatraktivňuje celou Ostravici.
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Malenovice

Úprava toku Sibudov v obci Malenovice

Vážení spoluobčané,
letní prázdniny jsou již definitivně pryč. Chci proto popřát všem školákům i studentům mnoho úspěchů
v novém školním roce. Ať se vám v lavicích líbí a sklízíte jen samé studijní úspěchy. A vám rodičům i kantorům přeji pevné nervy a notnou dávku trpělivosti.
Vladimír Malarz, starosta Malenovic

Lesopark na Borové:
A máme hotovo!

Od měsíce září bude v obci Malenovice
probíhat úprava místního toku Sibudov. Stavba hrazení bystřin je plánována do průběhu
dvou let s předpokládaným koncem v srpnu
roku 2019. Investorem této akce jsou Lesy
České republiky, Správa toků oblast povodí
Odry.
Stavba bude prováděna v intravilánu obce
v korytě vodního toku Sibudov v úseku ř.
km 1,683 – 2,347, tj. v délce 664 m. Účelem
stavebních prací je zvýšení stupně ochrany
okolního území, přilehlých nemovitostí a in-

frastruktury obce Malenovice. Budou optimalizovány odtokové poměry předmětného úseku toku, u navrhované trasy budou zmírněny
oblouky, v blízkosti zástavby bude břeh stabilizován rovnaninou z lomového kamene, podélný sklon bude snížen vložením spádových
a stabilizačních objektů, v úseku zahloubení
dna budou vloženy příčné objekty pro zajištění stability nivelety dna, kritické úseky budou
zkapacitněny. Celkem bude provedeno 8 ks
příčných dnových stabilizačních pásů a 32 ks
spádových balvanitých objektů o výšce 0,3 m.

Opevnění břehu rovnaninou z lomového kamene bude provedeno v celkové délce 635
běžných metrů, a to na pravém i levém břehu. Ve třech úsecích bude provedeno zvýšení
drsnosti dna ve spádu 4 % pomocí vzájemně
klínovaných balvanů.
Po dobu stavby bude probíhat pohyb vozidel v dolní části obce, po staré cestě z Frýdlantu nad Ostravicí a přes komunikaci „U Beránka“. Pohyb vozidel nebude probíhat přes
centrální část obce.  Jan Evják, Lesy ČR,

Správa toků oblast povodí Odry

Rosnička zve na jógu pro náctileté i pro všechny

S podzimem přichází do centra volného času
U Rosničky nové kurzy. Potěší všechny, kteří si
chtějí protáhnout tělo i svou mysl.
Kurz Dětská jóga je určen mládeži od 10
do 14 let. „Při lekcích se hravou formou podíváme
na jógu očima náctiletých tak, aby je zaujala, bavila a také aby měla benefity pro jejich těla. Většina
dětí je v dnešní době zkrácených a my se zaměříme na to, aby jejich těla byla zdravá a fungovala,“
zve lektorka Monika Lepková. Pokračovala, že ten
kurzík bude pro maximálně deset dětí. „Vyzkouší-

me různé varianty pozic, dbát budeme na propojení dechu s pohybem, vyzkoušíme wheel jógu, akro
jógu i párovou jógu. Budeme zpevňovat, posilovat, ale hlavně si užívat pohybu,“ doplnila lektorka
s tím, že tento kurz bude probíhat každý čtvrtek
od 15.50 do 16.50 hodin. Začíná se 20. září.
Dalším novým počinem Rosničky jsou Mysore
lekce. Jedná se o tradiční způsob výuky ashtanga jógy. Výhodou Mysore je, že se pozice učíte
krůček po krůčku a vaše tělo se postupně připravuje na těžší pozice. Mysore je nevedenou lekcí.

Učitel vám dopomáhá do pozic, učí vás novým
pozicím a jejich variantám dle vašich možností.
Jedná se o hlubší praxi, rychlost praxe určuje váš
dech a vaše možnosti. Dochází k většímu napojení sama na sebe. Tento druh lekce je vhodný pro
všechny, co chtějí mít vlastní praxi.
„Na Mysore lekcích je úžasná energie skupiny,
která vám pomáhá. Plujete každý sám za sebe
na vlně vlastního dechu, ale zároveň všichni tvoříte
energii skupiny, která nese vás všechny. Mysore
je vhodný úplně pro všechny,“ doplnila lektorka.

Centrum volného času U Rosničky, Malenovice - předběžný rozvrh

Lesopark na Borové je hotový. Malenovice tak mají nové místo
k procházkám s krásnými výhledy na okolní hory.

Aktuální informace na www.urosnicky.eu

Den
Pondělí

Čas
08:00 – 12:00

Lekce
Hlídání dětí, volná herna

Úterý

15:30 – 18:30
16:00 – 18:30
16:00 – 17:00
17:15 – 18:45
19:00 – 21:00
18:30 – 20:00
08:00 – 12:00

Dramatický kroužek (sudé týdny)
Přírodovědný kroužek (sudé týdny)
Keramika mladší děti
Keramika starší děti
Keramika pro dospělé
Jóga pro začátečníky
Hlídání dětí, volná herna

08:30 - 10:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 16:00
16:00 – 18:00
17:00 – 18:30
18.30 – 20.00
16:00 – 16:45
17:00 – 17:45
16:00 – 18:30
08:00 – 12:00
16:00 – 19:30

Wheel jóga
Kytara trampská – začátečníci (sudé týdny)
Kytara trampská – pokročilí (sudé týdny)
Kytara trampská - dospělí (sudé týdny)
Kurz šití, patchworku a ruční práce pro děti
Angličtina mírně pokročilí
Španělština
Tanečky 1. skupina
Tanečky 2. skupina
Volná herna
Hlídání dětí, volná herna
Patchworkové kurzy

15:30 – 16:30
16:40 – 17:40
15:00 – 16:30
16:00 – 18:30
16.30 – 18.00
18:00 – 19:30
08:00 – 12:00

Atletický trénink
Balanční cvičení na míčích
Španělština
Volná herna
Angličtina pokročilí
Angličtina pro věčné začátečníky
Hlídání dětí, volná herna

10:00 – 11:30
15:50 - 16:50
16:00 – 17:30
17:30 – 19:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00
16:00 – 18:30
17:00 - 18:30
19:00 - 20:00
08:00 – 12:00
14:00 – 15:00
15:00 – 16:00
16:00 – 17:00

Angličtina s možností hlídání dětí
Dětská jóga
Angličtina mírně pokročilí
Angličtina středně pokročilí
Výtvarka 1
Výtvarka 2
Volná herna
Wheel jóga
Zdravotní cvičení
Volná herna
Kytara trampská – začátečníci (sudé týdny)
Kytara trampská – pokročilí (sudé týdny)
Kytara trampská - dospělí (sudé týdny)

Středa

Čtvrtek

Pátek

Lektor
Blanka Dužíková

Telefon
720 950 353

Petra Vlčková
Blanka Dužíková

737 238 306
720 950 353

Blanka Dužíková
Blanka Dužíková
Sylva Holáňová

720 950 349

13.9.
25.9.
25.9.
25.9.
18.9.
18.9.
18.9.
25.9.
25.9.
18.9.
19.9.
19.9.

10-99 let
10-99 let
dospělí
3-15 let
dospělí
dospělí
2 – 6 let, děti
s rodiči
dospělí
10-14 let
dospělí
dospělí
5-9 let
9-15 let
3-15 let
dospělí
dospělí
děti s rodiči
7-15 let
7-15 let
dospělí

Barbora Mikušová
Lucka Chlubnová
Petra Páleníková
Blanka Dužíková
Petra Páleníková
Petra Páleníková
Blanka Dužíková

739 420 189
728 253 110
728 253 110
720 950 353
728 253 110
728 253 110
720 950 353

12.9.
12.9.
19.9.
19.9.
19.9.
19.9.
20.9.

Daniela Búryová
Monika Lepková
Daniela Búryová
Daniela Búryová
Sylva Holáňová
Sylva Holáňová
Sylva Holáňová
Monika Lepková
Monika Žídková
Blanka Dužíková

608 444 828
775 348 567
608 444 828
608 444 828
720 950 349
720 950 349
720 950 349
775 348 567
608 239 096
720 950 353

Vít Šošolík

602 823 826

20.9.
20.9.
20.9.
20.9.
20.9.
20.9.
20.9.
13.9.
13.9.
21.9.
14.9.
14.9.
14.9.

Sylva Holáňová

720 950 349

Sylva Holáňová
Monika Lepková
Blanka Dužíková

720 950 349
775 348 567
720 950 353

Monika Lepková

775 348 567

Vít Šošolík

602 823 826

Sylva Holáňová
Petra Páleníková
Petra Páleníková

720 950 349
728 253 110
728 253 110

Jana Ramíková

602 709 145
720 950 353
AIYIA
720 950 353

Malenovice uspořádaly v sobotu 1. září Den obce. V jeho rámci zasadili Strom svobody,
který má připomínat sté výročí vzniku Československa.

Nůžky střihly a lesopark je slavnostně otevřen. Nahoru je stezka příkrá, ale výstup stojí za to!

Starosta obce Malenovice podle
§ 15 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb.
o volbách do zastupitelstev obcí oznamuje:
1. Volby do zastupitelstva obce Malenovice
se uskuteční ve dnech:
5. října 2018 (pátek)
od 14,00 do 22,00 hodin a
6. října 2018 (sobota)
od 8,00 do 14,00 hodin
2. Místem konání voleb
je tato volební místnost:
Volební okrsek č. 1:
Obecní dům Malenovice – č.p. 5
3. Ve volební komisi byl stanoven
minimální počet členů komise na 6
(včetně zapisovatelky)
4. Voliči bude umožněno hlasování poté,
kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
ČR, případně prokáže oprávněnost hlasovat
v příslušném volebním okrsku.
5. Každému voliči budou nejpozději 3 dny
před konáním voleb doručeny hlasovací
lístky a informace o příslušnosti
k volebnímu okrsku.

1. pololetí

Verze rozvrhu 3.04.2013

Věk
2 – 6 let,děti s
rodiči
7 – 15 let
5 – 15 let
6 – 9 let
9 – 15 let
dospělí
dospělí
2-6 let,děti s
rodiči
dospělí
7-15 let
7-15 let
dospělí
6 – 15 let
dospělí
dospělí
4 – 6 let
4 – 10 let
děti s rodiči
2 – 6 let
dospělí

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

Oznámení o době
a místu konání voleb

Šk. rok 2018/2019
Začátek od
17.9.
17.9.
17.9.
17.9.
17.9.
17.9.
17.9.
18.9.

Cena/pololetí
150 Kč/dopoledne,volná
herna 50Kč/rodina
1200 Kč
800 Kč
1 500 Kč
1 500 Kč
150Kč/lekci
120Kč/lekci
150 Kč/dopoledne,volná
herna 50Kč/rodina
120Kč/lekci
1000 Kč
1 000 Kč
1 800 Kč
1 800 Kč
800 Kč
50 Kč / rodina
150 Kč,volná herna 50Kč
350 Kč/lekce, sleva pro
studenty, ženy na MD
dle domluvy
70Kč/vstup
1 800 Kč
50 Kč/rodina
1 800 Kč
1 800 Kč
150 Kč/dopoledne,volná
herna 50Kč/vstup
1 600 Kč
1200Kč kurz 20.9.-6.12.
1800 Kč
1800 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
50 Kč/rodina
120Kč/lekci
100Kč/lekci
50 Kč/rodina
1000 Kč

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

KURZ ASHTANGA YOGY
Kurz je určen začátečníkům a mírně pokročilým, a také těm z vás, kteří upřednostńují vedenou
lekci... 1.serie ashtanga jogy - očišťuje, posiluje, harmonizuje naše fyzické tělo. Sled pozic je
přesně dán a my plynule přecházíme z jedné pozice do druhé a za pomocí propojení dechu a
pohybu se učíme být Tady a Teď, vnímat své Tělo právě v tuto chvíli.
Během kurzu se krok za krokem naučíme polovinu 1.série, ukážeme si varianty pozic a jejich
bezpečné provedení a propojením s dechem. Naučíte se jógu praktikovat s ohledem na vaše tělo,
jeho možnosti, zranění, flexibilitu... Mimo asán se budeme věnovat i Pranajámě, meditačním
technikám a očistným technikám (krijím).

Kdy:
Čas:
Cena:
Kontakt:

Každé pondělí od 17.9. - 10.12. (12 lekcí-kromě 29.10.)
18:30 – 20:00
2040 kč
Monika Lepková
www.facebook.cz/1aiyia
775 348 567

Minimální počet pro otevření kurzu: 8 osob
Maximální počet: 13 osob

Dívky, pojďte si zahrát volejbal!

Zbavte se
nebezpečného
odpadu

Na Dni obce si užívaly i děti, které měly mimo jiné k dispozici obří nafukovací atrakce.

Frýdecká skládka opět organizuje
svoz nebezpečného odpadu.
V Malenovicích se uskuteční 8. září
na parkovišti Konečná
v čase od 8 do 8.30 hodin
a na parkovišti před obecním domem
v čase od 8.40 do 8.55 hodin.

V Malenovicích zahájil činnost dívčí volejbalový klub. Kdo má zájem se pokochat
nejen hrou, může se přijít podívat vždy v úterý v 18 hodin. Nové hráčky jsou vítány.

–9–

Metylovice
Prázdniny uběhly opět jako voda a my stojíme na prahu nového školního roku.
Rád bych popřál všem dětem, aby se jim ve škole líbilo.
Aby je výuka bavila natolik,
že si ani nevšimnou, že se přiblížily další prázdniny.
Učitelům pak přeji spoustu sil a energie ke svému náročnému povolání.
A nám rodičům pak hodně optimismu a tolerance.
Všichni přece víme, jak náročná školní léta mohou být.
Lukáš Halata, starosta Metylovic

Volby do Zastupitelstva obce Metylovice
Volby do zastupitelstev obcí proběhnou
v pátek 5. a v sobotu 6. října 2018.
Volit budeme v pátek 5. října od 14.00
do 22.00 hodin a v sobotu 6. října od 8.00
do 14.00 hodin.
V Metylovicích je jeden volební okrsek a volební místnost bude v přízemí základní školy.
Počet členů zastupitelstva obce Metylovice,
kteří budou voleni na volební období 2018–
2022, je stejný jako u voleb minulých, a to 11
členů.
Právo volit do zastupitelstva obce má občan
obce, státní občan ČR, který alespoň v den
voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, je
v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu, který v druhý
den voleb dosáhl 18 let, je v den voleb hlášen

v této obci k trvalému pobytu a jemuž právo
volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je
Česká republika vázána.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR,
popřípadě státní občanství státu, jehož občané
jsou oprávněni volit na území ČR. Totožnost
prokáže volič platným občanským průkazem
nebo cestovním pasem ČR, jde-li o cizince,
průkazem o povolení k pobytu.
Voliči mají možnost požádat ze závažných,
zejména zdravotních důvodů, o to, aby mohli
hlasovat mimo volební místnost, tedy doma,
a to pouze ve svém volebním okrsku tam, kde
mají trvalý pobyt. O tuto možnost volič žádá
před konáním voleb Obecní úřad Metylovice
nebo v den voleb přímo volební komisi. U těchto voleb se nevydávají voličské průkazy.

Obec rozšířila vodovod svaté Anny a v Žukově
Ve stávající zástavbě Metylovice – svatá
Anna a Metylovice – Žukov nebyla doposud
zabezpečena dodávka pitné vody z veřejného
vodovodu. 28 rodinných domů (112 obyvatel)
v této okrajové oblasti obce tak nyní bylo závislých na obstarávání pitné vody jen ze svých
studní, které vlivem nedostatku srážek a úbytku zásob podzemních vod v letním období
vysychaly.
Aby se mohl do obou zástaveb rozšířit vodovodní řad, tak bylo zapotřebí nejprve zajistit
dostatečný tlak v místě napojení na stávající
veřejný vodovod PVC DN 100 mm, což vyřešila nová podzemní automatická tlaková stani-

ce (ATS) s předřazenou akumulací. V ATS je
v současné době navýšen provozní tlak vody,
díky čemuž se bude moci zajistit dodávka pitné vody do stávající části obce, která je nyní
bez vody (svatá Annna a Žukov). Nový vodovod vybudovala společnost RV Styl s.r.o., která vzešla jako vítěz z výběrového řízení. Vodovodní řad má celkovou délku 1 447 m, z toho
dimenze DN 80 mm - 1 355 m a dimenze DN
50 mm - 92 m a celkově vyšel na 2 358 755 Kč
bez DPH. Projekt je spolufinancován dotací
z rozpočtu Moravskoslezského kraje, v rámci programu Drobné vodohospodářské akce,
ve výši 75 %.

Školka i škola přes prázdniny nezahálely

Když vstoupily děti po prázdninách do školy
či školky, čekalo je několik milých překvapení.
Na první pohled větší zažily děti nejmenší. Jejich
mateřinka se totiž změnila velice výrazně.
„Nechali jsme během prázdnin udělat novou
malbu na fasádě, takže je školička moc pěkná.
S rekonstrukcí jsme ale šli i dovnitř a vymalovali
třídy, ve kterých je i zbrusu nová výzdoba. Přibyl
také nový koberec a děti se mohou těšit na různé výtvarné pomůcky,“ uvedla ředitelka školy
Barbara Raszyková.
Ve škole došlo k jedné zásadní změně.
Vzhledem k většímu počtu dětí už nebude žádná třída spojená, a tak má každý ročník svou
kmenovou učebnu. „Upravili jsme učebnu PC
tak, aby v ní mohla být i klasická třída. V současné době tak tedy máme pět kmenových tříd
na rozdíl od minulého roku, kdy jsme jich měli
pouze čtyři,“ vysvětlila dále ředitelka. Do každé
třídy chodí v průměru patnáct dětí. Během září
dostanou děti ještě jeden velký dárek, a to nové
počítače pro výuku. „Peníze na jejich nákup
jsme získali z programu IROP,“ upřesnila Barbara Raszyková.
Původně měla být na začátku školního roku
také hotová venkovní učebna. Bohužel zde ale
došlo ke skluzu a práce se opozdily. „Věříme,
že na konci září bude snad zkolaudováno,“
usmála se ředitelka a začala vysvětlovat, co
to vlastně ta venkovní učebna je: „Venkovní
učebna je určena pro environmentální výchovu
a volnočasové aktivity. Díky ní dojde ke kvalitnímu sepjetí přírodních věd, jako jsou přírodověda

byl spolufinancován dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje
v rámci programu Drobné vodohospodářské akce
Investor:

obec Metylovice

Termín dokončení:

27. července 2018

klub.“ Malí školáci se v rámci výuky přesunou
do své venkovní učebny. Mohou tam třeba sedět venku a malovat květiny nebo si číst a provádět celou řadu dalších věcí, které se v budově
dělat zkrátka nedají.

Obyvatelé Metylovic musí počítat s plánovanými odstávkami elektrické energie. První
nastane 3. září, kdy elektrický proud nepůjde
v těchto rodinných domcích č. p.:
102, 268, 288, 334, 355, 444, 453, 490, 630,

a to v době od 7.30 do 14.00 hod.
Dne 7. září nepůjde elektrický proud v těchto
rodinných domcích č. p.: 534, 557, 568, 622,
poz. par. č. 1054/1, 1198/14 a 1198/21, a to
v době od 7. 30 do 15.30 hod.

Pozor, nepůjde elektřina!

Bývalá ředitelka Základní a mateřské školy
v Metylovicích Renata Spustová zve všechny
čtenáře a příznivce na křest své nové povídkové knihy Mutr. Akce se bude konat ve čtvrtek
27. září v hospůdce na hřišti v Metylovicích
od 18 hodin.
Renata Spustová již vydala jednu knihu povídek s názvem Někdy není půl šesté.

Odvoz odpadů v září

„Rozšíření vodovodu v Metylovicích,
lokalita Metylovice – kaplička svatá Anna a Metylovice - Žukov“

a vlastivěda, s praxí. S dětmi si například vytvoříme bylinkovou zahrádku. Budeme mít i skleník
na pěstitelské práce. Můžeme lépe a efektivněji
rozvíjet nauku o ochraně přírody. V rámci volnočasových aktivit tam povedeme badatelský

Renata Spustová
pokřtí druhou knihu

krátce z obce

projekt

Září 2018

Odvoz odpadů nastane ve středy 5. a 19. září
2018. Cyklus odvozu ve středu sudý týden
zůstává zachován.

Velkoobjemový odpad
Obec umožňuje svým občanům zbavit se
velkoobjemového odpadu, a to v pátek 7.
září od 14 do 18 hodin a v sobotu 8. září od 8
do 12 hodin v areálu bývalého horního kravína.
BIO odpad mohou lidé vozit od 10 do 12
hodin. Sbírat se budou i pneumatiky, a to
v pátek 5. října od 14 do 18 hodina v sobotu
6. října od 8 do 12 hodin, bioodpad od 10
do 12 hodin. Toto bude poslední sběr v letošním roce. BIO se bude sbírat do konce
října.

ROZLOSOVÁNÍ MUŽSTEV - sezóna 2018/2019 - ŽÁCI a MUŽI
tým
Muži

den
neděle

datum
9. 9.

čas
16:00

domácí
Metylovice - Frýdlant B

hosté
Nebory

Žáci
Žáci
Muži
Žáci
Žáci
Muži
Žáci
Žáci
Muži
Žáci
Muži
Žáci
Muži
Žáci
Muži
Žáci
Muži

středa
sobota
sobota
úterý
neděle
neděle
středa
sobota
neděle
sobota
neděle
neděle
sobota
neděle
neděle
sobota
neděle

12. 9.
15. 9.
15. 9.
18. 9.
23. 9.
23. 9.
26. 9.
29. 9.
30. 9.
6. 10.
7. 10.
14. 10.
13. 10.
21. 10.
21. 10.
27. 10.
28. 10.

17:00
11:00
15:00
17:00
13:30
16:00
16:30
10:00
15:30
9:00
15:00
12:30
15:00
11:30
14:00
10:00
14:00

Metylovice
Nebory / Smilovice
Staříč
Metylovice
Metylovice
Metylovice - Frýdlant B
Raškovice
Čeladná
Kozlovice
Bystřice
Metylovice - Frýdlant B
Metylovice
Lískovec
Metylovice
Metylovice - Frýdlant B
Kunčice p/O
Metylovice - Frýdlant B

Čeladná
Metylovice
Metylovice - Frýdlant B
Baška
Lučina
Nošovice
Metylovice
Metylovice
Metylovice - Frýdlant B
Metylovice
Palkovice
Kunčice p/O
Metylovice - Frýdlant B
Bystřice
Písek
Metylovice
Baška

Hasiči se bavili na Soutěži netradičních družstev
Ani deštivé počasí nepokazilo náladu hasičům,
kteří v sobotu 25. srpna uspořádali tradiční Soutěž
netradičních družstev. Nejdříve se představily dva
dětské týmy a pak už šlo do tuhého. Vážnost situace podtrhly názvy týmů, jako například Blbý a blbější, Bez ohledu na umístění nejlepší, Cimrmani nebo
Čorki z Mošnova. Poslední jmenovaný tým nastoupil na start mezi prvními. Zpočátku vše vypadalo
normálně. Jenže když si hasiči připravili hadice,
zamířili s nimi na opačnou stranu, než stály terče,
a přímo k autům. Teprve nyní publikum pochopilo
název Čorki… Naštěstí se ale ve zlodějích našlo
dostatek cti, aby se otočili a svůj útok dokončili jak
se patří. Za svou férovost byli oceněni vřelým potleskem, ovšem s dosaženým časem už nemohli
v žádném případě pomýšlet na kvalitní umístění.
Naštěstí právě o něj v tomto klání vůbec nešlo.
Hasiči připravili také bohaté občerstvení, hrála hudba a nikomu nevadilo, že tentokrát slunce
někde zaspalo.
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Pstruží, informace, inzerce

slovo starosty
Vážení spoluobčané,
doba letních prázdnin skončila. Jistě jste si všichni odpočinuli a nabrali nových sil. Počasí přálo, a tak i ten, který nikam nevycestoval, nemusí litovat, protože i u nás je pěkně
a lze nalézt spoustu inspirace pro volný čas.
Za měsíc máme komunální volby, a tak přináším trochu seznámení s tím, co se zastupitelstvu za poslední čtyři roky podařilo.
Nemalé finanční prostředky směřovaly do oprav místních komunikací a dnes můžeme
konstatovat, že máme nejkvalitnější síť místních komunikací v okolí. Byl vybudován chodník kolem krajské silnice od obecního úřadu k zastávce Sever a tím došlo k bezpečnému
propojení obou konců obce s nově vzniklým centrem obce. Je zajištěn bezpečný přístup
k autobusovým zastávkám, k obecnímu úřadu, k základní a mateřské škole. Další větší akcí
byla celková úprava centra, vybudováním nového chodníku okolo školy, provedena oprava
kapličky a především pomníku padlých. Centrum obce tímto získalo zcela novou, pěknější
tvář. Podařilo se zrealizovat zatrubnění příkopy a vybudovat chodník okolo Wasylkiwa,
včetně osvětlení. V letošním roce byly provedeny úpravy okolí budovy obecního úřadu.
Zmizela stará „šopa“ a vyrostl nový objekt, kde se nachází skladový prostor obecní techniky, ale i kryté sezení se zázemím ke společenským i rodinným akcím, novou příjezdovou
cestou. Došlo k vybudování zpevněného místa úložiště separovaného odpadu. Podařilo
se nám získat dotaci na domácí kompostéry a štěpkovač. Poskytujeme příspěvek na dopravu pro seniory, příspěvek k dotaci na pořízení ekologického topení. Dále poskytujeme
příspěvek pro občany Pstruží, kteří jsou umístěni v domově důchodců. Nemalé prostředky
vkládáme každoročně do mateřské a základní školy. Finančně podporujeme obecní spolky. Nesmíme zapomenout ani na kulturní a společenský život. Kulturní výbor pravidelně
organizuje řadu akcí pro občany. Setkání seniorů, velikonoční a vánoční jarmark, smažení
vaječiny a Den dětí, plackové hody, Den obce a další.
A na čem se dále pracuje? Je podána žádost na stavební povolení přístavby školy, kde
vzniknou dvě velké třídy školky včetně vlastního zázemí. Součástí je i výměna žumpy.
Nyní jen čekáme na povolení, abychom mohli vybrat dodavatele stavby. Dále se jedná
o chodník kolem hlavní silnice směrem k Frýdlantu. Na tuto akci obec obdržela dotaci
z Moravskoslezského kraje na zpracování projektové dokumentace. V současné době je
projektová dokumentace v připomínkovém řízení s předpokladem, že koncem září bude zažádáno o stavební povolení a se zahájením výstavby jaro 2019. Ve fázi rozpracovanosti je
i revitalizace parkové plochy za kapličkou. Obec měla zájem odkoupit starý obchod včetně
pozemků a vybudovat dům seniorů. K dohodě s majitelem obchodu a především s úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových, jenž je vlastníkem pozemků, však nedošlo.
Finanční požadavky byly nad rámec možností obce. Za budovu a pozemky pod a okolo budovy bylo požadováno 7 mil. Kč. Obec se však nevzdává v myšlence vybudování domova
pro seniory pokračovat a hledá dál vhodný pozemek.
Jedna věc, která většinu zastupitelstva trápí, je modernizace areálu Dubina. Areál Dubina byl vždy chloubou obce, který nám závidělo celé okolí. Je to centrum společenského
dění obce, ale zub času se na něm podepisuje. Obec poskytla finanční dotaci na zpracování projektové dokumentace Modernizace areálu Dubina. Projektová dokumentace je
hotová a kdo se s ní seznámil, dá za pravdu, že se povedla. Je však smutné, že se najde
člověk, který má jediný cíl – upřednostnit své zájmy nad jiné a celou snahu o modernizaci
blokovat, zkreslováním faktů, účelovým šířením lží, a dokonce i na obec poslat státní kontrolní orgány.
Rádi bychom vás pozvali na poslední akce, které jsme pro vás připravili:
15. září od 9.00 hodin na 40. ročník hasičské soutěže dříve narozených.
21. září obec pořádá zájezd Landek, Marlenka a prohlídku vlaku Legiovlak.
27. září od 15.00 hodin Plackové hody s drakiádou.
Milan Vaněk, starosta

Obecní úřad , ZŠ a MŠ Pstruží
Vás zvou

Pstružovské plackové
hody

1898 - 2018
Oslava 120. výročí ZŠ Pstruží
proběhne 5. 10. 2018 od 15 hodin
v areálu před budovou školy

a

Program:
- vystoupení dětí
- hudební skupina Humbuk
- Pavel Býma
- Pink Floyd Tribute

Drakiádu
27.září 2018 od 15:00 hodin – dětské hřiště

Občerstvení zajištěno!

informace

Obecní úřad Pstruží pořádá dne 21.září 2018
jednodenní zájezd
Landek Park Ostrava

Kulturní centrum Frýdlant n. O.
Propojení hornického muzea jako technické památky a vrchu Landek jako
národní přírodní památky s bohatou vegetací i zvířenou dodává této lokalitě
jedinečnost a přitažlivost. Na jihovýchodním svahu Landeku, jehož územím vede
Kulturní centrum Frýdlant n. O.
přírodovědecká a hornická naučná stezka, se nachází unikátní geologický řez
s vrstvami uhlí karbonského typu, které vznikly před 250 miliony let a které
vystupují na povrch četnými výchozy uhelných slojí. Landek byl v r. 1993 vyhlášen
sobota 1.9.
Přednáška
Národní přírodní památkou. V těsné blízkosti Landeku se nachází soutok řek Odry sobota 1.9.
sobota 1.9.
Přednáška
čtvrtek 20.9.
Přednáška
20.9.
Cestopisná přednáška Jiřího Kráčalíka
STRES, STRACH
A
18:00STRES,čtvrtek
STRACH AEGYPT
KONFLIKTY
18:00A KONFLIKTY
STRES, STRACH
18:00
18:00
18:00
a Ostravice.
Přednáší MUDr. Horst Müller.
kinosál Kulturního centra

KULTURNÍ AAKCE
SPORTOVNÍ
V ZÁŘÍ
AKCE V ZÁŘÍ 2018
Přednáší MUDr. Horst Müller.

úterý 4.9.
15:00 – 19:00

Exkurze

FARMÁŘSKÉ TRHY
Divadelní představení

neděle
9.9.
před obchodním
domem OMMA

09:00 – 16:00

Fotbalové utkání

připravujeme

4.10.
Divadelní
1. BFKčtvrtek
FRÝDLANT
N.O.představení
VS. FC BRUNTÁL

16:00

19:00

09:00 – 16:00

klubovny Kulturního ce
vstup zdarma

SHIRLEY VALENTINE

stadion 1. BFK FrýdlantOne woman show Simony Stašové.
Hrají Valérie Zawadská, Kateřina Macháčková, Lucie
Bravurní komedie o hledání sebe sama je určena nejen
Kožinová, Anna Kulovaná a Karel Soukup.
ženám středního věku, ale všem, kdo mají rádi dobrou
10.9.
Úsměvná hrapondělí
o naší nejslavnější
operní pěvkyni Emě
zábavu. Velký sál Kulturního centra.
Destinnové.
Vstupné 350,- Kč, 300,- Kč, vstupenky možno rezervovat
09:00
–
16:00
před
obchodním
domem
OMMA
velký sál Kulturního centra
na našich stránkách a následně zakoupit v TIC nebo na místě.
Vstupné 300,- Kč, 250,- Kč, vstupenky možno
rezervovat na našich stránkách a následně zakoupit
pondělí 10.9.
Divadelní
představení
v TIC nebo na místě.
FILMOVÉ OSMIČKY

COMMEDIA FINITA

Odjezd: v 7:30 hodin- OÚ Pstruží

Přihlášky: OÚ Pstruží

1.9.
Příjezd: sobota
cca 17:00
hodin Přednáška
STRES, STRACH A KONFLIKTY
18:00
Přednáší MUDr. Horst Müller.
úterý 4.9.
15:00 – 19:00

neděle 16.9.
18:00

úterý 18.9.
15:00 – 19:00

18:00

Beseda

BÍLÁ TMA
Československo 1948 / 102 minut / do 12 let nevhodné / válečné psychologické drama
8.10.2018 od 18:00
Partyzánský snímek vznikl na oslavu čtvrtého výročí Slovenského národního
povstání. Vrcholí druhá světová válka. Skupina partyzánů je během hustého
sněžení zatlačena do hor. Několik zraněných a ošetřujících se skryje v zemljance,
Destinnové.
kde však brzy dochází zásoby a obklíčení je blízko. Dramatický válečný film
velký sálvykresluje
Kulturního
intenzivnícentra
prožitky slovenských partyzánů, ohrožených nejen
ale i hladem
a vlastními strachy.
Vstupnéněmeckou
300,- armádou,
Kč, 250,Kč, vstupenky
možno

rezervovat
na našich stránkách a následně
zakoupit
pondělí
10.9.
FARMÁŘSKÉ
TRH
v TIC nebo na místě.
FILMOVÉ OS
09:00 – 16:00
před obchodním dome

knihovna

Divadlo pro děti

OBRÁZKY ZE ŽIVOTA HMYZU

velký sál Kulturního centra
vstupné 50,- Kč, vstupenky na místě od 15:00 hod.

úterý 11.9.

PTAČOROKO
A ZAHRANIČNÍ
12:00
– 18:30 HOST
(BLUEGRASS)

DÉMANTY NOCI
Československo 1964 / 64 minut do 12 let nevhodné / psychologické drama
5.11.2018 od 18:00
Příběh útěku dvou židovských mladíků z transportu smrti je naturalistickým
zkoumáním pocitů ohrožení, zavržení a vykořeněnosti. Do zážitků zbědovaných
utečenců v sudetském lese vstupují vzpomínky, sny a představy jednoho z nich,
rozšiřující pole zkoumání zmučené lidské duše do sféry existenciálního dramatu.

VELETRH ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

pondělí 10.9.
KulturníZBOROV
centrum

Divadelní představení

Československo 1938 / 109 minut / přístupné / drama
19.11.2018 od 18:00

COMMEDIA FINIT

SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB
V červenci
1917 se u ukrajinského Zborova odehrála bitva, v níž českoslovenští
Cestopisná přednáška
Jiřího
Kráčalíka
19:00DEN
legionáři, do té doby roztroušení po východní frontě, poprvé bojovali jako

Tvořivé dílny pro děti

13.9.
NÁRAMEKčtvrtek
PŘÁTELSTVÍ
klubovny Kulturního
centra
08:00
vstup zdarma

EGYPT

BÍLÁ TMA
Československo
8.10.2018 od 1
Partyzánský sn
povstání. Vrcho
sněžení zatlače
kde však brzy d
vykresluje inten
německou arm

Kulturní centrum

Hrají Valérie Zawadská

armádní jednotka. Celovečerní film zachycuje prostřednictvím osudů několika
postav řadu událostí, které bitvě předcházely.

čtvrtek
13.9.
Beseda
kinosál
Kulturního
centra
17:30 facebook.com/kcfno
NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
www.kcfno.cz
www.kcfno.cz
Kožinová, Anna Kulovan
vstupné 30,Kč
knihovna
neděle 23.9.
NO
Úsměvná hra oDÉMANTY
naší ne

Cena : 100,- Kč

Tvořivé dílny pro děti

JABLÍČKOVÉ TVOŘENÍ:
ZÁLOŽKA DO KNÍŽKY

Kulturní centrum

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

ZUŠ

čtvrtek 20.9.
infocentrum

čtvrtek 4.10.

19:00
neděle
9.9. FINITA
Fotbalové utkání
COMMEDIA
VELETRH ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
Hrají Valérie Zawadská, Kateřina Macháčková, Lucie
VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019
1. BFK FRÝDLANT
16:00Kožinová, Anna Kulovaná a Karel Soukup.
Úsměvná hra o naší nejslavnější operní
pěvkyni Emě
DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
stadion
1. BFK Frýdlan
19:00

Kulturní centrum

čtvrtek 13.9.
08:00

děti

15:30

JABLÍČKOVÉ TVO
pondělí
24.9.
ZÁLOŽKA DO
KNÍ

před obchodním domem OMMA

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ
AKCE V ZÁŘÍ 2018
neděle 16.9.

Divadlo pro děti

Československo

KULTURNÍ A SPORTOV
AKCE
V ZÁŘÍ 2018
KULTURNÍ
A SPORTOVNÍ

Destinnové. 5.11.2018 od 18
16:00
OBRÁZKY ZE ŽIVOTA HMYZU
Kulturní centrum
n. O.
FotbalovéFrýdlant
utkání
velký sál Kulturního centra
Příběh útěku dv
velký
klubovny Kulturního centra
1. BFK FRÝDLANT
N.O.
1. FCnaPŘEROV
15:30
vstupné
50,-VS.
Kč, vstupenky
místě
od 15:00sál
hod. Kulturního
zkoumánímce
poc
utečenců v sud
vstup zdarma
stadion 1. BFK Frýdlant
Vstupné
300,Kč,
250
neděle
16.9.
PTAČOROKO
A
ZAHRANIČNÍ
HOST
rozšiřující
pole
Kulturní centrum inzerce
Frýdlant n. O. 18:00
(BLUEGRASS)
rezervovat na našich
s
Fotbalové utkání
ZUŠ
ZBOROV
pondělí 24.9.
FARMÁŘSKÉ TRHY
Československo
1. BFK FRÝDLANT N.O. VS. FC BRUNTÁL
v
TIC
nebo
na
místě.
09:00 – 16:00
před obchodním domem OMMA
úterý 18.9.
Tvořivé dílny pro děti
19.11.2018 od 1

pondělí 10.9.
09:00 – 16:00

FARMÁŘSKÉ TRHY

pondělí 10.9.
19:00

Divadelní představení

AKCE V ZÁŘÍ úterý
2018
11.9.
sobota 1.9.
18:00

15:00 – 19:00
NÁRAMEK PŘÁTELSTVÍ
Přednáška
čtvrtek 20.9.
centra
STRES, STRACH A KONFLIKTY klubovny Kulturního18:00

připravujeme vstup zdarma

Přednáší MUDr. Horst Müller.

před obchodním domem OMMA
sobota 1.9.
18:00

12:00 – 18:30

Přednáška

VELETRH ZÁJMO
VE ŠKOLNÍM ROC

Cestopisná přednáška Jiřího Kráčalíka
úterý 4.9.
Tvořivé dílny pro dětičtvrtek 20.9.
STRES, STRACH
A– KONFLIKTY
18:00 představeníEGYPT
Divadelní
15:00čtvrtek
19:00 4.10.JABLÍČKOVÉ
TVOŘENÍ:
Přednáší MUDr. Horst Müller.

19:00

kinosál Kulturního centra
www.kcfno.cz
ZÁLOŽKA DO
KNÍŽKY VALENTINE
SHIRLEY
vstupné 30,- Kč

V červenci
Cestopisná přednáška
Jiřího 191
Kráč
legionáři, do té
kinosál Kulturníhoarmádní
centra jednot
postav řadu ud
vstupné 30,- Kč
neděle 23.9.

EGYPT

Kulturní
centrum
facebook.com/kc
Fotbalové utkání

1. BFK FRÝDLANT N.O. V
show Simony
Stašové. 15:30
neděle 23.9.
stadion 1. BFK Frýdlant
TVOŘENÍ:
Hrají Valérie Zawadská, Kateřina Macháčková, JABLÍČKOVÉ
Lucie
Bravurní komedie
o
hledání
sebe
sama
je
určena
nejen
čtvrtek
13.9.
ZÁLOŽKA DO KNÍŽKY
Fotbalové
utkání
neděle
9.9.
Fotbalové
utkání
pondělí
24.9.
FARMÁŘSKÉ
TRHY
Kožinová, Anna Kulovaná a Karel Soukup.
ženám
středního věku,
kdo mají
klubovny Kulturního centra
1. ale
BFKvšem,
FRÝDLANT
N.O. rádi
VS. 1.dobrou
FC PŘEROV
15:30
08:00
centrum
1. BFK FRÝDLANT N.O. VS.
FC BRUNTÁL
09:00 – 16:00Kulturní
před obchodním
domem OMMA
zdarma 16:00
stadion 1. centra.
BFK Frýdlant
Úsměvná hra o naší nejslavnější operní pěvkynivstup
Emě
zábavu.
Velký
sál
Kulturního
stadion 1. BFK Frýdlant
Destinnové.
Vstupné
350,Kč, vstupenky
neděle 9.9.
Fotbalové utkání
pondělí
24.9.Kč, 300,FARMÁŘSKÉ
TRHY možno rezervovat
pondělí N.O.
10.9.VS. FC BRUNTÁL
FARMÁŘSKÉ
TRHY
připravujeme
1. BFK FRÝDLANT
09:00 stránkách
– 16:00
před obchodním
domemvOMMA
velký sál Kulturního centra 16:00
na našich
a následně
zakoupit
TIC neboBeseda
na místě.
čtvrtek
13.9.
09:00
–
16:00
před
obchodním
domem
OMMA
Vstupné 300,- Kč, 250,- Kč, vstupenky možno stadion 1. BFK Frýdlant
čtvrtek 4.10.
Divadelní představení
17:30
rezervovat na našich stránkáchpondělí
a následně
zakoupit
10.9.
FARMÁŘSKÉpondělí
TRHY10.9.
Divadelní představení
připravujeme19:00
SHIRLEY VALENTINE
09:00
–
16:00
před
obchodním
domem
OMMA
19:00
COMMEDIA
FINITA
One woman show Simony Stašov
v TIC nebo na místě.
FILMOVÉ OSMIČKY
knihovna

COMMEDIA FINITA

úterý 4.9.
15:00 – 19:00

Tvořivé dílny pro děti

klubovny Kulturního centra
One woman
vstup zdarma

DEN SOCIÁLNÍCH

NÁHRADNÍ RODIN

pondělí 10.9.

úterý 11.9.
12:00 – 18:30

čtvrtek 13.9.
08:00
čtvrtek 13.9.
17:30

VELETRH ZÁJMOVÝCH 19:00
KROUŽKŮ
VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019
DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Kulturní centrum
Beseda

úterý 11.9.

12:00 – 18:30
NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

knihovna
neděle 16.9.
16:00

neděle 16.9.
18:00

úterý 18.9.
15:00 – 19:00

čtvrtek
4.10.Macháčková,
Divadelní
Hrají Valérie Zawadská,
Kateřina
Luciepředstavení
Bravurní komedie o hledání sebe
19:00a Karel Soukup. SHIRLEY VALENTINE
Kožinová, Anna Kulovaná
ženám středního věku, ale všem,
One woman
Úsměvná hra o naší nejslavnější operní pěvkyni
Emě show Simony Stašové.
zábavu. Velký sál Kulturního cent
Hrají Valérie Zawadská, Kateřina Macháčková,
Lucie
Bravurní komedie o hledání sebe sama je určena
nejen350,- Kč, 300,- Kč, vstu
Destinnové.
Vstupné
Československo
1948
/
102
minut
/
do
12
let
nevhodné
/
válečné
psychologické
drama
Kožinová, Anna Kulovaná a Karel Soukup.
ženám
středního
věku,
ale
všem,
kdo
mají
rádi
dobrou
velký sál Kulturního centra
na našich stránkách a následně zak
Úsměvná hra o naší nejslavnější
operní
pěvkyni
Emě
zábavu. Velký sál Kulturního centra.
8.10.2018 od Vstupné
18:00 300,- Kč, 250,- Kč, vstupenky možno
Destinnové.
Vstupné 350,- Kč, 300,- Kč, vstupenky možno rezervovat
rezervovatvznikl
na našich
a následně výročí
zakoupit Slovenského národního
Partyzánský snímek
na stránkách
oslavu čtvrtého
velký sál Kulturního centra
na našich stránkách a následně zakoupit v TIC nebo na místě.
v TIC nebo na místě.
FILMOVÉ OSMIČKY
Divadelní představení

COMMEDIA FINITA
BÍLÁ TMA

neděle 16.9.
16:00

partyzánů je během hustého
vstupné 50,- Kč, vstup
ošetřujících se
skryje
BÍLÁ
TMA v zemljance,
12:00kde
– 18:30
ŠKOLNÍM
ROCE
2018/2019
Československo
však brzy VE
dochází
zásoby
a obklíčení
je blízko. Dramatický
válečný1948
film/ 102 minut / do 12 let nevhodné / vále
Kulturní centrum BÍLÁ TMA
8.10.2018
od 18:00
VELETRH ZÁJMOVÝCH
KROUŽKŮ
vykresluje
intenzivní
prožitky slovenských partyzánů, ohrožených
nejen
Partyzánský
snímek
vznikl nadrama
oslavu čtvrtého výročí Slov
VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019
Československoneděle
1948 / 102 minut
/ do 12 let nevhodné
/ válečné
psychologické
16.9.
německou
armádou,
ale i hladem
a vlastními
strachy.
13.9.
DEN SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB
Kulturní centrumčtvrtek
povstání. Vrcholí druhá světová válka. Skupina partyzánů
8.10.2018
od 18:00
08:00

Kulturní centrum

PTAČOROKO A ZA
(BLUEGRASS)

18:00

Partyzánský snímek vznikl na oslavu čtvrtého
výročí Slovenského
sněžení
zatlačena donárodního
hor. Několik zraněných a ošetřujícíc
čtvrtek 13.9.
DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
povstání. Vrcholí druhá světová válka. Skupina
během hustého
kdepartyzánů
však brzyje dochází
zásoby a obklíčení je blízko. Dram
DÉMANTY NOCI
08:00
Kulturní centrumčtvrtek 13.9.
sněžení zatlačena do hor. Několik zraněnýchvykresluje
a ošetřujících
se skryje
v zemljance,
Beseda
intenzivní
prožitky
slovenských partyzánů, ohr
1964 / 64 RODINNÁ
minut
letdochází
nevhodné
drama
kde do
však12
brzy
zásoby /a psychologické
obklíčení je německou
blízko. Dramatický
válečný
film
17:30Československo
NÁHRADNÍ
PÉČE
armádou,
ale i hladem
a vlastními strachy.
čtvrtek 13.9.
Beseda
vykresluje
intenzivní
prožitky
slovenských
partyzánů,
ohrožených
nejen
knihovna
5.11.2018 od 18:00
17:30
NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
německou armádou, ale i hladem a vlastnímiDÉMANTY
strachy. NOCI
Příběh útěku dvou židovských mladíků z transportu smrti je naturalistickým
knihovna
neděle 16.9.
Divadlo pro děti
Československo 1964 / 64 minut do 12 let nevhodné / psych
DÉMANTY
NOCI
na místě od 15:00 hod.
ohrožení,
zavržení
a vykořeněnosti. Do zážitků
16:00zkoumáním pocitů
OBRÁZKY
ZE ŽIVOTA
HMYZU
5.11.2018zbědovaných
od 18:00
neděle 16.9.
Divadlo pro děti
Československo 1964 / 64 minut do 12 let nevhodné / psychologické drama
velký sál Kulturního
centra
Příběh útěku
dvou židovských
utečenců
v
sudetském
lese
vstupují
vzpomínky,
sny
a
představy
jednoho
z nich, mladíků z transportu smrt
16:00
OBRÁZKY ZE ŽIVOTA HMYZU
5.11.2018 od 18:00
vstupné 50,- Kč, vstupenky na místě od 15:00 hod.
zkoumáním pocitů ohrožení, zavržení a vykořeněnosti. D
velký sál Kulturního centra
Příběh útěku
dvou židovských
transportu smrti je naturalistickým
rozšiřující pole zkoumání zmučené
lidské
duše domladíků
sféry zexistenciálního
dramatu.
utečenců
v
sudetském
lese vstupují vzpomínky, sny a př
vstupné 50,- Kč, vstupenky na místě od 15:00 hod.
zkoumáním pocitů ohrožení, zavržení a vykořeněnosti. Do zážitků zbědovaných
neděle 16.9.
PTAČOROKO A utečenců
ZAHRANIČNÍ
HOST
rozšiřující
pole zkoumání
zmučené
v sudetském lese vstupují vzpomínky,
sny a představy
jednoho
z nich, lidské duše do sféry e
18:00
(BLUEGRASS)
ZBOROV HOST
neděle 16.9.
PTAČOROKO A ZAHRANIČNÍ
rozšiřující pole zkoumání zmučené lidské duše do sféry existenciálního dramatu.
ZUŠ
ZBOROV
18:00
(BLUEGRASS) Československo
1938 / 109 minut / přístupné / drama
Program
Československo 1938 / 109 minut / přístupné / drama
ZUŠ
ZBOROV
odTvořivé
18:00dílny pro dětiČeskoslovensko 1938 / 109 minut / přístupné / 19.11.2018
slev úterý19.11.2018
18.9.
od 18:00
drama
19:00
NÁRAMEK
PŘÁTELSTVÍ
a výhod
úterý 18.9.
Tvořivé
dílny pro15:00
dětiV –červenci
1917 se u ukrajinského Zborova odehrála bitv
19.11.2018Zborova
od 18:00 odehrála bitva, Vv červenci
1917
se u ukrajinského
níž českoslovenští
15:00 – 19:00
NÁRAMEK PŘÁTELSTVÍ
klubovny KulturníhoVcentra
červenci 1917 se u ukrajinského Zborova odehrála
níž českoslovenští
legionáři,bitva,
do tévdoby
roztroušení po východní frontě, pop
legionáři, do tévstup
doby
roztroušení
po východní frontě, poprvé bojovali
jako
klubovny Kulturního centra
legionáři, do té doby roztroušení po východníarmádní
frontě, poprvé
bojovali
jako
zdarma
jednotka.
Celovečerní
film zachycuje prostředni
Lékař
najednotka. Celovečerní
vstup zdarma
armádní
Celovečerní
film zachycuje
prostřednictvím
osudů
několika
armádní
filmjednotka.
zachycuje
prostřednictvím
osudů
několika
postav
řadu událostí,
které
bitvě předcházely.
telefonu
postav řadu událostí, které bitvě předcházely.

ZUŠ

Divadlo pro děti

úterý 18.9.
15:00 – 19:00

Tvořivé dílny pro děti

NÁRAMEK PŘÁTE

klubovny Kulturního ce
vstup zdarma

PTAČOROKO A ZAHRANIČNÍ HOST
(BLUEGRASS)
Tvořivé dílny pro děti

Divadlo pro děti

OBRÁZKY ZE ŽIVO

velký sál Kulturního ce

povstání.
Vrcholí
Vstupné 300,- Kč, 250,Kč, vstupenky
možnodruhá světová válka. Skupina
rezervovat na našich stránkách a následně zakoupit
do hor.
Několik zraněných
a
VELETRH
ZÁJMOVÝCH
úterýsněžení
11.9. zatlačena
v TIC nebo na místě.
FILMOVÉKROUŽKŮ
OSMIČKY

OBRÁZKY ZE ŽIVOTA HMYZU

ZUŠ

Bonusy

15:00vstup–zdarma
19:00

pondělí 10.9.
19:00

Legiovlak je ambiciózní projekt Československé obce legionářské, který si čtvrtek 13.9.
17:30
předsevzal vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918–1920,
16.9.
kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií. Vlak neděle
16:00
křižuje od května 2015 celou Českou republiku a jeho cesta skončí až v roce 2020

Kulturní centrum

Zdraví

24.9.
FARMÁŘSKÉ TRHY
klubovnypondělí
Kulturního
centra

Fotbalové utkání

pondělí 10.9.
09:00 – 16:00

úterý 11.9.
12:00 – 18:30

Kulturnínádraží
centrumFrýdek
Frýdlant
n. O.
Prohlídka Legiovlaku
Místek

velký sál Kulturního centra
vstupné 50,- Kč, vstupenky

Přestupní termín pro změnu
zdravotní pojišťovny platí
od 1. července do 30. září

Přednáší MUDr. Horst M

Fotbalové utkání

1. BFK FRÝDLANT N.O. VS. 1. FC PŘEROV
15:30
JABLÍČKOVÉ
TVOŘENÍ:
stadion 1. BFK Frýdlant
úterýZÁLOŽKA
4.9. DO KNÍŽKY Tvořivé dílny pro

FARMÁŘSKÉ TRHY

rodina
až 4 000 Kč pro
4člennou rodinu třeba
na sportovní aktivity

Tvořivé dílny pro děti

1. BFK FRÝDLANT N.O. VS. FC BRUNTÁL
stadion 1. BFK Frýdlant

stadion 1. BFK Frýdlant

je u 211 a ví proč

vstupné 30,- Kč
neděle 23.9.

Tvořivé dílny pro děti

JABLÍČKOVÉ TVOŘENÍ:
úterý 4.9.
ZÁLOŽKA DO KNÍŽKY

klubovny Kulturního
centra
15:00
– 19:00
vstup zdarma

neděle 9.9.
16:00

neděle 9.9.
16:00

chytrá

KU
KULTURNÍAK
AS

Kulturní centrum

NÁRAMEK PŘÁTELSTVÍ

www.kcfno.cz

klubovny Kulturního centra
Cestovní
vstup zdarma

pojištění

www.kcfno.cz

postav řadu událostí, které bitvě předcházely.

www.kcfno.cz

facebook.com/kcfno

facebook.com/kcfno

www.kcfno.cz

www.kcfno.cz

facebook.com/kcfno

www.kcfno.cz

www.kc
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Navzdory tropům v terénu
aneb seniorské letní toulky

Vzhledem k tomu, že srpen byl v podstatě
beze srážek, nemuseli jsme odpískat žádný
výlet a vše tentokrát proběhlo dle plánu. Samozřejmě tropické počasí částečně ovlivnilo
účast, ale tak je to každým rokem, ostatně
mnohé kluby seniorů mají o prázdninách výluku. Také nás bylo pár na opět výborném festivalu Ladná Čeladná a chystáme se na rozlučku s prázdninami na náměstí.
Ještě červencové výlety
Koncem července jsme spáchali ještě
dva výlety, naučný a turistický. Ten první byl
do Paskova s návštěvou zámku, kde se nachází Muzeum panství se stálou expozicí o historii
Paskova. Zajímavý je taktéž Sál Edmunda Reittera a Galerie erbů držitelů Paskova v zámeckém atriu. Měli jsme také štěstí na výtečné sezónní výstavy (Minuty ticha fotografa Miroslava
Lyska a Panenky Luďka Meceroda). Prohlídka
byla opravdu zajímavá. A mohou za to dva pánové, kteří nám svou vstřícností umožnili návštěvu zámku mimo víkendové provozní dny,
a navíc se nás oba ujali jako průvodci. Takže
velké díky panu starostovi Petru Baďurovi
a manažeru projektu panu Liboru Janáčkovi.
Na akci jsme přizvali také seniory z ostravského klubu Gabriel.
Turistický výlet den poté byl původně plánován na Čupek (z Metylovic) a posléze dolů
přes Hodoňovice do Bašky. Všechno je jednou
poprvé, takže se stalo, že při čekání ve Frýdlantě na bus do Metylovic nám tento při bohaté výměně informací nenápadně ujel a další
spoj pak za dvě hodiny… Nicméně jsme ještě
duchaplně naskočili do busu směr Malenovice,

takže místo na Čupku jsme skončili U Zbuja.
Výlet to byl ale skvělý a Čupek bude v září,
pokud si lépe pohlídáme situaci a nedojde
k recidivě.
Pod břízkami a u Zdeňka
Dvě „tropické“ vycházky s nalezením stínu
a občerstvení jednak v hospůdce Pod břízkami
a posléze i na druhý pokus ve výletní restauraci U Zdeňka se zastávkou na statku, kde mají
tu nejlepší zmrzlinu v EU (nezkusil jsem sice
žádnou unijní zmrzlinu, ale uznejte, kde může
být lepší?).
Pohodová grilovačka
Stejně jako vloni jsme grilovali (také na druhý pokus, červnový termín propršel) u manželů
Kupčákových (velké díky) poblíž BRC. Bylo
nás sice méně, ale tím pádem jsme se všichni vešli do stínu lípy a zdravé jádro opustilo
zahradu (po kytaře a zpěvu) až před desátou
večerní.
Lázeňské bubnování
Po roce opět bubenický „nářez“ s africkými bubínky djembe v tělocvičně Beta v BRC,
tentokráte s paní Šárkou Carbolovou. Byla to
prima relaxace, atmosféra uvolněná a také
nějaká ta sranda nechyběla. Velké díky paní
Carbolové za její čas a báječné vedení této
báječné skupiny. Posléze jsme se občerstvili
U Sestřiček a vrátili se domů.
Ještě dodatek: Tato akce byla „mimo pořadí“, ale každé úterý v 15.15 je v tělocvičně
Beta relaxační bubnování pro pacienty i veřejnost. Chce to jen telefonickou domluvu předem
na pracovišti časování procedur (558 616 251)
v LD Dr. Storcha. Pacienti mají sice přednost,
ale bývají často volná místa, hlavně mimo

prázdniny. Takže zájemci z Čeladné i odjinud
si mohou takto zpříjemnit odpoledne a stojí to
za to, to už víme.
Svatý Hostýn
Výlet na známé poutní místo vykonala minivýprava navzdory pořádnému horku. Na Hostýně je vždycky krásně, ještě jsme stihli promenádu centrem Bystřice p. H. a nakouknutí
do zámku. Trochu ironií je, že koncem srpna
vypravuje na Hostýn zájezd naše farnost, nicméně při sestavování srpnového klubového
programu mě informace o této akci nějak minula…
Ještě na programu…
Po uzávěrce tohoto čísla nás ještě čeká
čtvrteční výlet do Vratimova s návštěvou romantické restaurace jménem Roubenka u rybníka.
Co nás čeká v září
Začneme vycházkou k restauraci Stodola,
dále bude výlet do Kunčic p. O. s cílem v kolibě
Pod Stolovou, pokračujeme povídáním s paní
Kotalovou o Frýdku, druhým pokusem na Čupek a pak do Bašky a skončíme busovým výletem na kozí farmu v Hážovicích u Rožnova
p. R.
Kompletní program na měsíc září najdete jako obvykle v Čeladenském zpravodaji,
v klubu, v infocentrech Čeladná a Pstruží nebo
na www.senioriceladna.cz.
Klubovnu naleznete v přízemí Domu s pečovatelskou službou, kontaktovat mě můžete
osobně, telefonicky (737 532 227, 731 505 585)
nebo skrze e-mail petr.bernady@seznam.cz.
Závěrem přijměte pozvání na naše klubové
akce. 
Petr Bernady

Bubenická sestava.

Porada na Albínově náměstí.

Před zámkem Paskov.

David Koller uchvátil Ladnou Čeladnou


(Pokračování ze str. 1)
V pátek vystoupili kromě Anety Langerové
také Vadim & Co. či bratislavští Korben Dallas.
V sobotu patřilo hlavní pódium finalistovi Česko
Slovenské Superstar Martinu Harichovi či legendární kapele Už jsme doma, která ve spolupráci s divadelním souborem Buchty a loutky
odehrála hudebně-divadelní představení v rockovém kabátě, určené nejen dospělým, ale
rovněž dětem.

Druhý večer vygradoval koncertem Davida
Kollera a na této vlně festival pokračoval až
do konce. „Během koncertu Davida Kollera se
plocha před hlavní scénou zaplnila do posledního místa. Ovace fanoušků byly tak velké, že se
dočkali hned několika přídavků. Atmosféra byla
naprosto jedinečná, lidé zpívali a bylo vidět, že
si užívají každou píseň,“ popsala atmosféru Vávrová. Velký úspěch sklidil také DJ Dr. Zeppelin, který roztančil davy svou energickou show

prodchnutou balkánskými rytmy. V tomto duchu
pokračoval také závěr festivalu, kdy na pódium
naběhla kapela The Carny Villains. „Tahle šestice hraje do roztrhání těla a na Ladné Čeladné
to nebylo jiné. Jejich hudba je sama osobě plná
energie, což ještě umocňuje nespoutaný projev
na pódiu, při němž jednotliví členové kapely skáčou, hrají vleže, chodí po rukou a podobně. Kapela zkrátka nezapře, že má cirkusácké kořeny,“
uzavřela Vávrová.

The Carny Villains.

Kunčice p. O.
Sbor dobrovolných hasičů Kunčice pod Ondřejníkem
vás srdečně zve na netradiční soutěž v požárním útoku

KUNČICKOU BEČKU

Aneta Langerová.

Už jsme doma & Buchty a loutky.

Kunčice p. O.

v pátek 28. září
Program:
od 9.00 hodin soutěž v požárním útoku mladých hasičů
od 14.00 hodin soutěž dospělých, kdy úkolem bude dopravit
sud od piva do malé branky dvěma proudy vody.
Letos opět soutěž recesistických družstev!
Občerstvení: hranolky, párky v rohlíku, bramborové placky, grilovaná krkovička na kameni

Dny architektury opět u nás
V rámci Kunčic pod Ondřejníkem budou
Dny architektury 2018 na téma Prvorepublikový park u Šebelovy vily. Dnes se jedná o dílčí
části původního parku, který vznikl ve 20.–30.
letech 20. stol. u vily ředitele ostravských kamenouhelných dolů. Součástí parku je přemístěný dřevěný kostelík (1931), vyhlídkový altán
ve tvaru dřevěného deštníku, samotná vila, te-

nisové kurty, funkcionalistický bazén, bazének
s podstavcem pro sochu, rybník ve tvaru ledviny, betonová kaskáda, pahorek, na kterém
stával altán, a dále pahorek se skalkou.
Sraz u vlakového nádraží Kunčice pod Ondřejníkem v 10 h. v sobotu 29. 9.
Procházku bude komentovat Zdeněk Strnadel.

Kalendárium připravovaných akcí

O perníkové chaloupce s myškou Klárkou a veverkou Terkou

sobota 20. 10. 2018
10:00
Předprodej u paní Daniely Kociánové na obecním úřadě
od 08. října 2018. Cena vstupenek: děti do 6 let: zdarma
ostatní: 50,- Kč. Sál otevřen od 09:30.

22. 9. Sběr velkoobjemového odpadu (obec)
22. 9. Kunčický bazárek
29. 9. Dny architektury (www.denarchitektury.cz)
29. 9. Kunčická bečka (SDH)
5.–6. 10. Komunální volby do zastupitelstva obce
20. 10. O perníkové chaloupce s myškou Klárkou a veverkou Terkou
20. 10. Randění po třicítce – Divadlo U lípy
25. 10. splatnost záloh za IV.čtvrtletí – vodné a stočné (Kunčická s.r.o.)
28. 10. výročí posvěcení farního a „ruského“ kostela
5. 11. Zbigniew Czendlik (Postel – hospoda – kostel)
14. 11. Lampiónový průvod
18. 11.Čtvero ročních období – Hudební výlety“ – koncert v rámci
Svatováclavského hudebního festivalu – kostel sv. Prok opa a sv. Barbory
Podrobnosti ke všem akcím budou postupně zveřejňovány
na webu obce www.kuncicepo.cz a samozřejmě také na plakátech.
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Janovice

Oprava školy je u konce
Revitalizace budovy Základní a mateřské
školy v Janovicích je již dokončena. S radostí
mohu konstatovat, že máme za sebou zcela
jistě největší investiční akci tohoto volebního období. V měsíci srpnu se práce na staveništi rozdrobily na spoustu jednotlivostí, které bylo třeba
dodělat k užívání pro nový školní rok 2018/2019.
Naším cílem bylo, aby děti mohly 3. září nastoupit do čisté a nově opravené školy. V posledním
prázdninovém měsíci se škola ještě kompletně
vymalovala a získala tak nový kabát zvenku
i zevnitř. Po výmalbě jsme doinstalovali vyústky
vzduchotechniky do tříd a celý systém rekuperace vzduchu zapojili a zprovoznili. Dá se tedy říci,
že škola je teď opravená a září novotou doslova
od střechy až po sklep.
Rád bych poděkoval všem zainteresovaným stranám, zejména vedení školy Janovice,
a to Ivo Tošenovjanovi, za hladkou spolupráci,
bezproblémovou komunikaci a za možnost přizpůsobení provozu školy stavebním úpravám.
Dále bych ocenil trpělivost a součinnost s pedagogickými i s nepedagogickými pracovníky,
kteří snášeli příkoří stavebních prací od února
až do srpna tohoto roku a podíleli se na úklidu prostor školy. Muselo být nelehké pracovat
v prachu a hluku, který si společně s žáky školy
užili až nad hlavu. Velké díky patří i zastupitelům
obce Janovice, kteří tento obrovský projekt podpořili svým rozhodnutím.
Pro obec stále práce nekončí a čeká nás
ještě vyúčtování dotace. V mé kanceláři čeká
na vyřízení hromada papírů, co má skoro půl
metru, a tak se těším, až si poradím i s tímto posledním krokem.
Když zrekapituluji celou činnost, akce započala přípravou projektové dokumentace dne 30.
10. 2015. Pak následoval proces stavebního

povolení, podání žádosti o dotaci, administrace
otevřeného výběrového řízení, výběr zhotovitele a vlastní realizace, která skončila v těchto
dnech. Nyní proběhne vyúčtování a čerpání dotace, které bude trvat ještě půl roku.
Na závěr si dovolím zhodnotit, že škola ze
všech stran doslova září a stala se z ní nová
architektonická dominanta naší obce. Podle
smlouvy cena díla činí 17,6 mil. Kč s DPH a určitě mi dáte za pravdu, že si budova školy takovou investici zasloužila. Ještě jednou všem
velké díky za pomoc při realizaci tohoto projektu.

Svatopluk Běrský, místostarosta

Foto: Jana Kutlvašrová

jubilea
Gratulace

Pevné zdraví, štěstí a ještě jednou zdraví
přejeme našim srpnovým jubilantům
– Dagmar Kozákové, Václavu Žižkovi,
Marii Foldynové a Jiřímu Verlíkovi,
všem z Janovic.
Obec Janovice

Příměstský tábor Zootropolis
Týden utekl jako voda… Od 6. do 10. 8. pořádal PRVOČAS v Janovicích příměstský tábor
Zootropolis. Společně se strážnicí Judy Hopkavou, alias Evelínou, a lišákem Nickem, alias
Verčou, měly děti možnost strávit během prázdnin chvíle plné her, tvoření, soutěžení, výprav
na zajímavá místa, a ještě jsme se stihli v těch
neskutečně horkých dnech i osvěžit.
Děti se hned první den rozdělily do dvou
skupinek (Hopíci a Gazely). A začaly boje o části puzzle, bez jehož poskládání by nemohly
úspěšně dokončit celotáborovou hru. Sice jsme
většinu týdne trávili v terénu, ale děti si vyrobily trička, svá jedinečná zvířátka, měly možnost
vyzkoušet si tvoření zvířat jako origami. V úterý
jsme se vydali do Hnojníku na jízdárnu, všichni
jsme se projeli na koních, prohlédli jsme si stáje
a nakonec vše zakončili opékáním špekáčků.
Ve středu nás čekala exkurze na Městské policii

ve F-M. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých
a hlavně užitečných informací. Paní strážnice Lucie Ondo-Eštoková nám rozšířila obzory
v rámci pracovní náplně městského policisty.
Čtvrtečním výletem byla výprava po tlapkách
k řece Ostravici do Frýdlantu nad Ostravicí, děti
se nakonec mohly i ochladit v řece, což uvítaly
s nadšením. V pátek jsme měli závěrečné hodnocení tábora, společné focení a rozdávání cen.
Děkujeme za azyl, který nám laskavě poskytl ředitel ZŠ a MŠ Janovice Ivo Tošenovjan
v místní školce, restauraci Ondráš a jejím zaměstnancům za báječné obědy a vstřícnost,
Městské policii ve Frýdku-Místku za užitečnou a zajímavou exkurzi, Janu Mazalovi – JM
Plynoservis a společnosti MamiArt s.r.o. za dárečky a věcné ceny pro děti.
 Eva Mazalová a Veronika Bystroňová

Foto: archiv PRVOČAS

JARMARK TRADIČNÍCH ŘEMESEL,
ÍCH POTRAVIN,
RUKODĚLNÝCH VÝROBKŮ A REGIONÁLN
VÝSTAVA SLAVNÍ JANOVIČTÍ RODÁCI
ÝCH MUZIK A ZPĚVÁKŮ
10:00-12:00 PŘEHLÍDKA LIDOV
DRUŽINA LAŠSKÉHO KRÁLE
ÓRNÍCH SOUBORŮ
14:00-20:00 PŘEHLÍDKA FOLKL
KYSUČAN (SR)
DUNAJEC
ROMANITA (MD)
HAJDUKI (PL)
OLZA
NÍČEK
JAVOR
JAVORNÍK A
ONDRÁŠ A ONDRÁŠEK Z JANOVIC
NÁSLEDUJE LIDOVÁ VESELICE
9:00-15:00

Ondrášovské slavnosti pořádá Obec Janovice

Obec Janovice
Sociální komise obce

Letní kino v Janovicích

Na sobotu 21. července Komise volnočasových aktivit jako každoročně připravila večerní
promítání pod širým nebem v Sadě Petra Bezruče. Letní kino se již stalo oblíbenou událostí
u občanů Janovic a svědčí o tom i vysoká návštěvnost. Pořadatelé za symbolickou cenu
10 Kč prodali 142 lístků.
V letošním roce se nehlasovalo o to, jaký

Srdečně vás zveme na setkání klubu
seniorů a povídání na téma:

film se bude promítat, ale pořadatelé rovnou
vybrali filmovou novinku od režiséra Milana Cieslara komedii Špindl. Podle toho, jak se diváci
bavili a smáli, to byla dobrá volba.
Návštěvníci měli možnost se v areálu osvěžit čepovaným pivem, nealko nápoji a případně
si koupit něco dobrého.
Václav Biolek, Foto: Veronika Pukowiecová

„O bylinkách a čajích II.“
Hostem bude opět

Lenka Hronová

Kdy: v pátek 14. 9. 2018 v 10,00 hodin
Kde: bývalá budova fary v Janovicích
Kontakt: Mgr. Ludmila Kaňoková, tel. 734 876 497
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Janovice, Bílá
Jízdní řád posilového spoje pro Ondrášovské slavnosti
SOBOTA, 8.9.2018
Směr Bystré, U Toflů - Pržno, žel. st. - Hradisko - Janovice, konečná

Bystré, U Toflů
9:15
12:15
Bystré, Horyl
9:18
12:18
Pržno, žel. stanice
9:25 10:25 12:25
Janovice, Legerský
9:30 10:30 12:30
Janovice, Chovanec
9:32 10:32 12:32
Janovice, odbočka Hradisko ne
ne
12:33
Janovice, Ondráš
9:34 10:34 12:34
Janovice, škola
9:35 10:35 12:35
Janovice, Řezáč
ne
ne
Janovice, konečná
9:39
12:39

14:51
14:50
14:49
14:47
14:45

15:15
15:18
15:25
15:30
15:32
15:33
15:34
15:35

17:30
17:31
17:32
17:34
17:36

19:55
19:56
19:57
19:59
20:01

21:00
21:01
21:02
21:04
21:06

Směr Janovice, konečná - Hradisko - Pržno, žel. st. - Bystré, U Toflů

Janovice, konečná
Janovice, Řezáč
Janovice, škola
Janovice, Ondráš
Janovice, odbočka Hradisko
Janovice, Chovanec
Janovice, Legerský
Pržno, žel. stanice
Bystré, Horyl
Bystré, U Toflů

9:39
9:41
9:43

12:39
12:41
12:43
12:44
12:45

13:45
13:46
13:47

17:36
17:38
17:39
17:40
17:41

18:05
18:07
18:09
18:14
18:21
18:24

20:07
20:08
20:10
20:15
20:18
20:25

21:25
21:26
21:28
21:33
21:36
21:43

Ondráš z Janovic na „Sochovkách“
Po dvou a půl letech od zahájení činnosti souboru se nám dostalo velké pocty. Dostali jsme
pozvání na známý regionální folklórní festival Sochovy národopisné slavnosti v nedaleké Lhotce.
Účast jsme docela dlouho zvažovali, protože stále nejme žádní ostřílení harcovníci a reprezento-

vat janovický folklór mezi zkušenými a znalými
byla pro nás veliká výzva. A navíc brzy nás čeká
festival domácí – Ondrášovké slavnosti.
Nakonec jsme se přece jen osmělili a 25. srpna
jsme vystoupili na 24. ročníku „Sochovek“ s pásmem Vzali mi Ondráše, milého zbujnika. Vystoupení se nám, myslím, velmi povedlo.
Na rozdíl od většiny účinkujících jsme
předvedli repertoár neznámý a opět
se tak ukázalo, jaké skryté podklady
tvorba janovických rodaček Anny Dřevjané a Boženy Peterkové představuje.
Jejich písně od nás uslyšíte i na Ondrášovských slavnostech 8. září. Jen
doufáme, že nám bude přát počasí
a nebudeme se potýkat s deštěm, jako
tomu bylo letos ve Lhotce.

Za Ondráš z Janovic
a CM Zbujnik Gabriela Milotová

Foto: archiv Ondráš

Nohejbalový turnaj

V letošním roce jsme nemohli zorganizovat
badmintonový turnaj z důvodu rekonstrukce tělocvičny. Víme, že rádi sportujete, a proto jsme
rádi přijali nabídku na nový turnaj, který můžeme
uspořádat venku a jen v případě nepříznivého
počasí v tělocvičně. Obrátili se na nás nohejbalisté, že by chtěli porovnat síly i s ostatními, kteří
mají rádi tento sport.
Turnaj se uskuteční v sobotu 6. října a zahájen bude v 10 hodin. Sestavit musíte trojčlenná
družstva, povolený je jeden náhradník. Soutěžící

musí být občané Janovic a mít více jak 15 let.
Bude se hrát na dva sety. Startovné je 50 Kč
za družstvo.
Prezentace družstev proběhne v sobotu od 9
do 9.30 hodin. Pro lepší organizaci vás prosíme, abyste se písemně přihlásili na tyto adresy:
t.nemcova@obecjanovice.cz, hana.kimlova@seznam.cz nebo na obecní úřad do 30. září.
Malé občerstvení zajištěno! Těšíme se
na vás!

Za volnočasové aktivity T. Němcová

Bílá
Přehled bohoslužeb na měsíc
září v kostele sv. Bedřicha
9. 9., 16. 9., 23. 9., 30. 9. 2018
vždy v 10:30 hod.

noví občánci
Manželům Kavkovým se 12. 6. 2018
narodil syn Tobiáš.
Šťastné rodině přejeme hodně zdraví
a chlapečkovi krásné dětství.

Září 2018

Placky na Bystrém

Sokoli z Bystrého mají každý první pátek
v srpnu pořádně napilno. Již řadu let v tomto
termínu organizují v areálu u chaty Bystřanky
tzv. Placky (akce byla dříve známá jako „Placky
v Ohradě“). Tento ročník byl pro organizátory
rekordní ve všech směrech.
V pátek 3. srpna to na Bystrém pořádně žilo.
Od 17.00 začali na hřiště chodit první návštěvníci. Cestou nemohli minout vůni poctivých smažených bramborových placků, kvůli kterým se
většina z nich k areálu u chaty Bystřanky vydala.
Sokoli z Bystrého jako každý rok nabídli návštěvníkům nejen lahodné pochutiny a tekutiny,
ale i zajímavý program. Děti si mohly nechat
na obličej namalovat hezký obrázek nebo se vyřádit na skákacím hradě. Pánové (i některé dámy
a děti) si během večera vyzkoušeli Bungee Running – natahovací gumu, kdy měl člověk za úkol
svou vlastní silou gumu natáhnout a položit značkovací předmět co nejdál to šlo. V této soutěži se
nakonec na prvním místě umístil pan Alois Ramík

z Malenovic. Na místě akce se pohybovala i zásahová jednotka Policie ČR. Primárním cílem ovšem
nebyla pouze bezpečnost občanů, ale přehlídka
techniky, se kterou při svém povolání pracují.
O zábavu a pohyb na tanečním parketu se
po celý večer výborně starala kapela Okresní
přebor. Skupina s nadanou zpěvačkou v čele
nabídla nejen osadníkům tanečního parketu,
ale i všem přítomným, nejrůznější české i zahraniční rytmické skladby.
Věříme, že si všichni užili večer dle své libosti.
Velké poděkování patří kapele a zejména všem
organizátorům, kteří se pustili do čepování, sma-

žení, prodávání a celkové obsluhy všech hostů.
Tak nezapomeňte, příští rok – první pátek
v srpnu – na Bystrém zase na viděnou!

Za TJ Sokol Bystré

text a foto: Lucie Nohlová

Obec Janovice zakoupila dva vysoušeče

Po zkušenostech s bleskovými povodněmi
a opakujících se požadavcích občanů zakoupila
Obec Janovice za 61.130 Kč dva kusy průmyslových vysoušečů. Ty byly předány do správy
SDH Janovice. Budou k dispozici občanům Janovic např. k rychlému odstranění vlhkosti z nemovitostí při vytopení sklepů. Zapůjčeny budou
zdarma po doporučení velitele SDH Janovice
a schválení vedením obce Janovice. Doba zapůjčení bude individuální dle dohody s vedením

obce Janovice. Vysoušeče nebude možno používat k průběžnému odstranění vlhkosti z budovy (např. sklepů) – budou sloužit pouze k řešení
krizových situací. Důležitá je skutečnost, že
pro vysoušeče nebude nutné jezdit k hasičům
do Frýdku-Místku, popřípadě do Frýdlantu nad
Ostravicí. Věříme, že tyto přístroje pomohou občanům rychleji zvládat obtížné situace vzniklé
nepřízní počasí
.Text a foto:

Svatopluk Běrský, místostarosta

Bílá

Informace pro voliče – volby do zastupitelstva obce 5.–6. 10.
V pátek 5. 10. proběhne hlasování od 14.00
hodin do 22.00 hodin, v sobotu 6. 10. od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Sčítání hlasů proběhne v sobotu 6. 10. ihned po uzavření volebních místností.
Hlasování proběhne ve volební místnosti –
okrsek č. 1 – zasedací místnost obecního úřadu – Bílá 151.
KDO MŮŽE VOLIT:
Právo volit do zastupitelstva obce má občan
obce Bílá za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň druhý den voleb, tj. 6. 10. 2018, dosáhl věku nejméně 18 let, je
v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu (EU), který alespoň
druhý den voleb, tj. 6. 10. 2018, dosáhl věku 18
let, je v den voleb v této obci přihlášen k pobytu
a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která
byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních úmluv.
Tuto skutečnost prokáže každý volič ve volební
místnosti předložením platného dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas, cizinci
předloží průkaz o povolení pobytu).
Překážkami ve výkonu volebního práva pro
volby do zastupitelstev obcí je zákonem stanovené
omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu

Sběr nebezpečného odpadu a pneu,
plus zpětný odběr elektrozařízení
Termín konání: sobota 22. září 2018
Sběrná místa:
Bumbálka 8.00 – 8.10
Třeštík 8.20 – 8.30
Hlavatá 8.40 – 8.50
Mezivodí 8.55 – 9.05
Zámeček autobus. zastávka 9.15 – 9.25
Parkoviště u Domovjanky 9.30 – 9.40
Konečná – točna 9.45 – 9.55
Křižovatka školka Mlýn 10.10 – 10.20

odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu
volebního práva (musí být uvedeno ve výroku
rozhodnutí soudu), zákonem stanovené omezení
osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa), výkon vojenské základní nebo náhradní
služby nebo služba vojáka z povolání v zahraničí.
Stálý seznam voličů vede obecní úřad pro voliče, kteří jsou v této obci přihlášeni k trvalému pobytu. Voliče, který není státním občanem České republiky, zapíše na jeho vlastní žádost obecní úřad
do dodatku stálého seznamu voličů vedeného jen
pro volby podle tohoto zákona, jestliže tento volič
prokáže státní občanství státu (EU) a dále přihlášení se k pobytu v obci. Z dodatku stálého seznamu
voličů lze voliče vyškrtnout na jeho vlastní žádost
nebo z důvodu pozbytí práva volit. Každý volič
si může v úředních hodinách na obecním úřadu
ověřit, zda je zapsán v seznamu; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní
úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo
mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti nelze vyhovět. Stálý seznam voličů i dodatek
stálého seznamu voličů se uzavírá dva dny přede
dnem voleb, tj. 3. 10. 2018 v 16.00 hodin.
Při volbách do zastupitelstva obce není možné
hlasovat na zastupitelských úřadech v zahraničí.
Volič hlasuje pouze ve volebním okrsku, kde je
zapsán ve stálém seznamu voličů. Pokud je volič veden na zvláštním seznamu voličů vedeným

V sobotu 4. srpna se na Konečné konalo tradiční setkání Čechů a Slováků „LIDÉ, LIDEM
V BESKYDECH“.
Krásné počasí a každoročně skvělá atmosféra přilákaly mnoho místních i přespolních.
Vystoupil folklórní soubor Klokočov, folklórní
soubor Nevädza a heligonkáři. Po setmění zapálili zástupci pořádajících obcí vatru přátelství.

zastupitelským úřadem v zahraničí a chtěl by
hlasovat při volbách do zastupitelstev obcí, musí
se dostavit do svého volebního okrsku dle místa
trvalého pobytu a současně musí předložit potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu vedeným
zastupitelským úřadem, kde byl doposud zapsán.
VOLBA DO PŘENOSNÉ
HLASOVACÍ SCHRÁNKY:
Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních důvodů obecní úřad a v den voleb
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou můžete
zasílat na e-mail: ou@obecbila.cz, nebo tel.
558 690 020, 724 045 337.
ZPŮSOB HLASOVÁNÍ:
Do zastupitelstva obce Bílá se bude v říjnu
2018 volit sedm zastupitelů. Volič může volit
nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.
Volič může na hlasovacím lístku:
- označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje,
a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran,
- označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce
s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební
stranu (hlas dostanou všichni kandidáti této strany),
- označit křížkem ve čtverečku jednu volební
stranu a zároveň může označit v rámečku před
jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro
které hlasuje, a to v libovolných samostatných
sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě označené
kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební
strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva,
kteří mají být zvoleni a označených jednotlivých
kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti
označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.

provedení triků, na to se mohou těšit účastníci
worshopu pod vedením zkušených parkourových instruktorů. Akce bude probíhat v prostorách letního parku na nově vybudovaném parkourovém hřišti. Informace ohledně přihlášení
na akci najdete na www.nabile.cz.
Bílou a její okolí ještě stihnete před zimou poznat
i v sedle kola, ať už jste příležitostný cyklista, náruživý cykloturista či dravý biker. A pokud by ještě
někdo hledal trochu nevšednější výlet, může si půjčit koloběžku a vyjet na některou z osvědčených
tras. V září je čtyřsedačková lanová dráha Zbojník

v provozu pátek až neděle od 9.00 do17.00 hodin.
Stejně tak je otevřena půjčovna kol a koloběžek.
V sobotu 29. 9. se za námi vypravte na výlet plný legrace a rodinných aktivit, kdy dětský
letní park Bílá pořádá DRAKIÁDU. Je připraven
bohatý program plný barev a úsměvů. Každý si
může vyrobit vlastního draka, se kterým bude
soutěžit v různých disciplínách. Během dne
bude probíhat malování na obličej, soutěže
s podzimní tematikou a taky bude táborák!
Přejeme krásné babí léto a těšíme se u nás
na viděnou.

Lidé, lidem v Beskydech

Babí léto na Bílé bude i s parkourem

Měsíc září s sebou přináší ještě stále krásné počasí, které vybízí, aby si každý užil kopec
legrace na čerstvém vzduchu. Zábava pro malé
i velké, holky i kluky je připravena v dětském
parku na Bílé. Otevírací doba parku v září je
v průběhu týdne od 9.00 do 16.00 a v pátky a víkendy je prodloužena až do 18.00.
V sobotu 15. 9. 2018 je připravena pro malé
i velké skokany jedinečná akce Parkour Day
Bílá. Jedná se o jednodenní workshop zaměřený na rozvoj parkourových dovedností. Překonávání strachu ze skoků, měkké dopady, čisté

PARKOUR DAY: Takto to vypadalo na Bílé loni. Co předvedou instruktoři letos? Foto: Petr Pavelka
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Frýdlantský umělecký smalt bude v Bzenci

Virtuální univerzita třetího
věku – vzdělávání seniorů

Vzdělávání seniorů, tzv. „Univerzita třetího
věku“ (U3V), je aktivita s již více jak dvacetiletou historií. V současné době probíhá v různých
podobách na téměř všech českých univerzitách
a touto formou studuje v celé České republice
zhruba 35 000 seniorů. Výuka je však až na výjimky vázána na univerzitní, tedy především
krajská města. Pro většinu seniorů z menších
měst a venkova je tato možnost aktivního využití
volného času nedostupná. To ovšem mění nová
forma studia, tzv. virtuální univerzita třetího věku
(VU3V), která je určena především pro seniory,
kterým ve studiu brání vzdálenost od sídel vysokých škol, či zdravotní problémy.
Garantem studijního programu a organizačním garantem VU3V je Provozně ekonomická
fakulta (PEF) ČZU v Praze.
Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí je
od roku 2018 konzultačním střediskem České
zemědělské univerzity v Praze pro účely Virtuální Univerzity třetího věku (VU3V). Systém
výuky je založen na přednáškách natočených
vysokoškolskými lektory. Společně v kolektivu
budete sledovat přednášku přenosem z PC
na plátno. Kurzy zahrnují i cvičné a zkušební
testy. Po ukončení každého semestru obdrží
senior Pamětní list a po ukončení 6 semestrů
(nezáleží na délce studia – studium může být ze
zdravotních či rodinných důvodů přerušeno) obdrží účastník při slavnostní promoci v aule ČZU
v Praze „Osvědčení o absolvování“ Univerzity
třetího věku při PEF ČZU v Praze. Bude-li mít
senior zájem o další studium, může pokračovat
ve svém studiu s dalšími zvolenými tématy.
Kdo může studovat?
• osoby se statutem důchodce
•invalidní důchodce bez rozdílu věku
•osoby kategorie 50+ (nezaměstnaní)

Průběh semestru
• Časová náročnost cca 1,5 hodiny, 1 semestr odpovídá 1 řádnému kurzu (6 videopřednášek)
• 1x za 14 dní probíhá společná výuka v konzultačním středisku, výukové materiály ke kurzu
jsou studentům kdykoli přístupné přes internet.
• Účastníci sledují videopřednášku v kolektivu přenosem z internetu na plátno.
• Po každé přednášce vypracovávají senioři
kolektivní test (poté samostatně, včetně závěrečného testu).
• Své znalosti si senior může ověřit v samostatně vypracovaném (generovaném) testu.
Po jeho zpracování si správnost svých odpovědí
může ihned ověřit. S výsledkem svého testu je
seznámen jen on sám.
Kolik kurzů musíte absolvovat?
• Zpravidla probíhají dva kurzy za rok – jeden
v zimním semestru a jeden v letním semestru.
Pokud absolvujete 6 kurzů, dostanete „Osvědčení o absolvování“ VU3V. Můžete ale absolvovat, kolik kurzů chcete, stejně tak se můžete
kdykoliv odhlásit a dostanete pouze pamětní list
za dokončené kurzy.
První semestr oficiálně začíná 10. října
v Kulturním centru a pokračuje každou druhou
středu. Ke studiu je vhodný počítač, není ale
podmínkou. Téma úvodního kurzu je Etika jako
východisko z krize společnosti.
V případě zájmu nebo jakýchkoliv dotazů nás
neváhejte kontaktovat! Více informací na www.
kcfno.cz, Informace také na www.e-senior.cz
Konzultační středisko: Kulturní centrum
Frýdlant nad Ostravicí, p. o.
Tutor: Kateřina Kaiserová
Kontakt: katerina.kaiserova@kcfno.cz,
tel: 739 521 511

Mezi umělci v celé republice i v zahraničí si
získala výbornou pověst akce nazvaná Bzenecký výtvarný podzim. Letos má tato mezinárodní
přehlídka současného výtvarného umění již 14.
ročník. Zahájení bude 14. září a výstava potrvá, jak je zvykem, jen do konce tohoto měsíce.
Akce si získala pozornost nejen proto, že je
součástí tradičního Bzeneckého vinobraní, ale
především pro svou atraktivitu (viz web bzeneckypodzimm.cz). Výstava probíhá v prostorách
novoromantického bzeneckého zámku, který
léta hledá využití. Inspirací byly původní akce
v podobném prostředí zámku ve Veselí n. M.
Celý rok nevyužité prostory v částečné přestavbě nabízí velice zajímavou atmosféru a možnosti instalace. Na výstavách se zde vystřídala
celá řada autorů i výtvarných žánrů. Letošní
akce má poněkud jiný charakter. Přes velký
zájem autorů z Česka i ze zahraničí je výstava
věnována přehlídce prací členů známého hodonínského spolku SVUM a Sdružený výtvarných
umělců a teoretiků jihovýchodní Moravy. Jelikož
se na několika minulých akcích podíleli i smalté-

Milan Raška: Bzenecký zámek.
ři z Frýdlantu n. O., byla jim nabídnuta výstavní
prezentace pod názvem Frýdlantský umělecký
smalt. Zastoupen bude výběr autorů – členů
Dílny uměleckého smaltu našich i zahraničních
a přizvaní hosté, kteří spolupracují s Dílnou
uměleckého smaltu. Význam prezentace spočívá nejen v propagaci tradic, umění smaltérů, ale

i v tom, že na Slovácku je celá řada středních
uměleckých škol, které akci navštěvují a mají
zájem se podívat na realizace, případně zavítat
do dílny ve Frýdlantu n. O. Jak potvrdila nedávná výstava v Brně, je jediná, která nabízí tuto
technologii nejen profesionálům, ale i talentovaným zájemcům a školám. 
(kb)

Nová kniha Emilie Kozubíkové pokřtěna
Po krátké letní přestávce se začátkem měsíce srpna znovu sešli na své pravidelné schůzi
literáti, členové Literárního klubu Petra Bezruče, aby projednali stanovený program, v rámci
kterého přijali dva nové členy Marii Grohmannovou a Zdeňka Hledače. Ti představili své
osobní profily a ukázky ze své literární tvorby,
což vytváří předpoklad, že přispějí k úrovni činnosti literárního klubu a budou jeho platnými
členy.
Program schůzky byl obohacen a umocněn
křtem nové knihy Emilie Kozubíkové pod názvem „Děti aktéry v kontrapunktech času“. Tato
kniha vyšla jako třetí v pořadí po předchozích
titulech „Náš Romeo“ a „Pán Bůh války nevy-

myslil“ za přispění Nadačního fondu Českého
rozhlasu Světluška a po řadě literárních prací,
básnických sbírek a próz.
Autorka na úvod slavnostního křtu uvedla:
„V této knize, která obsahuje osm samostatných příběhů, hrají děti, které silně ovlivňují
naše postoje, naše cíle náš život, hlavní roli. Ne
vždy nám osud dopřává být kladnými hrdiny,
ochránci a příklady. Přesto, jako ona televizní
velryba, bravurně hájící život svého mláděte,
máme na mysli dobro dětí a zoufale si přejeme
uchovat jejich přátelství do nejzazšího věku.“
Ke slavnostnímu křtu si autorka přizvala své
dva literární kolegy a nejbližší spolupracovnici,
která s ohledem na to, že Emilie Kozubíková

je nevidomá, se výrazně spolupodílela na jejím
vydání. Kmotři knize popřáli ty nejvnímavější
a vděčné čtenáře.
Emilie Kozubíková svým dokonalým jazykem a citem pro příběh, vnímavostí může být
přirovnána k ryzosti „Vančurovské češtiny“, ač
pochází z Těšínska. Vydání nové knihy je vždy
pro autora ocenění i zážitek, který tentokrát
paní Emilie projevila svým dojetím a poděkováním všem, kteří se na vydání její nové knihy
podíleli, zejména za ilustrační obrázky Melanii
Novákové a Karolině Golové za korekci textu.
Autorka je člověk, který dovede podat zprávu o všem okolo ní, přírodě, k utrpení lidí i bolestem a radostem světa. Popřejme jí proto
mnoho tvůrčích sil, elánu a tepající srdce vždy
otevřené chápat a odpouštět.

Bohumír Vidura

FILMOVÉ OSMIČKY
17. 9. od 18.00
TGM OSVOBODITEL
Československo 1990 / 60 minut / přístupné / dokumentární
Život a osudy filozofa, politika a prvního prezidenta Československé republiky
v dokumentárním filmu režisérky Věry Chytilové.
8. 10. od 18.00
BÍLÁ TMA
Československo 1948 / 102 minut /
do 12 let nevhodné / válečné psychologické drama
Partyzánský snímek vznikl na oslavu
čtvrtého výročí Slovenského národního
povstání.
Vrcholí druhá světová válka. Skupina partyzánů je během hustého sněžení zatlačena do hor. Několik zraněných
a ošetřujících se skryje v zemljance, kde
však brzy dochází zásoby a obklíčení je
blízko. Dramatický válečný film vykresluje
intenzivní prožitky slovenských partyzánů,
ohrožených nejen německou armádou, ale
i hladem a vlastními strachy.
5. 11. od 18.00
DÉMANTY NOCI
Československo 1964 / 64 minut do 12
let nevhodné / psychologické drama
Příběh útěku dvou židovských mladíků
z transportu smrti je naturalistickým zkoumáním pocitů ohrožení, zavržení a vykořeněnosti. Do zážitků zbědovaných utečenců
v sudetském lese vstupují vzpomínky, sny
a představy jednoho z nich, rozšiřující pole
zkoumání zmučené lidské duše do sféry
existenciálního dramatu.
19. 11. od 18.00
ZBOROV
Československo 1938 / 109 minut / přístupné / drama
V červenci 1917 se u ukrajinského Zborova odehrála bitva, v níž českoslovenští
legionáři, do té doby roztroušení po východní frontě, poprvé bojovali jako armádní
jednotka. Celovečerní film zachycuje prostřednictvím osudů několika postav řadu
událostí, které bitvě předcházely.
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COTEX
STROJÍRNA s.r.o.

KINO
so 1.9. od 17:00 a ne 9.9. od 17:00

pá 14.9. od 20:00, so 15.9. od 17:15 a út 18.9. od 19:00

SKOROSESTRY

PREDÁTOR: EVOLUCE

Francie, komedie, nevhodný do 12 let, délka 93 min, cena 110,-, Mirius FD, titulky
Nebyl žádný důvod k tomu, aby se jejich cesty zkřížily... Až do dne, kdy po
smrti jejich biologického otce, kterého nikdy nepoznaly, společně zdědí překrásný byt v Paříži. Pro tři sestry, které nemají nic společného, bude společné
bydlení poněkud výbušné...Rež. S. Azzedine, F. Jeanne.

USA, akční/thriller, nepřístupný do 15 let, délka neznámá, cena 130,-,
Cinemart, titulky
Jedni z největších lovců celého vesmíru se vrací na Zemi. Jsou ještě silnější
a chytřejší než kdy předtím, protože se geneticky zdokonalili pomocí DNA jiných druhů. Když jeden kluk náhodou zaviní jejich návrat na zemi, je poslední šancí lidstva už jen posádka šílených ex-vojáků a jedna mladá vědkyně.
Jen ti mají šanci zabránit našemu vyhubení. Rež. S. Black.

so 1.9. od 19:00 a st 5.9. od 19:30

MISSION: IMPOSSIBLE - FALLOUT
USA, akční/dobrodružný, nevhodný do 12 let, délka 147 min,
cena 120,-, Cinemart, titulky
Tom Cruise se vrací jako agent Ethan Hunt MI6. Rež. Ch. McQuarrie.
ne 2.9. od 15:00, st 5.9. od 17:00 a so 15.9. od 15:00

ÚŽASŇÁKOVI 2
USA, animovaný, přístupný bez omezení, délka 118 min, cena 100,-, Falcon, dabing
Ve filmu Úžasňákovi 2 se vrací oblíbená rodina superhrdinů. Když se objeví
nový padouch, který se chystá uskutečnit ďábelsky geniální plán, tak rodina
a Mražoun musí najít způsob, jak se dát zase dohromady a spojit síly – což
se lehko řekne a těžko udělá, i když jsou všichni doslova úžasní. Rež. B. Bird.
ne 2.9. od 17:15, pá 7.9. od 17:30 a st 12.9. od 19:00

MAMMA MIA!
HERE WE GO AGAIN
USA, muzikál, přístupný bez omezení, délka 114 min, cena 120,-, Cinemart, titulky
Pokračování muzikálového superhitu v rytmu písní skupiny Abba. Rež. O.
Parker.
út 4.9. od 19:00 a pá 28.9. od 20:00

SLENDER MAN
USA, horor, nepřístupný do 15 let, délka 93 min, cena 120,-, Falcon, titulky
V malém městě v Massachusetts chtějí čtyři středoškolačky rituálem popřít
existenci tajemného Slender Mana. Když však jedna z nich záhadně zmizí,
vše nasvědčuje tomu, že je ve skutečnosti jeho poslední obětí... Rež. S. White.
pá 7.9. od 20:00 a út 11.9. od 19:00

SESTRA
USA, horor/mysteriózní, nepřístupný do 15 let, délka 96 min, cena 110,-,
Vertical Ent., titulky
Tvůrce rekordně úspěšných hororů James Wan se producentsky ujal snímku, ve kterém se vrací zlovolná síla v podobě démonické řádové sestry, která
terorizovala v hororu V zajetí démonů 2. Rež. C. Hardy.
so 8.9. od 15:00, st 19.9. od 17:00 a ne 23.9. od 15:00

KUBÍK HRDINA
Island/Belgie, animovaný, přístupný bez omezení, délka 83 min, cena 120,-,
Falcon, dabing
Příběh mladého kulíka zlatého, který má problémy naučit se létat a migrovat
se svou rodinou do teplých krajin. S pomocí několika kamarádů je schopen
přežít ve světě plném nepřátel a nakonec je i oslavován jako hrdina. Rež.
Á. Ásgeirsson.
so 8.9. od 17:00 a pá 14.9. od 18:00

KRYŠTŮFEK ROBIN
USA, rodinný/komedie, přístupný bez omezení, délka 104 min, cena 120,-,
Falcon, titulky
Dobrodružný film, ve kterém kdysi malý chlapec, vyrostl. A tak se jeho plyšoví přátelé z dětství musí vypravit do našeho světa a pomoci Kryštůfkovi
Robinovi se rozvzpomenout na hravého a milého chlapce, který v něm stále
ještě dřímá. Rež. M. Forster.
so 8.9. od 19:00, pá 21.9. od 20:00 a ne 30.9. od 17:00

a

DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL
ČR/SK, drama/thriller, nevhodný do 12 let, délka 108 min, cena 120,-,
Bohemia MP
Andrej (Vojtěch Dyk) pracuje jako programátor u nadnárodní firmy, která se
zabývá vývojem tzv. inteligentního domu. Dům je ovládaný pouhým hlasem a
má obyvatelům zajišťovat maximální luxus i stoprocentní bezpečnost. Andrej
je pověřen finalizací projektu. To, co se ze začátku jevilo jako pohádka, se
však pomalu ale jistě mění v noční můru. Rež. K. Janák.
ne 9.9. od 15:00 a st 12.9. od 17:00

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3:
PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ
USA, animovaný, přístupný bez omezení, délka 87 min, cena 100,-, Falcon, dab.
Drákula a jeho přátelé se tentokrát vydají na letní dovolenou, aby si společně
odpočinuli od práce v hotelu. Z dovolené se ale brzy stane noční můra, když
se Drákula zakouká do tajemné kapitánky lodi Eriky. Rež. G. Tartakovsky.

Akce je realizována ve spolupráci s městem Frýdlant nad Ostravicí

Mediální partner

FRÝDLANT N.O.
ZÁŘÍ 2018

so 15.9. od 19:30 a ne 16.9. od 17:00

TEN PRAVÝ, TA PRAVÁ?

FILMOVÝ KLUB
ne 2.9. od 19:30

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
Dánsko, thriller, nevhodný do 12 let, délka 85 min, cena 100,- (FK 80,-),
Aerofilms, titulky
Neúprosně napínavý, seversky chladný psychothriller, ve kterém bývalý policista bojuje s časem, aby zachránil unesenou ženu. Jeden z nejslibnějších
tvůrců nové dánské filmové generace režisér Gustav Möller experimentuje
s lidskou představivostí, smysly, strachem a přesvědčením, že nejsilnější
filmové momenty jsou ty, které nevidíte.
ne 9.9. od 19:30

USA, romantický/komedie, nevhodný do 15 let, délka 90 min, cena 120,-,
Bontonfilm, titulky
Keanu Reeves a Winona Ryder se potkají na svatbě jako hosté, ale všechna
ta romantika je jim z duše protivná. Tenhle víkend je třeba hlavně přežít,
pak zmizet a nikoho z těch otravných troubů už nikdy nevidět. Jejich jízlivý
sarkasmus je postupně od všech izoluje, až si prostě zbydou a musí si začít
povídat. A když si s někým povídáte u vína, může se nakonec stát cokoliv…
Rež. V. Levin.

UTØYA, 22. ČERVENCE

st 19.9. od 19:00 a pá 21.9. od 18:00

ne 16.9. od 19:30

SPOLU TO DÁME

VŠECHNO BUDE

Německo, drama/komedie, nevhodný do 12 let, délka 104 min, cena 120,-,
Bontonfilm, dabing
Představitel učitele ze série Fakjů, pane učiteli se vrátí v komedii Spolu to
dáme. Jako nezodpovědný floutek se má starat o těžce nemocného chlapce
a rozhodne se, že pokud má pacient zemřít mladý, musí si užít života, včetně
striptýzu. Rež. M. Rothemund.

ČR/Slovinsko, drama/road movie, nevhodný do 12 let, délka 85 min, cena
120,- (FK 100,-), Cinemart
Road movie o klučičím přátelství, dobrodružství a velké svobodě natočil oceňovaný režisér Olmo Omerzu, který za tento snímek získal cenu za režii na
festivalu v Karlových Varech.

so 22.9. od 15:00 a so 29.9. od 17:00

STUDENÁ VÁLKA

MALÁ ČARODĚJNICE
Německo/Švýcarsko, rodinný, přístupný bez omezení, délka 103 min, cena
100,-, Bohemia MP, dabing
Jen několik set let „mladá“ čarodějnice se chce podívat na slavný sabat,
který se každoročně koná na vzdálené hoře. Její společník, starý moudrý
havran Abraxas, jí to sice vymlouvá, ale malá čarodějnice ho neposlouchá.
Pozoruje slavnost ukryta za keři, je však prozrazena… Rež. M. Schaerer.
so 22.9. od 17:00 a so 29.9. od 19:30

JAN PALACH
ČR, drama, nevhodný do 12 let, délka 124 min, cena 110,-, Cinemart
Jan Palach. Student, který se v roce 1969 upálil na protest proti sovětské
invazi do Československa. Nekompromisní mladík, který přinesl krajní oběť
v touze vyburcovat národ z okupační letargie. Jméno, které u nás zná každý.
Film vypráví příběh posledních měsíců Palachova života, ukazuje cestu, na
níž se z milujícího syna, oddaného přítele a citlivého, přemýšlivého studenta
filozofie stala „pochodeň číslo 1“. Rež. R. Sedláček.
so 22.9. od 19:30, ne 23.9. od 17:00, út 25.9. od 19:00
a pá 28.9. od 18:00

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

Norsko, drama/thriller, nevhodný do 15 let, délka 98 min, cena 100,(FK 80,-), Film Europe, v původním znění
Snímek zachycuje masakr na letním táboře na ostrůvku u Osla v létě 2011.
Skutečnou tragédii, při níž přišlo o život sedm desítek převážně mladých
lidí, režisér Erik Poppe zpracoval jako drama natočené v reálném čase, bez
hudby a střihu.

ne 23.9. od 19:30

Polsko, drama, nevhodný do 12 let, délka 89 min, cena 100,- (FK 80,-),
Aerofilms, titulky
Období vrcholného stalinismu. V kulisách Varšavy, Berlína a Paříže zní jazzová a folklorní hudba a Zula s Wiktorem rozehrávají nádhernou, ale hořkou
baladu, svoji vlastní studenou válku. Kunderovsky laděným milostným eposem navazuje Pawel Pawlikowski na úspěch oscarové Idy.
ne 30.9. od 19:30

STŘÍDAVÁ PÉČE
Francie, drama, nevhodný do 15 let, délka 93 min, cena 110,- (FK 90,-),
Artcam, titulky
Myriam a Antoine Bessonovi se rozvedli. Syna Juliena dostala do péče
matka, která se snaží Juliena před jeho otcem chránit, o němž tvrdí, že je
agresivní. Antoine však prosí o střídavou péči svého syna. Julien je svědkem
stupňujícího se konfliktu mezi jeho rodiči a je donucen jít na hranici svých
možností, aby zabránil tomu nejhoršímu. R. Xavier Legrand.

FILMOVÝ KLUB DĚTEM
út 25.9. od 17:00

MALÝ PRINC

so 29.9. od 15:00 a ne 30.9. od 15:00

Francie, animovaný/fantasy, délka 106 min, cena 80,- (děti a FK 60,-),
A-Company, dabing
Celovečerní animovaná adaptace slavného díla o přátelství, lásce a skutečném štěstí. Ústřední postavou je malá holčička, kterou se její maminka snaží
připravit na skutečný svět dospělých. Její plán naruší trochu excentrický,
leč dobrosrdečný soused, letec, který holčičce představí neobyčejný svět,
jenž mu před dávnou dobou představil Malý princ. Od 16.00 proběhne v
klubovně KC tematická dílna k filmu.

YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ

FILMOVÝ KLUB STUDENTŮM

USA, animovaný, přístupný bez omezení, délka 96 min, cena 130,-, Vertical
Ent., dabing
Rodinná komedie, ve které je Yeti přesvědčen, že záhadné bytosti známí jako
„lidé” opravdu existují. Rež. G. Ficarra, J. Requa.

pá 14.9. od 15:30

ČR, komedie, přístupný bez omezení, délka 95 min, cena 130,-, Cinemart
Šovinistický cynik Karel Král je redaktorem lechtivého časopisu, který přijde
o místo, když ho vystřídá pohledná Leona. Karlovi se hroutí svět, uchyluje se
k alkoholu a přeje si být ženou, protože „ženský to mají v životě mnohem
jednodušší“. Splní se mu tajné přání? Stane se z Karla Karla? A mají to ženy
opravdu snazší? Rež. R. Havlík.

BIO SENIOR
čt 6.9. od 10:00

ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ
ZOUFALÉ VĚCI
ČR, komedie, délka 83 min, cena 50,„To tedy byl porod!“ vzdychnete si, když se vám něco nepodaří lehce, ale
stojí vás to hodně úsilí. „To tedy byl porod!“ je přesná definice nejen vstupu
naší hrdinky Olgy na svět (vzácnou polohou čelní), ale tato věta vystihuje
výstižně i její touhu najít pravou lásku.

VLASY
USA, muzikál, nevhodný do 12 let, délka 121 min, cena 90,(studenti a FK 70,-), AČFK, titulky
Jeden z nejslavnějších muzikálů filmové historie v režii Miloše Formana.
Definitivně must-see záležitost!

FILMOVÉ OSMIČKY
po 17.9.2018 od 18:00

TGM OSVOBODITEL
Československo 1990, dokumentární, přístupný bez omezení, délka 60 min, NFA
Život a osudy filozofa, politika a prvního prezidenta Československé republiky v dokumentárním filmu režisérky Věry Chytilové.

REZERVACE ON-LINE NA WWW.KCFNO.CZ

Vstupenky je možno rezervovat na webových stránkách kulturního centra, zakoupit v TIC nebo hodinu před promítáním na místě. Rezervace se ruší
15 minut před začátkem představení. Další informace na facebookových stránkách Kulturního centra a kina. ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.
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PORTÁLOVÉ MYTÍ
MYCÍ BOXY
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ÚKLID DOMÁCNOSTÍ A FIREM | ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A SEDAČEK
DEZINFEKCE OZONEM | PARNÍ ČIŠTĚNÍ
PŮJČOVNA ČISTÍCÍCH STROJŮ

15. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU
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39
koncertů
FILMY / BESEDY / WORKSHOPY

Koncert
v kostele je
zážitek

04 – 28/09/2018

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

Lumír Matula,
oprava elektroniky

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

BELFIATO QUINTET / BENNEWITZOVO KVARTETO / HANA BLAŽÍKOVÁ / CAPPELLA MARIANA / COLLEGIUM 1704
COLLEGIUM MARIANUM / MARKÉTA CUKROVÁ / ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNO / ENSEMBLE BERLIN-PRAG / ENSEMBLE HAYDN
ENSEMBLE INÉGAL / MAHAN ESFAHANI / ISABELLE FAUST / FILHARMONIE BRNO / LA FOLIA BAROCKORCHESTER / JAKUB HRŮŠA
MARTA INFANTE / JANÁČKOVA FILHARMONIE OSTRAVA / MARTINA JANKOVÁ / IVO KAHÁNEK / KATTA / KATEŘINA KNĚŽÍKOVÁ
MAGDALENA KOŽENÁ / BARTHOLD KUIJKEN / MARTIN KUMŽÁK / KÜHNŮV DĚTSKÝ SBOR / {OH!} ORKIESTRA HISTORYCZNA
PRAŽSKÝ KOMORNÍ BALET / SAŠA RAŠILOV / JANA SEMERÁDOVÁ / SIMONA ŠATUROVÁ / TIBURTINA ENSEMBLE

předprodej
VOKÁLNÍ OKTET ORPHEUS / ONDŘEJ VRABEC / MARTINŮ VOICES / ZEMLINSKÉHO KVARTETO

ZA FINANČNÍ PODPORY:

Program a on line vstupenky na

www.shf.cz

Těžba a přibližování dřeva

Tel.: 602 724 715
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