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Najděte si čas přijít k volbám i na krásy podzimu v Beskydech

Ondrášovské slavnosti byly obnoveny
JANOVICE – Úplně obyčejný osmý zářijový
den, obyčejná sobota osmého v měsíci. Nebo
ne? Vůbec ne! Den naprosto výjimečný, protože do Janovic se po 26 letech vrátily Ondrášovské slavnosti.
Tato akce, která byla široko daleko velmi
oblíbená, měla v minulosti v obci nezastupitelné místo v kulturním kalendáři. Právě proto
jsme se rozhodli ji obnovit a vynaložit nemalé
úsilí, aby se tato folklórní tradice vrátila na své
místo do Hradiska.
27. ročník Ondrášovských slavností jsme
pojali nejen jako pouhou přehlídku tanečníků
a muzik, ale nabídli jsme návštěvníkům celodenní program. V budově bývalé fary byla
možnost zhlédnout jedinečnou výstavu slavných janovických rodáků, kteří svou tvorbou či
působením překročili pomyslnou hranici obce

Janovice. Už samotná příprava výstavy nám
přinesla mnoho nových seznámení. Ani jsme
netušili, kolik slavných lidí má v Janovicích své
rodiště, a překvapeni byli i mnozí návštěvníci
výstavy. Pro velký zájem veřejnosti jsme se
proto rozhodli výstavu zpřístupnit ještě dodatečně ve čtvrtek 13. 9., kdy výstavu navštívili
děti ze ZŠ Janovice a ti, kteří v sobotu zaváhali.
Na sobotní dopolední jarmark do centra
obce jsme pozvali renomované rukodělné řemeslníky a výrobce. Většina z nich je nositelem
regionálních značek tradice či kvality. Své nádherné výrobky nejen prodávali, ale své řemeslo
i předváděli. V 10 hodin odhalil starosta obce
spolu s Lašským králem sochu zbojníka Ondráše, kterou vyrobil p. Luděk Vančura z Ostravice. Škoda jen, že se zatáhlo a déšť řadu návštěvníků odradil od zhlédnutí programu, který

následoval. Pravda – skalní vydrželi a mohli si
tak poslechnout písně souborů, které odpoledne účinkovaly v Hradisku. Největším zklamáním pro nás bylo rozhodnutí o zrušení krojovaného průvodu účinkujících od hostince Ondráš
do Hradiska. Těšili jsme se na přehlídku, která
měla vždy jedinečnou a neopakovatelnou atmosféru, a také na představení originálních
tabulek ve tvaru zvoničky s názvem každého
souboru z dílny p. Slávka Šiguta a Radka Bally.
Počasí si ale postavilo svou hlavu, a tak jsme
místo průvodu vytírali a sušili pódium v Hradisku, aby bylo připraveno pro odpoledne. Nechtěli jsme dopustit, aby nový krásný amfiteátr,
jehož autorem je p. Miroslav Vančura z Ostravice, zůstal letos nepokřtěný. Všichni jsme
sledovali vývoj počasí minutu po minutě, věřili
a nevzdávali to. 
(Více na str. 13)

Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí
aktivně podporuje pěstounskou péči
FRÝDLANT – V Moravskoslezském kraji
dlouhodobě podporujeme náhradní rodinnou
péči. Snažíme se, aby děti, o které se nemohou postarat vlastní rodiče, našly domov u rodin jiných – u pěstounů.
Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí se
do podpory náhradní
rodinné péče zapojil již v květnu 2016
svou účastí v pracovní skupině na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě v rámci projektu Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče. Možná jste
již zhlédli videospot Staňte se pěstouny na obrazovkách umístěných v budově na ul. Hlavní
139, seznámili se s článkem k pěstounské péči

v aktualitách na webových stránkách města či
v místním tisku nebo jste spatřili pracovnice našeho odboru při prezentaci k pěstounské péči
na některé z akcí konaných v rámci našeho
města.
O pěstounské péči se můžete více dozvědět na stránkách www.dejmedetemrodinu.cz.
Také bychom vás chtěli pozvat již na II.
ročník Dne pěstounství, který pořádá Moravskoslezský kraj dne 13. 10. v době od 10
do 18 hodin v Dolní oblasti Vítkovice, z. s. Je
zvána široká veřejnost, pro kterou je připravena v tento den sleva 20 % na vstupném
do Velkého nebo Malého světa techniky.
Po celý den je připraven bohatý doprovodný
program, uvidíte ukázky parkouru, vystoupení
dětí žijících v náhradních rodinách, prezen-

tace jednotlivých doprovázejících organizací
a o sportovní a zábavné akce pro děti se letos postarají studenti Sportovního gymnázia
v Ostravě a také naši frýdlantští skauti z organizace JUNÁK – český skaut, středisko Ondřejník, z. s. Přijďte příjemně strávit den!
Uvažujete o tom stát se pěstouny nebo
znáte ve svém okolí někoho, kdo se touto myšlenkou zabývá? Stále je plno dětí, které nemohou být vychovávány ve své rodině. Hledáme pěstouny pro tyto děti. Pro více informací
neváhejte kontaktovat Městský úřad Frýdlant
nad Ostravicí, odbor sociálních věcí, pracoviště ul. Hlavní 139, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, kancelář č. 120, sociální pracovnici pro
náhradní rodinnou péči Kateřinu Illésovou, tel.:
558 604 179, e-mail: killesova@frydlantno.cz.

a

Akce je realizována ve spolupráci s městem Frýdlant nad Ostravicí

Mediální partner

PARKOUR DAY: V polovině září byl pod heslem „Přestaň snít, skákej“ zorganizován v Dětském parku na Bílé parkourový workshop,
kde se zájemci pod dohledem lektorů měli možnost bezpečně seznámit se základními prvky „svobody pohybu“. 
Foto: Petr Pavelka



Nádherný pohled z nové malenovické vyhlídky. Foto: Robert Mročka

Odhalení památníku obětem hor
BESKYDY – V sobotu 1. září byl v horské
obci Gruň u Starých Hamrů odhalen památník obětem hor v Beskydech.
„Památník vznikl z podnětu Klubu seniorů Horské služby v Beskydech. Finančně se podílela Obec Staré Hamry v čele
se starostkou paní Tořovou, takže právě
jí patří naše poděkování,“ uvedl k odhalení Radim Pavlica, náčelník Horské služby
Beskydy.
Slavnostního odhalení se zúčastnilo asi
200 návštěvníků. Před odhalením památníku
proběhla v místním kostelíku mše a památník
posvětil i zdejší farář. Akce se zúčastnil také
první náčelník HS v Beskydech pan Jaroslav
Uhlář, který má již 91 let.

slovo starostky
Vážení spoluobčané,
stoleté výročí republiky, které budeme brzy slavit, je bezesporu
„puncem“ pravosti našeho národa, který má svou bohatou historii.
Ne vždy to s námi bylo růžové. Naší zemí se prohnalo několik armád, potýkali jsme se s útlakem. Dokonce byly tendence český jazyk zcela vymýtit a „češství“ úplně zapomenout. Přesto se to nikomu
nepodařilo. Všichni, kdo se o to kdy snažili, museli kapitulovat a tuto
skutečnost respektovat.
Mluvíme česky, máme svou mytologii, své hrdiny, jsme pořád tady. Posledních sto let bylo
více než pestrých. Počáteční euforie z naší první republiky, nesnesitelné útrapy 2. světové
války, krutá 50. léta, vyvlastňování, budování těžkého průmyslu, „osamostatnění se“, abychom
se opět vrátili zpět do Evropy. Zocelilo nás to? Dalo nám to něco? Vzalo? Určitě jsme se dost
poučili a po tom všem se hrdě můžeme přihlásit k našemu národu a historii. Mluvím o zdravé
hrdosti. Ne té násilné a slepé. Ale té správné, která se navrací ke kořenům, odkrývá dějiny,
starou moudrost a dokáže konstruktivně myslet na budoucnost. Národ bez historie se nejenom nedokáže poučit, ba naopak, jako by nebyl.
Pokud jste ještě nikdy předtím nebrali nadcházející státní svátek více než jen jako volný
víkend, udělejte výjimku. Tato je jednou za sto let. Zkuste se zamyslet, co pro nás národní
identita znamená, zda víme, o čem vypráví barvy naší vlajky nebo státní symbol. Pokud se
sejdete jako rodiny v generacích, můžete zaslechnout vzpomínky a srovnat. Možná budou
začínat těmi, kteří se nevrátili z první nebo druhé války a jimž bylo češství osudovým.
Přijměte pozvání na akce, které se budou konat u příležitosti tohoto státního svátku. Zasaďme společně lípy k oslavám sta let výročí založení Československa, k výročí sedmdesáti
let povýšení Frýdlantu nad Ostravicí na město. Přijďte, i vy pamětníci, do nově zrekonstruovaného sálu „kláštera“ zavzpomínat na dobu, kdy jste tyto prostory využívali jako třídu či
tělocvičnu…
Ale hlavně žijte přítomností. Radujte se z běžných denních maličkostí, neboť vše je velmi
pomíjivé.
Přeji vám krásné podzimní dny a těším se na viděnou na mnoha akcích, které nás v brzké
době čekají. 
Helena Pešatová
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Další školní rok v ZŠ Satinka

Úspěšně je za námi první měsíc nového
školního roku a my v naší základní škole
pilně pracujeme. Sice za zvuků bagrů a jiné
těžké stavební techniky, díky nimž už se
ale můžeme těšit na nový chodník, který se
právě buduje na Nové Vsi, takže děti se tak
budou moci k nám do školy dostávat bezpečněji.
V současné době navštěvuje školu 65
žáků. S rostoucím počtem žáků se rozšiřuje i náš pracovní kolektiv, který momentálně
čítá 10 zaměstnanců. V letošním roce jsme
u nás přivítali 16 prvňáčků, kteří už se poctivě učí číst, psát a počítat, zpívat malovat
i sportovat. Jejich síly jsme otestovali na prvním velkém turisticko-adaptačním výletu pod
horu Ostrá a okolí, kdy doslova ruku v ruce
se staršími kamarády ušli přes hory a doly
téměř 12 km po svých. Další vycházky a vý-

lety po okolí nás ještě čekají. V rámci projektu „Les ve škole“, do kterého jsme zapojeni,

se totiž snažíme co nejvíce objevovat přírodu
a její krásy v blízkém lese a okolí naší školy.

Nováčci ZŠ TGM a jejich stmelovací adapťák
Poznat nové spolužáky, třídní učitele, stmelit
kolektiv a zaklimatizovat se ve škole. To a možná ještě něco navíc je každoročním cílem adaptačních kurzů, které pravidelně zahajují práci
v prvních a šestých třídách. Ani letošní září
nebylo v Tégeemce v tomto směru výjimkou.
Již tradičně se děti vydávají v jednom ze tří
dnů k tomu určených na Bílou, aby zde absol-

vovaly tematický program, navštěvují nás pravidelně členky Podaných rukou s ukázkou canisterapie, nechybí „Veselé muzicírování Héja
– hej“, relaxační program s etnickými hudebními nástroji a bubnováním na bubny djembe.
K tomu všemu navazování partnerské spolupráce mezi dětmi z prvních a devátých ročníků.
Od 10. do 13. září se vše odehrálo tak, jak je

u „nováčků“ zvykem. „Piráti“ zvládli svoji „plavbu“ za překrásného podzimního počasí, přátelství nejmladších s nejstaršími bylo navázáno,
nový kolektiv vybudoval své základy. A tak věřme, že v dalších měsících či letech společného
působení ve škole bude na počáteční skvělé
dny navázáno a poté pokračováno ve stejném
duchu. 
lg

Frýdlantští skauti se loučili s prázdninami
Skauti jsou kluci a holky do nepohody. Přesvědčili nás o tom 1. září, kdy i přes nepřízeň
počasí zajistili dětem skvělou zábavu. Na četných stanovištích trpělivě čekali usměvaví
skautíci. Atrakce byly věru netradiční. Například
sjezd po lanu, chůze na lyžích, střelba prakem.
Každý účastník získal sladkosti a restaurace
Park zajistila dětem osvěžující nanuky.
Skauti by rádi uvítali dospělého hocha či
muže, který by byl ochotný vést oddíl zvídavých
chlapců. Jednou týdně se pravidelně scházejí
v prostorách školní družiny při ZŠ TGM, účastní se závodů. Mezi největší úspěchy, na které
jsou právem hrdí, se řadí opakovaný postup
do celostátního kola. Každoročně pořádají
14denní tábor, na který nemohou zapomenout
nejen malí svěřenci, ale i dospělí odchovanci.
Za symbolický roční poplatek mají děti zajištěnou smysluplnou náplň volného času. Stanou
se pravidelným odběratelem dětských časopisů Světýlko a Skaut. Velké díky patří všem,
kteří se takto o naše děti starají. Za všechny
spokojený rodič.

Souhra v praxi v ZŠ TGM.

Putovní pohár v nohejbalu BUDKA CUP ve Frýdlantě

Podzimní dopravní výchova na Komeňáku

Nový školní rok v ZŠ Komenského je v plném proudu. Opakujeme čtení, psaní, počítání.
Cvičíme, zpíváme i tančíme a nezapomínáme
na dopravní výchovu. Žáci 1. stupně naší školy
navštěvují vždy na podzim a na jaře dopravní
hřiště ve městě, aby si po prázdninách mohli
opakovat pravidla silničního provozu v praxi.
Na počátku každé lekce si všichni závodníci projdou celé hřiště, opakují si pravidla jíz-

dy po silnici, kruhovém objezdu, zastavování
na stopce nebo pravidlo přednosti v jízdě.
Potom si můžeme vybrat to „své“ kolo nebo
koloběžku, nasadit si cyklistickou přilbu a jízda
může začít.
Snažíme se o bezpečnou jízdu podle dopravních značek, dodržujeme přiměřenou
rychlost a dbáme na svou osobní bezpečnost
i bezpečnost ostatních. Na závěr každé lekce
si vysvětlíme, co se
nám dnes podařilo
a co můžeme příště
vylepšit.
Jelikož v září nám
počasí velmi přálo, byl
prožitek z krásné jízdy
o to silnější. Věříme,
že i v říjnu najdeme
čas na další zdokonalování našich cyklistických dovedností.

Ve stále ještě parném nedělním dopoledni
16. září se uskutečnil v rekreačním středisku
Budoucnost v Nové vsi ve Frýdlantě 3. ročník nohejbalového turnaje trojic o putovní
pohár Budka Cup. Pořadatelem turnaje byl
majitel zmíněného rekreačního střediska,
známý nohejbalový nadšenec a sám aktivní
účastník turnaje, Radim Velička. Aby se mohl
jmenovaný především věnovat hře, hodně mu
pořadatelskou práci usnadnila vedoucí RS
Budoucnost a jeho přítelkyně Martina Nováčková, která organizační zajištění turnaje a celý
průběh ke spokojenosti všech zúčastněných
příkladně zvládla.
Po více než půldenním sportovním zápolení zvedlo diváky ze sedadel velmi vyrovnané
finále, v němž se utkali loňský vítěz a držitel poháru RS Budoucnost a loňští stříbrní
medailisté Rapid Frýdlant. Domácí tým díky
umístěným smečům Pěluchy ml. předváděl
během první poloviny finálového střetnutí pohlednější nohejbal, avšak se silami nevydržel.
Byl to nakonec Rapid Frýdlant, který převzal
taktovku a zlepšenou hrou v obraně i přesnějšími nahrávkami umožnili Lukacsovi úspěšně
proměňovat nacvičené signály a strhnout tak
vítězství na jejich stranu. Celkové umístění
na stupních vítězů:
1.Rapid Frýdlant (Z. Šigut, P. Běčák, Š. Lukacs)
2.RS Budoucnost Nová Ves (R. Velička, B.
Pělucha ml., L. Vítovec)

3.Malenovice (J. Ramík, D. Ramík, J. Bakota)
V týmu vítězného celku zkušeného Faferku
úspěšně nahradil nohejbalový veterán Lukacs, který pestrou hrou na síti svou nebezpečnou levačkou činil svým finálovým rivalům nemalé potíže. I když družstvo RS Budoucnost
podalo standardní výkon, na letošního vítěze
to bylo málo. Týmu viditelně chyběl zkušený
hráč s dokonalými bloky J. Kremser, kterého
nikdo v družstvu letos nedokázal zastoupit.
Ziskem bronzových medailí velmi mile překvapil mladý a perspektivní tým z Malenovic.
Svým útočným pojetím nohejbalu s překvapivě umně zvládnutým kontaktem s míčem naznačili, že i v Malenovicích to myslí s nohejbalem docela vážně.
Zvláštní cena v kategorii veteránů nad 200
let byla udělena týmu UMU Orlová (utiskovaní manželé učitelek /205/), který svou aktivní
účastí na turnaji oslavil 35. výročí založení
oddílu. Kdybychom hodnotili intenzitu povzbuzování z řad přítomných diváků, pak určitě by
zvítězily jejich manželky (učitelky-utiskovatelky), které svými hlasivkami své utiskované
manžely v hojném počtu přijely povzbudit.
Sportovním zápolením na turnaji opět přihlížel předseda Krajského nohejbalového svazu Ostrava při České unii sportu Praha Pavel
Wimmer (bývalý ligový hráč SBD Ostrava).
Při závěrečném hodnocení turnaje vysoce
vyzdvihl úroveň nohejbalu v našem regionu

NOHEJBALISTÉ: Hráči vítězných tří týmů (zleva): Vítovec, Velička, Pělucha ml., Lukacs, Šigut,
Běčák, Bakota, J. Ramík, D. Ramík.

a společně s Martinou Nováčkovou předal
diplomy a věcné ceny vítězným celkům. Břetislav Pělucha st.

jubilea
V měsíci červenci 2018 oslavili svá životní
jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas:
paní Anna Totevová, 80 let, Frýdlant
V měsíci srpnu 2018 oslavili svá životní
jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas:
paní Marie Zlá, 80 let, Frýdlant
pan Bohuslav Halata, 87 let, Frýdlant
paní Drahoslava Kaňáková, 80 let, Frýdlant
paní Marie Kulihová, 80 let, Frýdlant
paní Helena Kaňáková, 80 let, Lubno
V měsíci září 2018 oslavili svá životní
jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas:
paní Věruše Zlá, 87 let, Frýdlant
paní Věra Pituchová, 88 let, Frýdlant
pan Kamil Cingr, 90 let, Frýdlant
paní Emílie Venglářová, 88 let, Frýdlant
pan Václav Mikulášek, 87 let, Frýdlant
paní Vlasta Němcová, 87 let, Frýdlant
paní Marie Ročáková, rozená Vašutová,
Staré Hamry-Samčanka, 89 let, Frýdlant
paní Věra Pešatová, 86 let, Frýdlant
paní Jiřina Maturová, 96 let, Frýdlant

Blahopřejeme
všem oslavencům
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Frýdlant nad Ostravicí, Staré Hamry

Podruhé na ozdravném pobytu

Okresní výbor Svazu tělesně postižených
ve Frýdku-Místku zprostředkoval pro místní organizace ozdravný pobyt v obci Prostřední Bečva v hotelu Kryštof. Ten proběhl v termínu od 20.
do 26. září. Zúčastnilo se ho 17 členů svazu
okresu. Okres reprezentovalo 8 přihlášených
z frýdlantské organizace, ostatní byli z Frýdku
Místku, Dobré, Lysůvek a jedna má bydliště
v Ostravě. Cestování je zpestřeno přestupem
z autobusu u Zavadilky na malý autobus, který
mnohdy musí jet dvakrát. Silnice od Zavadilky
k hotelu Kryštof je příliš úzká a klikatá.
Na místo jsme přijeli za krásného letního
počasí. Před obědem jsme se stačili ubytovat
v pokojích vybavených televizorem a samostatnými toaletami, koupelnou se studenou i teplou
vodou. Vše vonělo novotou. Hotel je po celkové rekonstrukci v provozu druhý rok. U oběda
se nám dostalo uvítání od majitele s přáním
příjemného pobytu. První odpoledne jsme využili k odpočinku po cestě, vybalení zavazadel
a procházce po okolí. Po večeři nám vedoucí pobytu přiblížil historii hotelu, která byla dost pestrá, před renovací se jmenoval Kotar. Dověděli
jsme se mnohé o obci Prostřední Bečva a okolí.
A vzájemně jsme se představili. Druhý den jsme
využili nabídky vedení hotelu vyvézt omezený
počet zájemců na Pustevny. Ti, kterým se to podařilo, byli s výletem velmi spokojeni.

Jeden večer jsme se bavili při hudební produkci skupiny Univerzal. Je to manželský pár,
který jezdí každým rokem do Frýdlantu n. O. hrát
na přátelském odpoledni členů MO STP.
Pobyt nám utekl jako voda nedalekého potoka Kněhyně. S blížícím se koncem se zhoršilo
počasí – to už byl podzim. V předvečer odjezdu
jsme provedli zhodnocení. Byli jsme jednotní
v názoru, že pobyt splnil své poslání. V kolektivu,
a byl bezvadný, jsme aspoň na chvílí zapomněli
na své potíže, odpočinuli si a získali i nové přátele. Velmi kladně jsme hodnotili vstřícný přístup
personálu hotelu, jejich vystupování, ubytování,
stravu a čistotu. Postrádali jsme možnost společenských her. U pobytů na jiných místech jsme
měli možnost soutěžit ve hře ruských kuželek,
tady jsme letos nemohli ani házet šipky. Venku
nešlo, foukalo, a ve společenské místnosti nebylo na co si sednout. Ale i tak patří všem poděkování. Personálu za služby, účastníkům pobytu
za kázeň. Vtipnou formou předložených dotazů
a odpovědí jsme se o sobě i druhých dověděli nevídané. A na dobrou noc jsme si vyslechli
trochu upravenou pohádku o Červené Karkulce.
Konec lenošení. Jedeme domů. Ani prodloužené čekání u Zavadilky na autobus nám náladu
nepokazilo. Bylo hezky a my se slunili na podzimním sluníčku.
Za pobytovou samosprávu Oldřich Moris
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Šesťáci z Komeňáku vyrazili na KAM

Začátek školního roku bývá už tradičně spojen se spoustou novinek. Šesťáky, druhostupňové nováčky, navíc čekala nejen nová třída,
učitelé, předměty, ale hlavně noví spolužáci.
Aby se všichni co nejdříve poznali a skamarádili, vypravily se nové třídní kolektivy na adaptační kurz.
18. září proto odjel od Komeňáku autobus
plný nedočkavých žáků VI. A a VI. B a zamířil
do Malenovic, kde se v tamějších krásných srubech KAMu všichni ubytovali a potom vyrazili
vstříc novým dobrodružstvím.
Úspěch takových akcí bývá hodně ovlivněn
počasím, které tentokrát opravdu nemohlo být
příznivější. Paní učitelky pečlivě připravily program, nakoupily odměny věcné i sladké a těšily se na to, až je budou rozdávat. A příležitostí bylo opravdu hodně. Hry byly zaměřeny
na seznamování, fyzickou zdatnost, zručnost,
vědomosti, postřeh i fantazii, ale hlavně šlo
vždycky o schopnost spolupracovat, domluvit
se s kamarády tak, aby byl zadaný úkol co nejlépe splněn. To se oběma třídám dařilo na výbornou a připravené zásoby s odměnami proto
rychle mizely.
Večerní program pak zajistili hvězdáři
z Centra tmavé oblohy, kteří přivezli dalekohledy, a tak začala nevšední procházka noční oblohou. Zajímavosti z oblasti astrologie nebo příběhy starověkých bájí byly tou správnou tečkou

za množstvím zážitků z prvního dne adapťáku.
Večerku, která byla stanovena na 22. hodinu,
sice všichni dodrželi, ale spát se ještě pochopitelně nikomu nechtělo.
Další slunečný den začal dobrou snídaní
a potom hurá do nových soutěží. Když v poledne šesťáci vystupovali před školou z autobusu,
bylo jasné, že si všichni z malenovického pobytu odvezli nejen spoustu příjemných zážitků,
ale i pocit, že jsou součástí toho nejlepšího třídního kolektivu.

Staré Hamry
Z kalendáře akcí
28. září: Exkurze do Experimentálního ekolog. pracoviště na Bílém Kříži
29. –30. září: Vymetání a kontrola komínů
5.–6. října: Komunální volby do zastupitelstva obce
6. října: Noc vědců na Gruni
7. října: Koncert duchovní hudby v kostele
sv. Jindřicha
20. října: Svatohubertská mše na Bílé

Upozornění ČEZ Distribuce

Staré Hamry

ČEZ Distribuce, a.s. upozorňuje vlastníky
a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení, na povinnost odstranění
a okleštění stromoví ohrožujících bezpečné
a spolehlivé provozování zařízení distribuční
soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s.

Gruň se pyšní nově odhaleným památníkem
V rámci programu tradiční celodenní akce
s názvem Gruň náš šumný, jediný, byl u kostelíka na Gruni odhalen památník s názvem
Obětem hor. Tímto byl projekt Klubu seniorů
Horské služby uveden v život.
Co rozhodlo umístit památník právě zde?
Zcela zásadním byl vstřícný postoj a konstruktivní jednáni starostky paní Evy Tořové, které
se náš záměr vybudovat památník v katastru
obce líbil. Výhodná byla také poloha Gruně
v centru Beskyd v sousedství nejvyšších hor
Lysé hory a Smrku. K našemu rozhodnutí
přispěla nemalou měrou také hojně navštěvo-

vaná túra z Gruně na Bílý Kříž s překrásnými
výhledy do širokého okolí. V potaz jsme vzali
i to, že okrsek HS ve Starých Hamrech vzniknul
jako jeden z prvních okrsků HS v Beskydech
již v roce 1952. Naše odhodlání posílila také
podpora náčelníka HS Beskydy Radima Pavlici
a činných členů HS z okrsku Staré Hamry.
Soudě podle velké návštěvnosti i ohlasů veřejnosti se celá akce v sobotu 1. září vydařila.
Za to patří dík všem, bez nichž by nebylo možno náš projekt uskutečnit.

Zbyněk Tomeček,

předseda Klubu seniorů HS

Přehled bohoslužeb v říjnu
7. 10. v 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry
14. 10. v 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry
20. 10. v 14.00 Bílá – Svatohubertská mše
21. 10. v 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry
28. 10. v 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry

jubilea
V měsíci říjnu 2018 oslaví
své životní jubileum:
Pan VLADIMÍR KNAPÍK 60 let
Našemu jubilantovi k jeho výročí srdečně
blahopřejeme a do dalších let přejeme
pevné zdraví!

Ze zájezdu na Oravu
Z návštěvy Slovenského orloje ve Starej Bystrici…

Íráčtí křesťané ve Starých Hamrech

V neděli 9. září se bohoslužby v kostele
sv. Jindřicha zúčastnila také skupina iráckých
křesťanů z Českého Těšína. Jelikož někteří
z nich, především ti starší, zatím nerozumí až
tak dobře česky, mohli si všichni účastníci tentokrát poslechnout čtení Božího slova nejen

v češtině, ale i arabštině. A protože tradiční
kostelní varhany protentokrát nahradily kytary,
celkově tak z této nedělní bohoslužby mnohem
intenzivněji dýchala atmosféra společné rodinné pospolitosti, bez ohledu na národností a jazykové odlišnosti.

Zprávičky ze školy po rekonstrukci
Letošní školní rok jsme zahájili po prázdninách v zrekonstruovaných prostorách. Naše
žáky čekaly krásně vymalované, vyzdobené
třídy. Největší radost ale měli z nové jazykové
učebny, kterou již využívají pro výuku angličtiny
i dalších předmětů.
My dospělí zase oceníme novou elektroinstalaci a LED světla, která vydávají velmi
příjemné světlo, neblikají a „nerachotí“. Paní
kuchařku zase těší nová vzduchotechnika
v kuchyni.
Když jsme na začátku prázdnin veškeré stavební práce zahajovali, neuměli jsme si představit, že se vše stihne v termínu. Celá škola
byla jedno velké staveniště. Díky obrovskému
nasazení všech zúčastněných firem se vše
stihlo tak, jak mělo. Za to jim patří obrovské

poděkování. Konkrétně se jedná o tyto firmy:
Certero IT Solutions, s.r.o. – dodávka vybavení jazykové učebny, datové rozvody
Dřevo - AKORD, s.r.o. – rekonstrukce sociálního zařízení a další stavební práce
SPETECH TECHNOLOGY, s.r.o. – elektroinstalace
Výbornou práci odvedly rovněž pracovnice
školy a obecního úřadu při závěrečném úklidu.
Jsme rádi, že můžeme našim žákům nabídnout tyto krásné prostory, ve kterém se jistě
budou cítit dobře. Jsme rádi, že jim můžeme
nabídnout technické vybavení, které je na velmi vysoké úrovni.
Závěrem mi dovolte, abych našim žákům
popřála úspěšný nový školní rok 2018/2019.

Dana Petriková
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slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme tady říjen a pomalu se vybarvující listí stromů nám hlásí, že je podzim a je nejvyšší čas s přípravou naších domovů na zimu. Já vám v tomto
vydání Mikroregionu píšu čtyřicáté osmé a zároveň poslední slovo starosty
v tomto volebním období, ve kterém jsem se vám snažil podávat informace
o činnosti obecního zastupitelstva a co nejvíce přiblížit dění v obci.
Listopadové vydání již vyjde v době, kdy bude nové obecní zastupitelstvo, které vyjde z voleb do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. října. Do jaké míry jste byli
s činností stávajícího obecního zastupitelstva spokojeni, to nechám na každém z vás. Z mého
pohledu hodnotím spolupráci se zastupiteli jako velmi úspěšnou. Sešli jsme se za uplynulé čtyři
roky na šestadvaceti veřejných zasedáních a třiatřiceti pracovních zasedáních, kde jsme společně řešili zásadní problémy v oblasti řízení a správy obce. Proto bych chtěl všem zastupitelům
poděkovat za spolupráci a také za to, co pro obec vykonali. Poděkování patří i jejich rodinám,
které je v jejich činnosti podporovaly, byť se jejich práce často přenášela i do jejich soukromého
života, zvláště v tak malé obci, kdy si často vidíme jeden druhému do talíře. Taktéž děkuji i své
manželce a dětem za oporu a pomoc při mém vykonávání funkce starosty, kdy se tato práce
značně promítla i do chodu naší rodiny. Mé starosti prožívali se mnou, ale i radost z povedené
a vámi oceněné práce byla společná.
V neposlední řadě bych chtěl zde poděkovat hlavně vám občanům za pomoc při zvelebování
obce, spolupráci při kulturních a společenských akcích i za podněty a připomínky k práci obecního zastupitelstva. To, že Lhotka vypadá tak, jak vypadá, a jak se v ní žije, není jen zásluhou
starosty a zastupitelů, ale převážně spolupráce s vámi – občany Lhotky. Myslím, že je hodně
věcí, které se nám společně podařily v obci za čtyři roky vybudovat a vylepšit, ale na druhou
stranu je tady ještě i dost nešvarů, které zastupitelé bez vaší pomoci nejsou schopni vyřešit. Ať
je to neustále zmiňované třídění odpadů, přeplněné popelnice u některých domů nevytříděným
odpadem, znečišťování veřejného prostranství, soukromých majetků a obtěžování občanů volně
pobíhajícími psy, používání hlučných nástrojů, sekaček a křovinořezů v neděli, kdy by si lidé rádi
odpočinuli před náročným pracovním týdnem, apod. Nad tím by se měl každý, koho se to týká,
zamyslet, zda by nechtěl také přispět ke spokojenějšímu životu v naší Lhotce.
Taktéž poděkování patří vedení mateřské školy a jejich zaměstnancům, všem spolkům a organizacím v obci za spolupráci po celé volební období. Věřím, že tato spolupráce bude pokračovat nadále i s novým zastupitelstvem obce. Proto přijďte k volbám a dejte hlas těm, o kterých
si myslíte, že se budou nejlíp starat o rozvoj a zvelebování naší Lhotky. Bohužel se v naší obci
zaregistrovala pouze jedna kandidátní listina a můžeme se jen domnívat, proč je tak malý zájem
o práci v obecním zastupitelstvu. Výběr kandidátů je proto omezený, ale i tak svou účastí ve volbách ukážete, že máte zájem o dění v obci a není vám jedno, jak to bude v místě, kde žijete,
vypadat. Na závěr vám přeji ještě hodně slunečných a hezky vybarvených podzimních dnů, klidu
a pohody. 
Zdeněk Kubala, starosta

Úhrada místních poplatků

K dnešnímu dni stále nejsou uhrazeny místní
poplatky za svoz odpadů se splatností 31. 5. daného roku u jednoho rekreačního objektu a u tří
domů s trvalým pobytem – žádáme, aby tyto
poplatky byly neprodleně uhrazeny buď osobně,
nebo na č. účtu 1690539349/0800.
odpady R.O. – V.S. vaše číslo chaty nebo
domu, za toto číslo připojit číslici 6, do sděle-

ní pro příjemce napsat vaše jméno – 500 Kč
(250 Kč u vybraných rekreačních objektů se
špatnou dostupností pro vývoz TKO Dle směrnice umístěné na http://www.obec-lhotka.eu/
obecni-vyhlasky/. Vyhláška 1/2012 čl. 6)
odpady T.P. – V.S. vaše číslo domu za toto
číslo připojit číslici 7, do sdělení pro příjemce napsat vaše jméno – 500 Kč za osobu.

Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční ve dnech:
5. října od 14.00 hodin do 22.00 hodin
6. října od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
1. Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volební místnost
ve společenském sále Obecního domu, Lhotka 89.
2. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
(platným občanským průkazem nebo cestovním průkazem).
3. Právo volit do zastupitelstev obcí má každý občan, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci.
4. Každému voliči byly dodány hlasovací lístky s instrukcemi o způsobu hlasování.
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Turnaj po volejbalové sezoně
To, že se ve Lhotce tančí a zpívá od dětských do seniorských let, je obecně známo. Ale
stejně tak se sportuje. Najdou se tu fotbalisté
– a to i špičkoví – tenisté, nohejbalisté, cyklisté,
šachisté… Nejmasovějším sportem v létě je ale
volejbal. Volejbalová sezona se – za podpory
obecního úřadu – na sportovišti Kuřín zahajuje
v červnu. Začíná se hrát jednou týdně – ve středu, ale o prázdninových měsících ke středě přibude ještě pondělek. A hráči? I tady se najdou
všechny věkové kategorie v mužích, ženách
i mládeži. Utkání bývají přátelská, pohodová,
ale nechybí ani sportovní nasazení. Nutno také
říci, že organizátorům, kterými jsou poslední
dva roky Bohdanka Stonavská se synem Jonášem, se podařilo i letos přilákat k pravidelnému
sportování nejenom Lhoťany, ale i kamarády
z nejbližších obcí.
Po prázdninách sezona každoročně vrcholí
turnajem družstev. Ten letošní se uskutečnil v neděli 9. září. Hrálo se na obou hřištích
a po prázdninovém trénování byla vidět už

i vyšší sportovní úroveň hráčů. Družstva měla –
jako každoročně – i různobarevné dresy.
A jak to letos skončilo? Tentokrát zvítězili
„oranžoví“. Samozřejmě, že kromě nich byli
oceněni i všichni ostatní. A jak bývá ve Lhotce zvykem, hráči i diváci pak spolu poseděli
a zhodnotili končící letní volejbalovou sezonu
u opékaných klobásek i dobrého pití.  P. P.

Lhotka

Lhotecká dědina a děti z její mateřské školy

„Lhotecká dědina posypaná mákem...“ – to
jsou slova písně sběratele a skladatele lidových písní Vincence Sochy, na jehož památku
se každoročně v srpnu v areálu školní zahrady konají Sochovy národopisné slavnosti.
Slova písně v současném období symbolizují počátek sklizně úrody zahrádek,
zahrad i sadů. A my v mateřské škole jsme
toto, na zážitky bohaté období, zařadili jako
téma i do vzdělávacího programu. Šíře té-

jubilea
V měsíci říjnu oslaví svá významná
životní jubilea a dali ke zveřejnění souhlas:
Karel Valíček - 92 let
Rudolf Ivánek - 83 let
Helena Závodná - 75 let
Jaromír Klimek - 75 let
Karel Závodný - 75 let
Ludmila Smelíková - 65 let
Kateřina Fojtíková - 65 let
Oslavencům přejeme všechno nejlepší,
hodně dalších pěkně prožitých let. Pevné
zdraví, spokojenost, životní elán a pohodu.

Informace
k odpadům
Komunální odpad:
Termíny svozu komunálního odpadu v říjnu:
pondělí 8. 10. a 22. 10.
Biologicky rozložitelný odpad
rostlinného původu, velkoobjemový,
elektroodpad a kartonový papír:
Sběrné místo biologicky rozložitelného
odpadu rostlinného původu u bývalého kravína bude otevřeno do konce listopadu vždy
v sobotu od 10.00 do 12.00 hodin. Během
pracovní doby obecního úřadu po tel. domluvě. V této době můžete taktéž odevzdat v budově bývalého kravína velkoobjemový odpad
a zpětný odběr elektrozařízení a pevně svázané časopisy a kartonový papír.
Pevně svázaný papír a kartóny je možné
odevzdat i v garáži obecního úřadu v jeho pracovní době.
Informace o zařazení jednotlivých druhů
odpadu na obecních stránkách v odkazu „Odpadové hospodářství“.
Sběr nebezpečného odpadu:
Frýdecká skládka a.s. bude v obci Lhotka
provádět sběr nebezpečného odpadu v sobotu 20. října od 8.00 do 9.40 hod v prostoru
u bývalého kravína.
NEBUDE se sbírat velkoobjemový a elektroodpad, který můžete odevzdat v budově
bývalého kravína.
Co patří mezi nebezpečné odpady, najdete
na obecních stránkách v odkazu „Odpadové
hospodářství“.

matu nabízí škálu možností k prožitkovému
učení našich nejmenších. Děti pozorují, učí
se pojmenovávat, určovat počet a barvu, experimentují, zkoumají zrakem, čichem i chutí,
rozšiřují své poznatky. Kreslením, malováním, modelováním a stříháním zdokonalují
svou motoriku. Z rozličných plodin se chystají tvořit zvířátka a lidské postavičky. Díky
nadměrné opravdové rekvizitě sklidila u dětí
veliký úspěch dramatizace pohádky O veliké

řepě. O švestkách, hruškách, jablíčkách, ale
i o česneku, cibuli, máku, kmínu, zelí a bramborách s chutí zpívají písně, jindy podle nich
cvičí a tančí. Stále však nejraděj zpívají: „Lhotecká dědina posypaná kmínem, lhotecká
děvčata voňa rozmarýnem.
Lhotecká dědina posypaná mákem, lhotečtí mládenci, ti smrďa tabákem. Lhotecká dědina, není ledajaká, na celučkém světě není
druhá taká.“ 
M. Laníková

Lhotečtí hasiči

Lhotečtí hasiči mají za sebou další sezónu.
Tým mužů i žen se od května do září účastnil
mnoha soutěží v okolí v požárním útoku.
Lhotecké ženy letos oslavily desáté výročí
od svého založení a myslím, že to byla jejich
nejlepší sezóna. Z celkových dvaceti devíti
soutěží sedmnáctkrát vyhrály. K srdcovým záležitostem patří již třetí vítězství Poháru hory
Prašivé ve Vyšních Lhotách a také vítězství
na Velké ceně Frýdku-Místku.
Mužům pracovní vytížení neumožnilo zúčastnit se tolika soutěží, ale i tak si tři pěkná
umístění domů přivezli. Věnovali se také likvidaci sršňů a vos, čištění kanálů a studní a pomoci při požáru.
Mladí hasiči se přes léto zúčastnili Trojboje
v Palkovicích, kde soutěžili mladší i starší žáci
ve štafetě dvojic, požárním útoku a hadicové
štafetě. Požární útok také předvedli na domácí

pohárové soutěži a Noci pod hvězdami. Teď se
připravují na Závod požárnické všestrannosti,
který se koná v říjnu.
Před sebou máme ještě Výroční valnou hromadu a Hasičský ples, který se bude konat 25.
ledna 2019.
Anna Winklerová

Třikrát z našeho Klubu seniorů
Opékání buřtů
Podzim u lhoteckých seniorů bývá tradičně ve znamení oblíbených a odzkoušených
akcí. Tou první bylo v pátek 14. září opékání
buřtů na Kuříně. Předpověď nebyla nic moc…
a také se vyplnila. Ale to už organizátoři – spolu s ostatními účastníky – přesunuli posezení
do sálu budovy Kuřína a gril pod střechu jednoho ze stánků. Setkání bylo příjemné, nechyběly tradiční nápoje a také klobásky, které
se mimochodem kuchařům opět vydařily,
všem náramně chutnaly. A protože Lhotka má
ve znaku obce hudební notu, zábava do podvečera nebyla jenom s vyprávěním, ale i s hudbou
a zpěvem.
Výlet pod Pustevny
Další podzimní akce se uskutečnila o deset
dnů později, v pondělí 24. září. Ani tentokrát
organizátory předpověď – zejména větrného
počasí – nenadchla, a proto trochu upravili program k návštěvě zajímavých míst pod Pustevnami. Tím prvním byla návštěva v pohankovém
mlýně u Šmajstrlů, kde se všichni mohli z vyprávění i videa dovědět spoustu zajímavostí o historii mlýna, zdravé výživě, ale i nakoupit si různé
produkty ze staronového fenoménu – pohanky.

Další zastávku měla necelá třicítka seniorů
pod, ale i nad frenštátským skokanským můstkem. Nahoře si také prohlédli naučnou stezku
mezi korunami stromů – Beskydské nebe. To
už se hlásilo poledne a objednané jídlo v trojanovické restauraci U Kociánů. Posilněni frankfurtskou polévkou a pečeným kuřecím stehnem
se všichni – tentokrát procházkou – přemístili
do nedaleké roubenky s expozicemi o trojanovických rodácích – sochaři Kneblovi a bratrech
Strnadlových.
Pohodový den zpestřila i gratulace a následná „štamprlička“ k svátku Jaromíra, nakonec se
zlepšilo i počasí, takže senioři už se mohli při
zpáteční cestě těšit na další podzimní akci, kterou bude krmáš.
Krmášová zábava
Krmášová zábava se uskuteční v pondělí
22. října ve velkém sále lhoteckého pohostinství Pod ořechem. Začátek bude od 15 hodin
a k tanci i poslechu zahraje oblíbená Astra.
Organizátoři z výboru Klubu seniorů zvou k bohaté tombole i občerstvení nejenom své členy,
ale i ostatní Lhoťany a jejich přátele, kteří jsou
příznivci a milovníci dobré lhotecké zábavy.

P. Pasek
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Baška

Kempování pro letošek odzvonilo

Dětská skupina obce Baška

ličky
Hledáte jes
pro Vaše dětičky?

podívat
Přijďte se
do naší Školičky!
pro děti od 1 – 4 let
nově otevřeno v Hodoňovicích
od září je již v provozu
Po – Pá od 6.30 do 17.00

Stále máme

volná místa

Obec Baška
zve všechny děti,
rodiče, prarodiče
na

6. 10. 2018 od 14.30 hodin
v Hodoňovicích Na Kopečku

Soutěžíme v kategorii:
1. Nejlépe létající drak komerční
2. Nejlépe létající drak domácí výroby

770 181 632

skolicka@baska.cz

První zvonění v Hodoňovicích

Kouzelný zvoneček ohlásil prvňáčkům začátek školního roku a uvítal je v prvních třídách
nově opravené budovy odloučeného pracoviště ZŠ Baška v Hodoňovicích. Nedočkavé prvňáčky v doprovodu rodičů a prarodičů přivítali
zástupci vedení obce a školy spolu s jejich třídními učitelkami.
Obec i škola v tento významný den připravila pro děti drobné dárečky a upomínkové listy.
Děti si odnášely nejen moudrou sovičku, ale
i batůžek se školními potřebami.

Říjen 2018

Tak jako dveře odemykají klíč, symbolicky
děti rozvázáním stuhy otevřely školní tabuli
a zahájily nový školní rok. Po otevření tabule je
čekalo překvapení v podobě listiny se „Slibem
prvňáčka“.
Dokument přečtený paní učitelkou děti stvrdily vlastnoručním podpisem a vyzdvihly tak
důležitost prvního dne školy. Přejeme všem
dětem naší školy úspěšný školní rok, radost
z vědění, nové kamarády a spoustu zážitků.

Třídní učitelky 1.A a 1.B

Letos již potřetí se ozýváme s informacemi
o kempu Baška. Na sklonku léta již lze hodnotit, provádět statistiky, říct si, jak to v kempu
na přehradě Baška během léta žilo.
Přijížděli se k nám rekreovat či jen chvíli pobýt – mít tady jakousi základnu k dalším, většinou cyklo výletům, rekreanti z celé Evropy,
a dokonce jsme zaznamenali návštěvu až ze
Spojených států amerických!
Třeba manželský pár Rymorzovi z Karviné
do kempu zavítal celkem čtyřikrát. Vždy využil
ubytování v chatce a nesměle jsme se manželů zeptali, co je vede k tomu, že se k nám
vracejí. Paní Rymorzová s radostí odpověděla:
„Je tu krásné prostředí, čisté sociální zařízení,
celkově je kemp udržovaný v čistotě. Manžel
je rybář, tak si tu přijde na své. Vzali jsme zde
i vnoučata, která si to tady rovněž užívala.“
Možnost scházet se v kempu využíval hodně za slunečných dní i Seniorklub Baška. Našim seniorům patřily pondělky odpoledne, které
si zpříjemňovali hrou kuželek. Nechyběly i stálé
skupinky občanů, které si rezervovaly pravidelně tenisové nebo beachvolejbalové kurty.
Vzpomínám i na první den letní sezóny, kdy
k nám zavítal manželský pár z Polska, jenž se
ubytoval ve stanu. V kempu se jim tak líbilo, že
během sezóny přijeli tito manželé ještě třikrát –
to nás jistě může těšit!
V červenci, jako předešlé roky, k nám zavítala paní Dortová z Třince, která v září oslavila
krásných 90 let. Opět využila ubytování v chatce na celý měsíc.
Někteří návštěvníci kempu byli zrovna při
tom, když zde probíhaly kulturní akce pod hlavičkou obce Baška a Bašťanského spolku – Den
obce, koncert Romana Horkého s kapelou Ka-



Foto: Archiv redakce

melot, Baškohrátky a doslova gurmánská soutěž ve vaření gulášů – Gulášfest. Mnozí využili
i návštěvu letního kina. A pokud se zrovna nic
nekonalo a dny byly doslova rozpálené žárem
letního sluníčka, je se zde kde občerstvit, zahnat
žízeň, okoupat se v přehradě. Pravda, v druhé
části prázdnin doslova „zhatily“ koupání v naší
přehradě sinice, které se dosti rozmnožily, a lidé
tam už pak vstupovali na vlastní nebezpečí. Ale
to snad byl jediný „škraloup“, který my, zaměstnanci kempu Baška, neovlivníme.
Jinak se dá konstatovat, že to opět byla povedená letní sezóna, že návštěvníci, kteří k nám přijeli trávit své dovolenkové dny, odjížděli spokojení,
odpočatí, načerpali nové síly do dalších všedních,

pracovních dní. A děti, kterých tady byla spousta?
Ty využívaly travnatých prostor kempu k hrám,
pískoviště, u kterého obdivovaly i dřevěné sochy,
prostě se nikdy nenudily. A v příští letní sezóně už
je přivítá v celé své kráse nové dětské hřiště s rozmanitými herními prvky a bude tu zase veselo!
Děkuji všem zaměstnancům Obecních služeb Baška, provozovatelům restaurací a občerstvení v areálu kempu, že i oni se zhostili svých
úkolů a nabídky služeb „na jedničku“ a přispěli
tak k bezproblémovému životu rekreantů během
jejich odpočinku. Letošní sezóna v kempu Baška je za námi a budeme se těšit na léto příští!

Eva Ondráčková,

správkyně Kempu Baška

Otevření (mini)galerie v knihovně

III. Lašské OH v Hodoňovicích na Kamenci

Olympijské hry bezesporu patří k největšímu
sportovnímu svátku na světě. A to si uvědomuje i lašský král Zdeňa Viluš I. se svou družinou
a lašským likérníkem Liborem Pastorkem – je
jim jasné, že je třeba tuto myšlenku šířit i mezi
lidem lašským.
Protože tradice Lašských OH byla započata v roce 2010, následně pokračovala i v roce
2014, bylo jistě dobré na toto navázat. Pravda,
tomuto III. ročníku nepřálo počasí, takže se
omezil na disciplíny proveditelné i pod přístřeškem. Nicméně proběhly na hřišti v Hodoňovicích-Kamenci v sobotu 1. září 2018.
Jejich zahájení se ve 14 hodin ujal lašský
král Zdeňa Viluš I. řečený Chrabrý zpěvem
hymny všech Lachů a Lašek. Poté následoval
uvítací projev olympioničky Adolfíny Tačové,
bývalé československé reprezentantky v gymnastice, držitelky stříbrné medaile v soutěži
družstev na LOH 1960 a LOH 1964 (zdroj Wikipedie). Účastníků setkání nebylo až tak moc,
ale zase ne natolik málo, aby připravené disciplíny nemohly začít.
První proběhla kvůli deště pod střechou
a byla to hra Sirky. Zápolení veliké, do finálového boje postoupilo pět borců, z nichž vzešel
vítěz. Poté se už počasí začalo umoudřovat,
proto se závodníci seřadili ke střelbě z luku
na slaměný terč. Tady bylo opravdu zajímavé
pozorovat lašské ženy, přivyklé práci na zahradě, v domácnosti a najednou držely v rukou obrovský luk, ze kterého bylo třeba vyslat
šíp tím správným směrem! Ale i tato disciplína
byla v pohodě zvládnuta. Další boje probíhaly
na pingpongových stolech a borci skutečně nedarovali zadarmo svému soupeři ani jeden míček! Závěrečná disciplína byla určena ženám –

jak co nejrychleji donést na kávové lžičce vodu
do malé sklenice.
„To víte, že nám to musí jít, vždyť jsme
správné ženské, které musí udržet nejen sklenku s vodou, ale i krýgl s pivem!“ okomentovala
zápolení v této netradiční disciplíně jedna z favoritek na vítězství.
Odměnou všem výhercům byla nerez placatka s upomínkou na III. Lašské hry. Někteří
borci sice připomínkovali, že měla být plná nějakého toho „šnapsu“, ale to už si tam měl nalít
každý sám dle svých chutí.
Po setmění připomenul lašský král výročí 100
let vzniku trampingu v našich zemích. Následovalo zapálení vatry a do ticha zazněla trampská
hymna. K poslechu hrálo šest muzikantů – zněly
kytary, ukulele, banjo, foukací harmonika, flétna,
což tak ledaskde neuslyšíte. Tak se pod nedaleký Čupek nesly melodie i zpěv nejen Lachů
a Lašek, ale všech, kteří se umí a chtějí pobavit.
Poděkování patří
hlavnímu organizátorovi – Liboru Pastorkovi a celé jeho rodině, bez jehož přičinění
by se taková doslova
„domácí“ netradiční
akce nekonala.
Z uvedeného je
vidět, že myšlenka
olympijských let žije
i v Hodoňovicích
na Kamenci a věříme,
že nesklouzne v zapomnění.
 Radim a Jindra

Pobudovi

A jsme zase o krůček dál ve zvelebování naší
místní knihovny. A co jsme pro to udělali? Otevřeli jsme pro vás, pro nás, pro všechny (mini)
galerii, a to vernisáží obrazů Alexandra Mosia
– kunčičského malíře, grafika, učitele kresby
a malby, který velice rád nabídku jako první vystavit svá díla v naší malé galerii přivítal.
Zmiňovaná slavnostní událost v knihovně
Baška proběhla v podvečer ve středu 12. září.
Prohlédnout si obrazy Alexandra Mosia přišla
třicítka nejen našich občanů, ale i mistrových
přátel. Úvodní slovo pronesla knihovnice Dajana Zápalková, kde vzpomenula několik milníků
v životě malíře Mosia, jeho začátky, škola u akademické malířky Elišky Servátkové, toulání se
po světě, nabírání zkušeností a definitivní zakotvení u malířského plátna.
Pak už si vzal slovo Alexandr Mosio a přiblížil
hostům blíže vystavené obrazy. „Obrazy z Thajska jsou výsledkem mého pobytu, ale i práce
v Thajsku v galerii Cha-Ba, mé působení v Pro-

Mistrovský Žédek Team

Žédek Team ve složení Vladimír Žédek
z Hodoňovic s dcerou Leonou se stali mistry
Moravy dlouhých tratí v závodech s poštovními
holuby.
Ze závodů z Německa, Holandska a Belgie
v konkurenci 578 chovatelů poštovních holubů
z celé Moravy obsadili první místo.
Zároveň se stali v roce 2018 mistry Místního
spolku chovatelů poštovních holubů Baška.

Blahopřejeme!

vence na zámku Chateȃu des Baumelles je zachyceno na dalších zde vystavených obrazech.
A protože rozvíjím i svou zakázkovou portrétní
malbu, je zde k vidění i šest portrétů – vám možná známých i neznámých osobností,“ rozvykládal
se o svých vystavených obrazech Mosio.
Vernisáž příjemně podbarvoval zpěvem
a hrou na kytaru Aleš Ludvík, svými verši obohatili toto setkání i členové Literárního klubu
P. Bezruče Frýdek-Místek. Obci Baška patří
poděkování za připravené občerstvení. Po slavnostním přípitku a vřelých slovech malířského
mistra k otevření (mini)galerie a k vernisáží
obrazů A. Mosia už došlo k diskuzi mezi hosty.
Někteří projevili zájem o vystavené obrazy, které
jsou po ukončení výstavy (15. 10. 2018) prodejné. A ptáte se, který obraz kraluje mezi vystavenými díly? Určitě to jsou „Levandule“, které jsou
však již zadané. Ale nevadí, přijďte se podívat,
obrazy prohlédnout a třeba některý z nich osloví
právě vás a řeknete si: Ten chci mít doma!
Výstava obrazů Alexandra Mosia v (mini)

galerii bašťanské knihovny potrvá je přístupná
veřejnosti v otevírací době knihovny, tj. pondělí
a středa od 8–17 hodin (polední pauza od 11–
12 hodin), čtvrtek od 12–15 hodin.

Dajana Zápalková

Sportovní Šichta na Čupku
Ani já sám nevěřím, že to bude popáté, co
se uskuteční turisticko-běžecký závod Šichta
na Čupku. Že nevíte, co to je, že jste tuto akci
ještě nezaregistrovali? Nevadí, já vám ji zkusím
přiblížit.
V naší obci, nedaleko Hodoňovic, je krásný kopec. Zde ještě neplatí zákony městské džungle,
a proto se zde můžete cítit velice svobodně a dotýkat se svými smysly původní konstrukce našich
životů. Ani nevěříte, jaké pocity tam lze prožívat
v každém ročním období. Prosím vás, neříkejte to
všem, ať nám to vše krásné a čisté nevezmou.
Proto bych rád pozval všechny, kteří milují
přírodu a pobyt v ní, na krásný den, a to neděli
28. 10. okolo deváté, na rynek před hostincem
U Čendy. Tady, okolo desáté hodiny, odstartují
sporťáci, přihlášení přes webové stránky www.
sichtanacupku.cz, a budou tento kopec zdolávat
po dobu čtyř hodin. (Neuvěřitelní šílenci!)
No, a nově vystartuje mládež 12–17 let
na jednokolový závod, kde je důležitá registra-

Přihlášky na :

ce na místě do 10 hodin (nutný souhlas rodičů,
vše dostupné na místě při registraci).
A teď pro nás normální lidí z masa a kostí. Je
možné se zúčastnit a podpořit rozvoj naší obce,
a to tím, že se registrujete a zaplatíte startovné
v částce 100 Kč a vyrazíte s šichtovnicí zdolat tento okruh (cca 5 km). Na vrcholu Čupku
označíte šichtovnici a vrátíte se zpět k registraci. Tento váš počin se stane kouzelným nejen
pro vaši osobu – udělali jste něco pro své tělo
a duši, ale i pro obec, protože vaši stokorunu
znásobíme s místními sponzory na částku vyšší. Tyto finance pak budou předány na projekt
Multifukčního hřiště v Hodoňovicích.
Sluší se poděkovat za podporu všem lidičkám a firmám, kteří jakýmkoli způsobem
podporují tento zmiňovaný turisticko-běžecký
závod. Bez vás by to totiž nešlo.
Tak – a teď už je to v rukou toho nejvyššího!
Na viděnou 28. října v Hodoňovicích.

Váš Aleš Ludvík

Pržno
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Hřiště je v obležení dětí, přijali ho za své

Víno teklo proudem, lidé se bavili a hudba hrála

Sobota 15. září byla na Pržně ve znamení
akcí. Nejdříve se v sále Obecního centra již potřetí setkali jubilanti se zástupci obce. Starosta
Petr Blokša popřál všem hodně zdraví a spokojenosti. Každý z hostů obdržel od obce pozornost. Během malého občerstvení se rozproudila
živá diskuze mezi přítomnými. Setkání bylo zakončeno společnou fotografií na památku.
Následně se venku před Obecním centrem
rozjela dnes již tradiční akce Prženské vinobraní.
Kdo přišel, mohl si pochutnat na vynikajícím vínu
a poslechnout si hudbu mnoha žánrů. Na pódiu se
postupně vystřídal smíšený pěvecký sbor Echo,
Slovácká dechová hudba Sadovanka, talentovaná
zpěvačka Adéla Křivánková a kapela Impuls z Ostravy. Zajímavé bylo také jedno netradiční představení. Lidé na vlastní oči spatřili, jak se provádí
sabráž, tedy speciální otvírání šampaňského šavlí.
Nové herní prvky u fotbalového hřiště lákají děti. Od malých špuntů po větší, pohrají si na něm
všichni. Velcí si zase v okolí užijí s kolem. Rodiče si mohou mezitím zahrát třeba tenis nebo zajít
na něco dobrého do pizzerie. Nový sportovní areál je prostě pro každého bez rozdílu věku.

Jak nám to kope v okresní soutěži?

V porovnání s lety předchozími lze říci, že
nám to kope v okresní soutěži velmi dobře. Letošní ročník jsme skutečně rozjeli v nebývalém
stylu. Můžeme konstatovat, že po osmi kolech
jsme na prvním místě před Janovicemi, které
ale mají zápas k dobru. V osmi zápasech jsme
šestkrát zvítězili, jednou remizovali ve Vojkovicích 3:3 (vedli jsme 3:0) a porážku 3:0 jsme
si odvezli z Janovic. Naším nejlepším střelcem
je Petr Kočvara s 10 brankami(!), když v zápase s Chlebovicemi vstřelil 4 branky. Následován je Vladimírem Skotnicou a Tomášem
Dudkem se třemi brankami, dvě branky vstřelil Petr Mucha. Mezi další střelce se zapsali
Adam Bílek, Jiří Faldyna, Martin Vašut a Jiří
Matýsek. Gólman Dan Staněk odchytal dva
zápasy s nulou na svém kontě. Držme tedy
našim borcům palce, aby nastolenou formu
udrželi co nejdéle.
Také žáci již odehráli první zápas, ve kterém zvítězili nad týmem 1.BFK 9:1. V průběhu

podzimu dále změří své síly s týmy z Ostravice, Hukvald, Písku, Nebor a Smilovic, Dobratic, Dobré a týmu MFK Frýdek-Místek.

Petr Blokša

jubilea
Říjen je měsícem oslav
jubileí našich občanů:
pan Ladislav Babulík – 65 let
pan Vladimír Kobielusz – 60 let
pan Ján Polka – 60 let
pan Rostislav Bouchal – 60 let
pan Miroslav Blaško – 60 let
paní Dana Fajkusová – 55 let
paní Marcela Kolářová – 50 let
Vážení oslavenci, přejeme vám spoustu
dalších krásných let plných štěstí, zdraví
a samozřejmě i životní pohody
a životního elánu.
OÚ Pržno

Setkání s občany moc lidí nepřilákalo
Okolo pár desítek lidí přišlo na Setkání zastupitelů s občany, které se konalo v neděli 23. září
v sále Občanského centra. Jako každý rok i letos
byl cíl setkání jasný. Seznámit občany Pržna s tím,
co se v obci událo, a nastínit to, co by se mohlo dít
v příštích letech. Za pořadatelský stůl usedl starosta Petr Blokša a místostarostka Milena Tvrdoňová.
Toto setkání se koná již řadu let. V této podobě začalo asi v roce 2009. „Vy, kteří se po Pržně
pohybujete, víte a vnímáte, co se zde řeší. Udělalo se toho docela hodně, i když samozřejmě
musím uznat, že ne všechno se podařilo,“ řekl

Petr Blokša. Vyzdvihl například výstavbu dvou
multifunkčních hřišť a dětského areálu u nich.
„Chodníky máme sice přes celou obec, ale
chybí 80 metrů a není vůle, není ani cesta, jak
situaci vyřešit. Všichni asi víte, o čem mluvím,
o mementu zvaném kravín,“ obrátil se na přítomné starosta. Pokračoval, že toto je už úkol
pro budoucí zastupitele. „Nám se to nepodařilo.
Uvidíme, ale s majitelkou kravína se nedaří najít
společnou řeč. Beru to jako svou největší prohru
za čtyři roky,“ řekl sebekriticky Petr Blokša.
Vyzval pak přítomné občany, aby se ptali
na vše, co je zajímá. Lidé měli dotazy týkající se

oprav a výstavby místních komunikací nebo herních prvků u fotbalového hřiště. Řeč byla i o retardérech, které by mohly v určitých částech
obce snižovat rychlost projíždějících aut. Petr
Blokša argumentoval, kde jejich umístění není
vhodné a proč. Další občan se ptal, jak funguje
rezervační systém u nových hřišť atp. Prozradil
také, jak je to s chystaným projektem Senior
taxi. „Měl by se rozběhnout od nového roku, zatím v testovacím režimu. Do projektu je zapojeno
šest obcí. Po půl roce se udělá vyhodnocení, jak
vše funguje. Sám jsem zvědavý. Projekt má být
spuštěn od ledna, tak uvidíme,“ dodal starosta.

Ořezy stromoví a keřů

Upozornění ČEZ Distribuce k odstranění
a okleštění stromoví a jiných porostů:
Dovolujeme si upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické
vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ nebo na něž zasahuje ochranné
pásmo, na povinnost odstranění a okleštění
stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční
soustavy v majetku společnosti ČEZ.
Zásah provádějte průběžně v období vegetačního klidu dle níže uvedeného rozsahu.
Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu
tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy,
je pracovník pověřený společností ČEZ oprávněn
ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu. Vzniklý klest a zbytky po těžbě

budou zlikvidovány a vytěžená užitková dřevní
hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo
ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na dotčeném
pozemku. Pokud již byl vlastník pozemku písemně
osloven, tak je nutné postupovat dle obdržených
pokynů. Více informací naleznete na úřední desce.
Upozornění obecního úřadu
I nadále oslovujeme 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 pokácenou zeleň je možné odkládat
do hnědých kontejnerů na BRKO. Děkujeme.

Oslavy 100. výročí vzniku Československé republiky
Toto významné výročí našich národů si připomeneme v neděli 28. října od 15 hodin v zahradě Občanského centra Pržno, kde bude
zasazena lípa a osazena pamětní deska. U této
příležitosti se uskuteční v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie koncert zpěvačky
Barbory Mochowe v doprovodu smyčcového
kvarteta Unique Quartet. Koncert bude zahájen
v 16 hodin. Vstup je zdarma. Jste srdečně zváni.
Barbora Mochowa je česká zpěvačka a klavíristka. Pochází z Trutnova. Její předci z matčiny strany byli Rusové, z otcovy strany Němci.
Zpívala s Orchestrem Václava Hybše (v sedm-

nácti letech se stala sólistkou orchestru a kapely Sinuhet. V roce 2014 vydala sólový singl
Rise And Shine, ke kterému vznikl i videoklip.
První sólové album Waiting For The White
Raven vyšlo o dva roky později. Na albu spolupracovala s Matoušem Godíkem, doprovázel ji
Kvintesence Quartet.
Inspiraci čerpá ze středověké a renesanční
hudby. Jejím oblíbeným skladatelem je například Carlo Gesualdo. Čerpá i z vážné hudby
19. a 20. století a současné alternativní popové
hudby (Regina Spektor, Bratři Orffové, Marta
Töpferová, Lenka Dusilová).

Chodník a další MSK projekty

V září byla dokončena IV. etapa výstavby chodníků v obci Pržno. Tento závěrečný dílek zřejmě
bude na nějakou dobu posledním kouskem. Pokud
by v budoucnu došlo na další výstavbu, tak by se
jednalo o případné napojení na chodníky ve směru od Lubna. To bude záležet ale na tom, jestli
se tato stavba bude realizovat. Také se možná
někdy v budoucnu podaří zaplnit mezeru před kra-

vínem. Jak již bylo v předchozím období zmíněno,
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.

Svoz odpadů v naší obci

V měsíci září se uskutečnilo výběrové řízení
na svozovou společnost, která bude v příštích
letech zajišťovat svoz odpadů v naší obci. S poptávkou bylo osloveno celkem šest firem. Do výběrového řízení se přihlásily pouze dvě, a to stávající AVE CZ s.r.o. a Frýdecká skládka, a.s.
Výsledek výběrového řízení nepřinesl žádnou
změnu, ale potvrdil společnost AVE CZ jako vítěze
soutěže a bude tedy služby pro naši obec zajišťovat

i v budoucnu. Neznamená to ale, že vše bude jako
doposud. Určitě budeme společně hledat způsoby,
jak s odpady nakládat ještě lépe než do současnosti. Pokud by kdokoli měl nějakou podnětnou myšlenku, může se s důvěrou obrátit na vedení obce.
Příští svoz komunálních odpadů proběhne
ve středu 3. a 17. října. I nadále platí, že v den
svozu by občané měli mít vystaveny své popelnice od 6.00 hodin.
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Ostravice

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
K 100. VÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY
OBECNÍ ÚŘAD V OSTRAVICI ZVE VŠECHNY
OBČANY OBCE
K ÚČASTI NA LAMPIONOVÉM PRŮVODU
K VÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY
LAMPIONOVÝ PRŮVOD SE USKUTEČNÍ
V SOBOTU 27. ŘÍJNA 2018
SRAZ ÚČASTNÍKŮ JE NA PARKOVIŠTI
U OBECNÍHO ÚŘADU
ODTUD VYJDE PRŮVOD V 18.00 HODIN
SMĚREM K POMNÍKU PADLÝCH, TRASOU
KOLEM RESTAURACE U ŘEKY
(Program bude upřesněn)
Ing. Miroslav Mališ, starosta obce

Volby do Zastupitelstva
obce Ostravice 5.–6. října

Volby do Zastupitelstva obce Ostravice budou probíhat na území obce Ostravice v pátek 5. října od 14.00 do 22.00
hodin a 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

Ostravický kros po roce
přivítá malé i velké běžce
Už podruhé se v areálu golfového hřiště na Ostravici bude konat běžecký závod
určený pro širokou veřejnost pod názvem
Ostravický kros. Těšit se můžete na skvělou trať s parádními výhledy na Lysou horu,
hodnotné ceny pro nejlepší, tombolu, a především špičkový servis pro všechny účastníky!
Závod se koná v sobotu 20. října. Od 7
do 9.30 hodin bude probíhat prezentace a výdej čísel. V 9.00 odstartuje první běh o délce
300 m. Poběží ho benjamínci, tedy děti narozené v roce 2011 a méně. Následně vyrazí
na trať minipřípravka, přípravka, mladší žáci,
starší žáci a dorost. Děti poběží délky tratě

od 300 m po dva kilometry.
Start hlavního závodu nastane v 11 hodin. Ženy poběží šestikilometrovou trasu,
muži osmikilometrovou. Vyhlášení výsledků a losování tomboly nastane po ukončení
všech kategorií. Na speciální ceny se mohou
těšit také nejrychlejší Ostravičané!
Online registrace probíhá na webu www.
ostravickykros.cz do 13. října. Je zde i možnost přihlášení na místě za zvýšené startovné. Účastnický limit hlavního závodu je 200
běžců! Kategorie mládeže se přihlašují až
na místě v den závodu!
Závod Ostravický kros pořádá sdružení
Podlysáci ve spolupráci s Obcí Ostravice.

Říjen 2018

Vernisáž zaplnila knihovnu,
lidé přišli vzpomínat
Na státní svátek v pátek 28. září se ostravická knihovna naplnila k prasknutí. V 16 hodin tam začala výstava Tomáš Cidlík a jeho
přátelé 5 let poté. Lidé přišli zavzpomínat
na svébytného řezbáře a prohlédnout si nejen jeho tvorbu, ale i dalších výtvarníků, jeho
přátel. Výstava bude k vidění na Ostravici
do 28. října.
A proč právě na Ostravici? Tomáš Cidlík
se vrátil domů. Narodil se totiž v této horské obci. V mládí hodně sportoval, závodně
plaval a významných úspěchů dosáhl v sáňkování, které bylo v té době výrazně spjato
s Ostravicí.
„Při studiu na Gymnáziu Petra Bezruče
ve Frýdku-Místku se začal věnovat hudbě.
Pak ho ale trápily problémy s hlasivkami,
a tak objevil dalšího koníčka – výtvarné
umění. Stal se členem a později i starostou
V-klubu výtvarníků. Organizoval výstavy FM
Salón, které v Muzeu Beskyd ve Frýdku pravidelně co dva roky prezentovaly to nejlepší
ze zdejšího výtvarného umění,“ zavzpomínal
bratr řezbáře Martin Cidlík.
Jak dále uvedl, jako umělecký řezbář se
Tomáš Cidlík nesmazatelně zapsal do zdejšího uměleckého zpracování dřeva. „Byl
neúnavným tahounem řady řezbářských
plenérů, které často svým významem přesahovaly hranice České republiky. Lidem ukazoval krásu uměleckého zpracování dřeva
v nepřehlédnutelných rozměrech monumentálních dřevěných soch,“ vylíčil Martin Cidlík.
Tomáš Cidlík uspořádal také 13 ročníků
řezbářského kurzu Loutka. Byly nesmírně
populární a oblíbené.
Na výstavě si lidé mimo jiné mohou prohlédnout známé vyřezávané židle s podobiznami našich prezidentů.

noví občánci
V měsíci září jsme přivítali
nové občánky obce Ostravice:
Laru Pokludovou,
rodičů Jiřího Pokludy a Petry Kubalákové
Bellu Trčkovou,
rodičů Michala Trčky a Terezy Trčkové
Kristiána Závodného,
rodičů Mariana Závodného
a Veroniky Závodné
Zoe Trčkovou,
rodičů Tomáše Trčky a Lindy Trčkové
Andreu Vlasatou,
rodičů Jiřího Vlasatého a Lenky Paluzgové
Evu Slívovou,
rodičů Stanislava Slívy a Pavly Šimelové
Šťastným rodinkám přejeme hodně
zdraví a klukům a holčičkám
krásné dětství.

Kamiony kolem přehrady
má zastavit telematika

Vedení Ostravice se před zimním obdobím snaží vyřešit problematiku kamionové
dopravy směřující přes obec dále na Bílou
a Bumbálku. Podle informací Ředitelství
silnic a dálnic, Správy Ostrava, má být již
pro zimu 2018/2019 použit funkční systém
Telematické řízení na silnici č. I/56 v oblasti
Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Bumbálka. Tento systém má dynamicky reagovat
na klimatické podmínky a jiné okolnosti v dopravě, jako je třeba dopravní nehoda, kolony
či úplné uzavření silnice aj. Systém pracuje
tak, že bude na panely telematického zařízení zobrazovat jak provozní informace, tak
i dopravní značení.
Podstatou tohoto systému je požadavek
na rychlé a účelné předávání informací pro
řidiče, kteří vjíždějí do předmětného úseku, již ve Frýdku-Místku a z opačné strany
na Bumbálce.

Z uvedeného je zřejmé, že úplné uzavření úseků pro nákladní automobily, po celou dobu zimního období, by bylo v rozporu
s funkcí a požadavky na telematiku.
Policie ČR v úseku Ostravice – Bílá bude
v souladu se zákonem provádět dohled
na dodržování příslušného zákazového dopravního značení, které bude aktuálně zobrazovat telematický systém. Není ovšem
možné zajišťovat tento dohled nepřetržitě.
V současné době je na Ministerstvu dopravy ČR diskutována možnost zastavování
nákladních vozidel a jejich odklon ze strany
majetkového správce silnice I/56 s využitím
ustanovení § 79 odst. 1 písm. i) zákona č.
361/2000 Sb., zákon o silničním provozu.
To v překladu znamená, že by Správa silnic
Moravskoslezského kraje, případně Eurovia,
měly pravomoc zastavovat kamióny stejně
jako policie. Pak by to bylo na nich.

Ostravice má mistryni republiky v parkuru
Nenápadná dvanáctiletá dívka z Ostravice Nikol Rypková dokázala, že když se
chce a člověk na sobě zapracuje, dokáže
téměř nemožné. Na mistrovství ČR v parkuru družstev spolu s dalšími dívkami našeho
kraje získala zlatou medaili. Pikantní přitom
na celé výhře je, že dívka jezdí na koni teprve
tři roky.
„Se svým koněm bych takového úspěchu
nedosáhla, je příliš divoký. Naštěstí jsem si
mohla půjčit poníka Annabelle od kamarády
Sofie Urbanové z Čeladné. To mi strašně
moc pomohlo a moc jí za to děkuju,“ usmála
se dívka.
Mistrovství se konalo ve Zduchlovicích.
Dívky jely v kategorii poníků do výšky kohoutku 135 cm. Tři jezdkyně a jeden jezdec
z Moravskoslezského kraje včetně Nikol

srdnatě bojovaly na dráze, která byla velice
těžká a s náročnými překážkami. To potvrdila
i matka Nikol Vlaďka Rypková. „Závody byly
skutečně na hodně vysoké úrovni, o to více si
ceníme vítězství,“ řekla pyšná matka.
Nikol jezdí na koni teprve od svých devíti let. Aby se dostala na mistrovství, musela
projít kvalifikací, což také nebylo jednoduché.
Předcházela tomu náročná příprava. „Tréninky jsou těžké, mám je dva a až tři týdně. Je to
náročné a já navíc docela často padám,“ přiznala Nikol. Do 16 let tak bude jezdit na poníku, v 17 by chtěla přejít na velkého koně.
Po tomto úspěchu Nikol sní o dalším. Ráda
by se zúčastnila mistrovství Evropy. K němu
ale asi ještě vede dlouhá cesta, i když dívka
slibuje, že bude ještě více trénovat. „Když vyhrály to zlato, brečela jsem. Bylo to úžasné.

Spousta diváků, atmosféra jako na hokeji,
prostě paráda,“ popisovala dojatá Vlaďka
Rypková. Jak dále řekla, Nikol jezdí pravidelně na závody, zrovna na konci září mířila
do Polska a v říjnu tam možná pojede zase.
„Je to samozřejmě finančně hodně náročné,
ale pokud si to neodskáče, nepřijde na to,
jaké dělá chyby,“ krčí rameny matka Vlaďka,
která spolu s manželem dceru na sto procent podporuje. „Víte, mohla si jen tak jezdit
pro radost, ale my jsme chtěli, že když je už
u koní, tak ať to dělá pořádně. Je to nádherný sport a stojí spoustu dřiny a času. Dcera
musí mít vynikající fyzičku. Máme trenéra
na parkur, na gymnastiku s koněm a pak
trenérku, která se věnuje Nikol individuálně.
Je to tedy opravdu náročné,“ dodala Vlaďka
Rypková.
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Malenovice

Hasiči vážně i nevážně bojovali v Mal Cupu

Malenovice mají svou Lípu svobody

O tom, že ne všechny hasičské soutěže
jsou zaměřeny na bezchybný výkon a body,
se mohli všichni přesvědčit 22. září v areálu
obecního hřiště v Malenovicích. Po několika letech se tam konala netradiční soutěž pořádaná
místními hasiči – Mal Cup.
Této soutěže se zúčastnilo osm týmů z Malenovic a okolí. Soutěžilo se v týmech po čtyřech lidech a v osmi disciplínách: Překážková
trať na nosítkách, Překážková trať v trakaři,
Štafeta, Džberovka se zavázanýma očima, Kuželky, Hod bečkou do dálky, Řezání ruční pilou a Natahování bungee lana. Soutěž vyhrálo
místní družstvo hasičů, na druhém místě se
umístil tým rodiny Pyškovy, na třetím Jan Bakota a spol. „Doufám, že se všem zúčastněným,
i těm nezúčastněným, soutěž líbila a bavili se.
Těšíme se na vás v dalších ročnících Mal Cupu.
Děkujeme také Restauraci TUTTO Lubno
za sponzorské dary,“ uvedli pořadatelé.

Nohejbalisté hráli
v Malenovicích singl

Turnaj v nohejbalu jednotlivců se konal
v Malenovicích v neděli 2. září. Jednalo se
o druhý ročník. Dorazilo osm hráčů, což představuje poměrně slušnou účast. Losem byli
rozděleni do dvou skupin, ve kterých hráli systémem každý s každým. Do semifinále postupovali první dva z každé skupiny. Výherci hráli
finále, poražení bojovali o třetí místo. Konečné
pořadí bylo:
1. místo – Dominik Ramík, 2. místo – Karol
Fiedor, 3. místo – Jan Bahota a 4. místo Patrik
Fiedor.
Všichni účastníci akce velice kladně hodnotili kamarádskou atmosféru celého turnaje.

Strom svobody roste v Malenovicích od 1. září 2018. Vedení obce spolu s obyvateli tak uctili výročí 100 let od založení samostatného Československa. Lípa roste
v centru Malenovic a bude všem připomínat nejdůležitější výročí naší země.

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB
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.

Zpevněná plocha pro separaci odpadů

Ženatí se střetli
se svobodnými

Nedělní odpoledne 9. září patřilo v naší
obci příznivcům kopané. Od 14 hodin se totiž
konalo tradiční utkání Ženatí versus svobodní.
Tentokrát se na hřišti sešli fotbalisté ve velice
slušném počtu. To umožnilo, že se mohl díky
většímu počtu náhradníků hrát zápas na 2x45
minut, jak je tomu běžné.
K vidění byl pěkný fotbal s velkým množstvím gólových šancí a s nebývalým hráčským
nasazením. Celé utkání bylo sehráno v duchu
fair play, a to, že nakonec zvítězili svobodní,
nehrálo vlastně vůbec žádnou roli. Nakonec
se utkání přehouplo do tzv. třetího poločasu
v Obecním domě, kde dál vládla velice přátelská atmosféra.

V obci Malenovice došlo k zvelebení stávajícího sběrného místa tříděného
komunálního odpadu. Vlivem vybudování těchto ploch se zvýšil komfort občanům
při ukládání odděleného odpadu, a to i v nepříznivých klimatických podmínkách.
Separační místo se nachází u hlavního příjezdu do obce a úpravou terénní
modulací a osázením zelení došlo ke zvýšení estetické hodnoty místa.

Tradiční drakiáda
a podzimní tvoření

v týdnu od 15. 10. do 19. 10. 2018
•
•
•
•
•
•

•

Zveme celou rodinu na tradiční drakiádu spojenou s podzimním tvořením.
Vítáme všechny draky, zvláště oceníme doma vyrobené, případně sestavené.
Čekají vás soutěže, výtvarná dílna a pro každé dítě malá odměna.
Těšíme se na všechny!!! Teplé občerstvení zajištěno!!!!
V případě nepříznivého počasí bude podzimní tvoření od 15.00 v Rosničce.

•

pondělí 15. 10. výkup 8.00 – 12.00
pondělí 15. 10. výkup a prodej 14.00 – 18.00
úterý 16. 10. výkup a prodej 8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00
středa 17. 10. prodej 8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00
čtvrtek 18. 10. prodej 8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00
výdej neprodaného zboží a výplata peněz v pondělí 22. 10.
8.00 – 12.00 a 16.00 – 18.00
Prosíme moc, nenoste nám cenné věci, nemáme šanci je uhlídat a
platíme případné ztráty ze svého. Věci nad 300 Kč prosíme osobně
ukázat pro evidenci, děkujeme.

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

Pro děti je nachystán celodenní program
od 8.00 do cca 16.00
Pondělí – výlet do Dolní oblasti Vítkovice – Lezecké centrum
ve světově unikátním prostředí bývalého dolu Hlubina, Malý
svět techniky U6…
Úterý – podzimní tvoření, poznávání, procházka okolím
Malenovic
Cena: 550 Kč/prázdniny nebo 300 Kč/pondělí, 250 Kč/úterý
Děti budou mít zajištěnu svačinu, oběd, jízdné a vstupné.
Program bude upraven dle počasí, je možné se přihlásit i
na jednotlivé dny nejpozději do 22. 10. 2018.
Více info a přihlášky u p. Dužíkové, tel.: 720 950 353.
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Metylovice

Léto skončilo a s ním
i sezóna koncertů

Metylovice byly v létě dějištěm několika
zajímavých hudebních vystoupení. V areálu
Bluegrass Theatre za školou se konalo 11
akcí – 10 minifestivalů a jeden koncert. Kdo
chtěl, mohl si poslechnout známé i ty méně
známé hudebníky a zažít více než příjemnou
atmosféru.
„Mi, jako pořadateli, se líbily opravdu
všechny koncerty. Všechny splnily očekávání
v hudební kvalitě, atmosféře i zvuku. Byly samozřejmě obrovské rozdíly mezi výkony profesionálů a amatérských předkapel, ale takto
byly navrženy všechny minifestivaly, aby si
zahráli začátečníci i profesionálové,“ hodnotil
pořadatel Lukáš Karlický. Jak dále řekl, musel čelit různým problémům, ale nikdy nebyly
takové, aby se nedaly překonat. „Za největší
úspěch považuji, že proběhlo všech 11 akcí
v plném rozsahu, venku, přes vrtochy počasí, někdy mezi kapkami deště. Vrcholem byl
koncert Druhé trávy s Robertem Křesťanem
a hostem Andy Owensem z USA. Diváci přijeli až ze Slovenska, Brna, Olomouce a dalších měst a správně tušili, že to bude jedinečný a neopakovatelný koncert. A skutečně
byl,“ pochvaloval si pořadatel. Sám 20 i více
let sleduje třeba tvorbu Roberta Křesťana.
„A právě jeho koncert se mi moc líbil a považuji ho za jeden z nejhezčích vůbec, co jsem

viděl, a ještě obohacený o tak vzácného hosta,“ vzpomíná s úsměvem. Chválí i vystoupení Malina Brothers, které pořadatelé domlouvali přes dva roky. „Měli jsme smůlu, zmokla
nám aparatura a celý program proběhl bez
ozvučení, ale zato v bezprostřední blízkosti
diváků, takže z toho vznikl nevšední zážitek,“
připomenul.
Do Metylovic zavítala v létě i americká kapela John Lowell Band, která byla na turné
po Evropě. „Na závěr to byla bomba v podobě charismatické zpěvačky Mean Mary, vlastním jménem Mary James, která hrála s bratrem Frankem Jamesem. Přijela do České
republiky poprvé a na naše pozvání. S ní
jsme absolvovali ještě jeden koncert ve Frýdlantě nad Ostravicí. Každá další akce měla
svoji hvězdu. Zmínil bych se také o Šansonice, která byla jako záskok a hrála a zpívala
nádherně,“ pokračoval Lukáš Karlický.
Co ho ale mrzí, je fakt, že do Bluegrass
Theatre si stále nenachází cestu místní lidé.
Většinu návštěvníků tvoří přespolní, což je
určitě škoda. „Naopak velký zájem o akce je
ze strany hudebníků. Diváci, kteří chodí, byli
spokojeni a vracejí se na další akce, takže
snaha pokračovat v pořádání minifestivalů
i příští rok bude,“ slíbil na závěr Lukáš Karlický.

Senioři si užili řadu gurmánských akcí

Metylovští senioři ve své činnosti nikterak nezahálí. V září se aktivně zúčastnili
Dne obce, kdy v rámci soutěže Gulášmet
vařili císařský guláš. V polovině září se sešli v hospůdce Na hřišti ke smažení placků
a hned o týden později si vyjeli na zájezd
do Brna. Zde navštívili vilu Tugendhat, mincmistrovský dům a podzemní labyrint pod
zelným trhem.

Den obce lákal na guláš, hudbu i kolotoče
Metylovice pořádaly 1. září tradiční Den obce.
V areálu u fotbalového hřiště vyrostly stánky,
přijely kolotoče a pak došli i lidé. „Těší mne, že
obliba naší akce rok od roku stoupá. Tento rok
přišlo 660 platících návštěvníků, což je opět více
než loni. Jsem tomu moc rád,“ zhodnotil starosta
Metylovic Lukáš Halata.
Letos se Den obce nesl v duchu známého
seriálu Chalupáři. Hned v úvodu vystoupily děti
z mateřské i základní školy. Ty pak pobavila kouzelnice a především kolotoče, které byly k dispozici za symbolickou cenu, takže byly neustále
v obležení dětí i mnohých dospělých. Ze stánků
stoupala neodolatelná vůně, protože zároveň
probíhala i tradiční soutěž ve vaření kotlíkového
guláše. Místní spolky i další účastníci vařili rozmanité druhy, jedni dokonce měli guláš z klokaního masa. U diváků i odborné poroty to nakonec vyhráli šéfkuchaři z TJ Sokol Metylovice,
kteří připravili sokolský hovězí guláš. Porota pak
udělila stříbrnou medaili spolku myslivců za jejich

dil Team Revival a závěr patřil kapele Sagar
a diskotéce. „Počasí docela vyšlo, až pak večer
začalo pršet. Myslím ale, že to nakonec nikomu nevadilo a zábava se protáhla až do rána,“
dodal starosta.

ly 60 milionů, dnes možná 70 milionů korun.
„Proto vyvstává otázka. Obec má zhruba 640
čísel popisných. Z toho je možná 200 rodinných domů napojeno na kanalizaci (Paseky)
nebo jako novostavby si již sami zřídili domovní čistírnu odpadních vod nebo nepropustnou
jímku – žumpu. Uvažujeme o tom, jestli se
nevydat cestou, jako jsou kotlíkové dotace,“
pokračoval dále starosta. Jak řekl, šlo by přispět občanům z rozpočtu obce např. částkou
100 000 korun na rodinný domek na zajištění
způsobu vlastní likvidace odpadních vod (domácí ČOV, žumpa, septik se zemním filtrem).
„To znamená, že by nás likvidace splaškových
vod u zbylých rodinných domů vyšla na 44
milionů korun (440 čísel popisných x dotace
100 000 Kč) a nemuseli bychom řešit rozkopané místní komunikace a čekat s výstavbou

chodníků,“ vypočítal starosta.
Náklady na výstavbu kanalizace by tak místo 110 milionů vyšly „jen“ na 44 milionů korun.
„Dotace z operačních programů stejně nejsou
větší než 60 % a jsou již v nich započítány příjmy, které by obci měly plynout za stočné ode
všech rodinných domků po dobu 10 let (doba
udržitelnosti projektu). Ze zkušenosti okolních
obci je jisté, že se ani v prvním ani ve druhém
roce všechny domy na kanalizaci nenapojí,
a tím se výše dotace dále snižuje. Druhou věcí
je, že obec může cenu stočného ovlivňovat
jen zhruba 10 % nahoru či dolů, jinak je cena
stanovena poskytovatelem dotace na 10 let
dopředu. Takže nové zastupitelstvo se bude
muset v příštích letech rozhodnout, jakým způsobem vyřešit otázku likvidace odpadních vod
z rodinných domků,“ doplnil Lukáš Halata.

Rekapitulace volebního období 2014–2018 v Metylovicích
K bilancování a hodnocení obvykle dochází
ke konci roku, ale protože jsme na konci čtyřletého funkčního období Zastupitelstva obce Metylovice, přichází čas vás nyní seznámit s tím,
co se zastupitelstvu podařilo za poslední čtyři
roky uskutečnit.
Úvod období se nesl ve znamení realizace
projektů Regenerace ovocného sadu a Separace a svoz bioodpadů (zakoupil se traktorový
nosič kontejnerů s hydraulickou rukou). Obě
tyto akce se podařilo do konce roku 2014
zdárně ukončit. V roce 2015 se ještě hradilo
několik posledních faktur s odloženou splatností za stavbu školy ve výši cca 16 mil. Kč.
Krom toho se zbourala stará budova ZŠ, rekonstruovala křižovatka na vrchovině v podobě přeložky sloupů NN, výstavby přístupových
chodníků, místa pro přecházení a autobusových zastávek. Probíhala další etapa obnovy
veřejného osvětlení v ulicích od dolního konce
až po sokolovnu. Pro vedení budoucí trasy
chodníku od kostela po vrchovinu se vykoupil a následně demoloval zchátralý rodinný
dům č.p. 16 (u Oplera), postavil se chodník
od obecního úřadu po ZŠ, zrekonstruovala se
koupelna a sociální zařízení v MŠ – oddělení
Medvídků, prodloužil vodovod za truhlářstvím
LUTO ve směru na Metylovičky, zakoupil se
nový osobní automobil Škoda Rapid a sněhová radlice se sypačem pro zimní údržbu na vozidlo Multicar.

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

dančí guláš a bronz si odnesli Jézéďáci za jezéďácký guláš z vepřového a hovězího masa.
Lidé se královsky bavili při soutěži družstev
v netradičních disciplínách. Dech se jim tajil
při sledování párové akrobacie. Úspěch skli-

Jak je to s výstavbou kanalizace v obci
Mnoho lidí volá po výstavbě kanalizace.
O tom, že to je akce více než náročná, nemůže být pochyb.
„Stavba splaškové kanalizace v obci Metylovice se musí rozdělit na dvě části. První
část obce, gravitačně vyspádovaná na Frýdlant nad Ostravicí, by zahrnovala části obce
od svaté Anny přes Vrchovinu a léčebnu
po Metylovičky a Paseky. Na tuto část bylo vydáno územní rozhodnutí a je zpracován i projekt pro stavební řízení. Odhadované náklady
dle projektové dokumentace zpracované zhruba před 10 lety činí 35 milionů korun, v dnešních cenách to může být i 40 milionů,“ vysvětlil
starosta Metylovic Lukáš Halata. U druhé části obce, vyspádované směrem na Palkovice,
je zpracován projekt pro územní rozhodnutí
a plánované náklady tenkrát před 10 let čini-

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
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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.
Strany jsou uvedeny v pořadí, jaké jim
bylo vylosováno:
1. Sdružení politické strany TOP 09 a nezávislých kandidátů – PRO METYLOVICE
2. Sdružení nezávislých kandidátů – Sdružení nezávislých
3. Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
4. Nezávislý kandidát – Otakar Kulhánek

V dalších letech se opravil jednak oboustranný chodník od Frýdlantu k Sosně v Pasekách a také oplocení, kamenné sloupy, opěrná zídka a chodníky na hřbitově. Na Čupku,
Baděnovicích a u Božích muk se vybudovala
odpočinková místa pro turisty, pořídil se nový
dodávkový automobil pro místní hasiče, lesní
naviják a také starší traktor Zetor spolu s přední a zadní sněhovou radlicí. Nově se LED tělesy osvětlila cyklotrasa nad sadem, zateplily
obvodové zdi budovy MŠ, zrealizovalo dětské
hřiště na dolním konci a v Pasekách. V letošním ještě neukončeném kalendářním roce se
uskutečnila stavba vodovodu u svaté Anny
a na Žukov, do finální fáze se dotahuje prodej
obecních pozemků v Metylovičkách, zpečetil
se úplatný převod pozemků ze Státního pozemkového úřadu pro stavbu sběrného dvora
a kompostárny, v ZŠ se zřídila kolovna, školní družina se vybavila klimatizací a do MŠ se
zavedlo nové zabezpečovací zařízení. Spustila
se jednokorunová tarifní zóna 470 pro autobusové linky 860342, 860347 a 860360, postavil
přístřešek pro obecní techniku u muzea, vyměnila se okna a výlohy na budově obecního úřadu včetně nového nátěru dřevěného obložení
a částečně i fasády. V rámci projektu sběrného
dvora a kompostárny bylo zakoupeno strojní
vybavení (traktor Kubota, překopávač kompostu, drtič biomasy, prosévací buben a nájezdová váha) a z Programu rozvoje venkova zase
technika pro lesní hospodářství obce (čelní
nakladač, traktorový návěs, mulčovací rameno
a klanicový vyvážecí kontejner). Krom toho zůstává k poslednímu září 2018 v rozpočtu obce
více jak 15 mil. Kč v nespecifikované rezervě.
V každém roce se dokončila oprava více jak
jedné místní komunikace, a tak mohou občané
nově jezdit po asfaltovém koberci např. kolem
obecního úřadu a na hřbitov, k muzeu, k panu
Zsigmondovi, k bývalému Zástroji a k chatovišti na Pržně (hrazeno na půl s obcí Pržno).

krátce z obce
Odvoz odpadů v říjnu
Odvoz odpadů nastane ve středy 3., a 17.
a 31. října. Cyklus odvozu ve středu sudý týden zůstává zachován.

Opravily se rovněž úseky nad MŠ k panu Farnému, od léčebny do Metyloviček, k paní Boženě Mertové, na Zámrklí (penetrační makadam),
k panu Stanislavu Biolkovi, k panu Jiřímu Čupovi, kolem restaurace a penzionu Pod lípami.
Všechny tyto, ale i další stavby by se neobešly bez předchozích příprav. Nic nevzniklo
ze dne na den. Stavební akce, které se nyní
projektují, projednávají či vyřizují, mohou být
realizovány třeba v delším časovém horizontu
(prodlužuje se platnost stavebního povolení
na stavbu cyklotrasy nad sadem, finišuje stavební řízení na chodník od kostela po sosnu
v Pasekách, mění se projekt pro územní rozhodnutí k napojení Metylovic na dálkovou cyklostezku Ostrava–Beskydy, je vydána veřejnoprávní smlouva na změnu stavby pod názvem
„Stavební úpravy šaten a přístavba umýváren“,
musí se zpracovat energetický audit, který
bude jednou z příloh pro podání žádosti o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení, atd.). Je
zde třeba také uvést, že se nám v rozmezí let
2014–2018 podařilo získat na realizaci našich
projektů více jak 20 milionů korun z dotací z evropských či národních fondů. Kromě větších
a velkých projektů se realizovala i řada drobnějších, které rovněž dotvářejí vzhled a prostředí naší obce. Jde např. o rekonstrukci autobusových zastávek, instalace vítacích tabulí
při vjezdu do obce, oprava osvětlení na starém
hřbitově, nová malba na fasádě MŠ, obnova
lesních porostů v obecních lesích po kůrovcové
kalamitě, údržba zeleně a další.
S koncem volební etapy bych chtěl poděkovat všem spolkům a sdružením působícím
v obci. Velký dík patří členům a vedoucím těchto organizací, kteří se dobrovolně a často i bez
nároku na odměnu věnují práci s mládeží nebo
se aktivně podílejí na pořádání kulturních, sportovních či společenských akcí. Děkuji rovněž
všem zastupitelům a zejména panu místostarostovi Radomíru Kulhánkovi za dlouholetou
spolupráci, zaměstnancům obce i obecního
úřadu za práci pro obec a občany. Věřím, že
i další období bude příznivé pro rozvoj obce
a život v ní. Děkuji také vám, občanům, za podporu, trpělivost, zajímavé nápady, myšlenky
a postřehy.

Lukáš Halata, starosta Metylovic
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Pstruží

Hasičská soutěž dříve narozených

Datum 15. září 2018 rozdělilo září na dvě poloviny, počasí ukázalo svou podzimní tvář, obloha
se naučila mračit a pršet a hasiči ze Pstruží uspořádali soutěž „dříve narozených hasičů“. Nově
upravené propozice a rozdělení kategorii na +40
let a +50 let a ženy přivedlo na startovní čáru 9
družstev. Ty se utkaly v poctivém a rovném boji.
Favorizovanému domácímu družstvu +40
ihned v úvodu zkomplikovala start zvlhlá patrona
ve startérově pistoli. Na druhý pokus se start zdařil, jen výkon družstva už nebyl zcela dokonalý.
To otevřelo volnou cestu ostatním soutěžícím
k umístění na stupních vítězů. V kategorii +40 tak
opět zvítězily Metylovice – čas 18,309 s, těsně je
následovala Ostravice – 19,684 s, Nová Ves, Malenovice a Pstruží. V kategorii +50 to týmy trochu
prohodily: 1. Malenovice, 2. Nová Ves a 3. Pstruží, které mělo sice lepší čas, ale muselo si ho posléze nechat zatížit 3 trestnými sekundami za jednoho člena mladšího 50 let. Zlatým hřebem bylo
vystoupení hasičského družstva žen ze Pstruží.
Mladé hasičky pak zajistily prodej občerstvení.
Jasně se prokázalo, že nové rozdělení družstev
do kategorií oživilo soutěž. Velmi se zvýšil zájem účastníků. Nakonec byli všichni spokojeni
s výsledky nebo aspoň s výkony. To se odrazilo
v programu po soutěži, kdy bylo nutno několikrát
doplnit zásoby občerstvení. Zároveň diváků opět
přibylo. Ukazuje se, že ani vítězné družstvo už
není tak suverénní a blíží se doba, kdy ho někdo
může překonat. Překvapením byly lepší výkony
těch starších, a to u všech týmů měly týmy +50 let
lepší časy, než +40 let. To vše je důvodem, aby si
to příští rok všechna družstva v soutěži s názvem
„Soutěž hasičských družstev dříve narozených
o pohár starosty obce“ rozdala znovu a zároveň
je to záruka pro diváky na tu správnou a napínavou podívanou. 
kronikář obce Pstruží

A podzim je tady…

S podzimem máme spojeno několik zajímavých akcí. V úterý 25. 9. se vydala čtvrtá třída
na dopravní hřiště ve Frýdlantě nad Ostravicí.
Zde je pan instruktor seznámil se základními
značkami spolu s předpisy. Na kolech si posléze vyzkoušeli vše v praxi.
Jeden z posledních teplých dnů jsme využili také ke cvičení v přírodě. To zahrnovalo
dlouhou procházku spojenou s plněním různých zajímavých úkolů, sběrem kaštanů, ale
i poznáváním stromů a rostlin. Docela unavení,
ale s písní na rtech jsme se vraceli do školy,
kde už nás čekala přednáška o dravých ptácích i s názornou ukázkou. Děti měly možnost
si pohladit sovu, káně nebo kondora. Těšíme
se opět na viděnou!

Volejbal TJ Sokol Pstruží
Rozpis zápasů KP podzim
15. 9. v 10.00 h. TJ Palkovice – TJ Pstruží
22. 9. v 10.00 h. TJ Pstruží – TJ Štramberk
6. 10. v 10.00 h. Kozlovice – TJ Pstruží
13.10 v 10.00 h. TJ Pstruží – Třanovice
20.10. v 10.00 h. Odry – TJ Pstruží
10.11. v 10.00 h. TJ Pstruží – Green Volley
17.11. v 10.00 h. TJ Pstruží – TJ Palkovice
24.11. v 10.00 h. TJ Štramberk – TJ Pstruží
1. 12. v 10.00 h. TJ Pstruží – Kozlovice
8. 12. v 10.00 h. Třanovice – TJ Pstruží
15.12. v 10.00 h. TJ Pstruží – Odry
19. 1. v 10.00 h. Green Volley – Pstruží

KRMÁŠ NA PSTRUŽÍ 21. 10. 2018
Mše svatá v 11 hodin v kapličce

Závody v přespolním běhu

Během podzimních měsíců je již zvykem
pořádat závody v přespolních bězích. Jednoho
takového se 18. září zúčastnili také naši žáci,
a to na fotbalovém hřišti na Ostravici. Tento
rok nám přálo počasí a závodníky doprovázelo
na startu sluníčko. Naši školu zde reprezentovali tito žáci:
1. třída: Patrik Šotek, Evelína Kubiczková

2. třída: Nicolas Vach, Vendula Chýlková
3. třída: Dominik Vita, Emma Jaskulová
4. třída: František Pešat, Matylda Kubiczková
5. třída: Oliver Kašing, Eve Benzie
Všichni zúčastnění doběhli do cíle sice bez
umístění, avšak s úsměvem a pocitem, že dokázali zvládnout náročnou trať. Všem tak děkujeme za reprezentaci školy!

Nové děti v mateřince

Uteklo to jako voda, než jsme se nadáli, bylo
tu 3. září, nový školní rok. V naší mateřské škole
jsme přivítali „staré“ známé tváře, ale také ty nové,
především do oddělení nejmladších dětí, Krtečků.
Pro mnohé děti to bylo první velké odloučení
od svých maminek a tatínků, některým dětem
ukáplo pár slziček, jiné vklouzly za novými kamarády, jako by už do školky chodily.
Milé maminky a tatínci, za celý kolektiv mateřské školy pevně věříme, že naše školička
bude pro vaše děti místem, které bude plné
nových objevů, her, nových přátelství a především pohodového prostředí.

Za kolektiv MŠ, Lenka Švihlová

Oznámení

o době a místě konání voleb
do zastupitelstva obce Pstruží
Volby do zastupitelstva
obce Pstruží se konají
pátek 5. října 14.00–22.00 hodin
sobota 6. října 8.00–14.00 hodin
Místem konání voleb volební okrsek č. 1.
Obecní úřad Pstruží, Pstruží 93.

Informace o činnosti Tělovýchovné
jednoty Sokol Pstruží za rok 2018
TJ Sokol Pstruží má v současné době 101
členů, z toho 25 dětí do 15 let. Kromě pravidelných sportovních aktivit členů jednotlivých
oddílů byly zorganizovány 3 tenisové, 1 volejbalový a 1 nohejbalový turnaj. Pod vedením
paní Hany Pavelcové probíhá výuka tenisu 11
dětí – členů spolku, v měsíci srpnu i formou týdenního sportovního tábora.
V letošním roce jsme získali od Obce Pstruží
a Moravskoslezského kraje dotace v celkové
výši 250 tisíc korun na provoz sportovního areálu a modernizaci jeho vybavení.
Jediné, co se stále nedaří dokončit, je získání stavebního povolení na „Modernizaci sportovního areálu Dubina“.
Aktivitami p. Kowalika a jím účelově založe-

ného „Spolku Veřejný prostor Pstruží – sportovní areál Dubina“ (mj. i zmocněnce volebního
uskupení do obecních voleb Snowboarďáci),
došlo ke zdržení průběhu stavebního povolení,
které tímto dosud není vydáno (podáno v prosinci 2017). V měsíci září 2018 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
dotační program na modernizaci a výstavbu
sportovních zařízení – bez stavebního povolení s nabytím právní moci o něj nemůžeme ani
požádat. P. Kowalik podal návrh – opět účelově – na vyhlášení registrovaného významného
krajinného prvku – Dubina, čímž výrazně ovlivňuje jakékoliv aktivity při rekonstrukci sportovního areálu, blokuje ořezy stromů k zajištění
bezpečnosti občanů a dětí, kteří se v areálu po-

hybují. To vše směřuje k jedinému cíli – omezit,
případně znemožnit podporu sportovních aktivit v Dubině, zastavit její další rozvoj, odradit
aktivní sportovce a organizátory sportovních
akcí a tím zastavit sport na Pstruží. Pan Kowalik stále tvrdě hájí pouze své osobní zájmy
na úkor všech obyvatel Pstruží s cílem zajistit si
nerušené bydlení – bydlení vedle sportovního
areálu, který zde existuje od 30. let minulého
století a vždy byl ke sportování určen. Pstruží
se tak pomalu stává poslední obcí v širokém
okolí bez multifunkčního hřiště (určeného i pro
výuku tělocviku na základní a mateřské škole)
a zázemí, za které by se nemuselo stydět.

Výkonný výbor Tělovýchovné

jednoty Sokol Pstruží, z.s.

Místo mraků, nebe plné draků

Pouštění draků k podzimu bezesporu patří,
a tak jsme pro naše děti již tradičně uspořádali
Drakiádu. Nad Pstružím se tak ve čtvrtek 27.
října proháněla spousta veselých, koupených,
ale i ručně vyrobených dráčků. Drobné ceny
si odnášeli například majitelé draka, který létal

nejvýš, nejdéle, ale také ti, kteří byli s drakem
co nejlépe sladěni svým oděvem. Zkrátka však
nepřišly ani ostatní děti, jejichž snahu ocenily
paní učitelky sladkostmi. Díky hezkému počasí
a dobré náladě všech se akce podařila a my se
těšíme na další.
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Čeladná, Kunčice p. O.
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Seniorské toulky na pokračování

Vzhledem k tomu, že dvě třetiny září byly
ještě plně letní, všechny plánované akce byly
uskutečněny. Také se znovu po prázdninové
odmlce rozběhlo čtvrteční cvičení, ale angličtinářům se jaksi do lavic nechtělo a prázdniny
si prodloužili, aby zvýšeným úsilím pokračovali od října ve svém nekonečném příběhu.
V klubovně proběhla také první přednáška
na úvod nové „sezóny“.
Ještě letní vycházky a výlety

Koncem srpna jsme si udělali výlet do Vratimova s cílem v nedaleké Roubence U Rybníka. Pěkná procházka a ještě hezčí posezení ve stylové restauraci v krásném prostředí.
Počátkem září jsme se prošli do oblíbené Stodoly, tam jako obvykle pohoda. Další výlet byl
zacílen na osadu Pod Stolovou v Kunčicích
p. O. s občerstvením v tamní Kolibě a páteční turistika na Čupek a posléze do Bašky se
také vydařila.
Něco málo o Frýdku-Místku
Pod tímto názvem byla zahájena tzv. klubová sezóna povídáním paní Hany Kotalové
o historii a zajímavostech tohoto nedalekého

Paní Hana o Frýdku-Místku.
krásného města, kde sama prožila kus života. Přednášející svým neformálním programem zaujala okolí, jež ani neregistrovalo, že
to „něco málo“ trvalo téměř celé dvě hodiny.
Ještě na programu…
Po uzávěrce tohoto čísla nás ještě čeká
autobusový výlet do Rožnova p. R. s návštěvou skanzenu (Mlýnská dolina) a kozí farmy
v nedalekých Hážovicích.
Co nás čeká v říjnu
Začneme hudebním a tanečním odpolednem se Zdeňkem a Vaškem, o týden později bude opět hudba – recitál pěvkyně Nely
Skarkové a klavíristky Šárky Chaloupkové,
dále bude výlet do Kunčic p. O. a BRC trasou
přes Opálenou, pokračujeme vycházkou Sejdeme se Na Rozcestí a říjen skončíme třetím

Posezení na terase v Roubence.
nebo na www.senioriceladna.cz.
Klubovnu naleznete v přízemí Domu
s pečovatelskou službou, kontaktovat mě
můžete osobně, telefonicky (737 532 227,
731 505 585) nebo přes e-mail petr.bernady@seznam.cz.
Závěrem přijměte pozvání na naše klubové akce. 
Petr Bernady

pokračováním přednášky o Telči. A pro přátele Všehomixu sdělení, že počínaje říjnem
opět bude páchán. První listopadový den je
pak na programu pokračování seriálu Hovory
s lékařkou.
Kompletní program na měsíc říjen najdete jako obvykle v Čeladenském zpravodaji,
v klubu, v infocentrech Čeladná a Pstruží

Září za námi – velké výzvy před námi
Zastávka v Kolibě pod Stolovou.

Čtrnáctiletý klučina z domova
porazil dospělé a vyhrál závod

Charitativní běh O zlatého Myšelína v lesích
kolem volnočasového areálu Myšinec v Budišovicích vyhrál čtrnáctiletý Petr Eltner z Dětského domova Čeladná, který v hlavní běžecké
kategorii porazil všechny dospělé závodníky.
Pro vítěze to byla první zkušenost, žádný
terénní závod s dospělými dosud neběžel. „Věkem patřím do kategorie tryskomyši, ale chtěl
jsem si to rozdat s dospěláky. Hlídal jsem si
čelo závodu a když tempo trochu opadlo, tak
jsem do toho šlápnul. A za chvíli už jsme byli
s panem Pospíšilem jen dva. Podruhé jsem to
nakopl asi kilometr před cílem a utekl i jemu, ale
poslední stovky metrů už jsem mlel z posledního,“ líčil Petr Eltner, který v domově hodně
sportuje a hraje fotbal za SK Beskyd Čeladná.
V dalších kategoriích mikromyši, minimyši

a tryskomyši, kde se utkali kluci a holky z dětských domovů i z rodin, byly většinou úspěšnější
děti z domovů. Je vidět, že se tam hodně sportuje.

Datum v kalendáři hovoří
jasně. Konec prvního měsíce školního roku 2018/2019 je tady. A co se
v tomto období u nás na ZŠ v Čeladné událo?
Rozhodně toho nebylo málo.
Slavnostní zahájení nového školního roku
proběhlo za účasti velkého množství diváků
z řad rodičů ve sportovní hale. Po představení
pedagogického sboru došlo na hlavní bod programu – představení prvňáčků. Před několika
málo měsíci ještě školkoví odvážně nastupovali před publikum a z rukou starosty přebírali
kufřík, který jim pomůže v nelehkých školních
začátcích.
První pátek nového školního roku jsme dostali od našeho pana starosty krásný dárek.
Do Čeladné dorazili k fotbalovému utkání hráči z Baníku a Vítkovic, a tak nám zařídil volná
místa na tribuně. Sluníčko hřálo, obloha byla

bez mráčků a celá škola hlasitě povzbuzovala.
Nemělo to chybu.
Sotva se naši třeťáci a šesťáci znovu zabydleli ve škole a začali si zvykat na poprázdninový režim, čekal je třídenní adaptační pobyt
na Bílé. Sbalili si tedy nejnutnější věci (to byste
se divili, co někteří považují za nejnutnější věc)
a netrpělivě se svou batožinou vyhlíželi autobus, který je na místo určení dovezl. Animátoři
si pro žáky připravili program plný zábavných,
vědomostních, ale taky adrenalinových her.
Hry byly zaměřené na spolupráci a kooperaci v kolektivu. Děti měly možnost se lépe poznat, vytvořila se nová přátelství a ta stávající
se posílila. Vše bylo korunováno bezvadným
počasím, takže žáci mohli být venku od rána
do večera.
Zatímco se třeťáci a šesťáci „adaptovali“,
naši druháci si sháněli plavky, koupací čepice

a oprašovali plavecké styly. Od poloviny září
totiž jezdí každou středu se třeťáky na plavecký bazén ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde
probíhá výuka plavání. Děti s velkou radostí
využívají všelijaké plavecké pomůcky ať už se
jedná o destičky, plavecké brýle nebo ploutve.
Naši plaváčci mají možnost se vyhřát v sauně, což určitě ocení zvláště s nadcházejícím
podzimem. Děti se samostatně učí připravit se
do bazénu. Občas to sice ještě drhne, ale jak
říká české přísloví: „Cvik dělá mistra“.
Září bylo ve znamení sportu, nejdřív fotbal,
pak „adapťák“, plavání a také již tradiční přespolní běh, kterého se zúčastnili žáci I. stupně.
Tento rok bylo počasí na jedničku a nutno říci,
že naši závodníci taky. Vždyť vybojovali krásná
dvě první místa a jedno třetí! Druhého října nás
budou reprezentovat v Jablunkově. Ale o tom
zase příště. 
LR

PÓDIUM HLAVNÍHO ZÁVODU: Uprostřed
vítěz Petr Eltner, vlevo stříbrný Petr Pospíšil,
vpravo bronzový Lukáš Lesniak.

Kunčice p. O.
Kalendárium připravovaných akcí
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.

Naši reprezentanti v přespolním běhu.

Adapťák si naši třeťáci a šesťáci užili.

Kunčice p. O.

Fotoreportáž ze Dne obce 2018

O perníkové chaloupce s myškou Klárkou a veverkou Terkou

sobota 20. 10. 2018
10:00

Foto: David Šrubař

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.
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Říjen 2018
VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ JANOVIC
Srdečně zveme na slavnostní
obřad Vítání nových občánků,
narozených po 1.2.2018,
který se uskuteční
13. 10. 2018 v 10.00 hod.
v budově Obecního úřadu
v Janovicích.
Prosíme rodiče, aby účast na
obřadu z organizačních
důvodů nahlásili nejpozději do
10.10.2018 telefonicky nebo
emailem na Obecním úřadě.
Mgr. Ing. Gabriela Milotová
místostarosta a předseda sociální komise

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Poslední veřejné jednání zastupitelstva obce
Janovice v tomto volebním období proběhlo v hasičské zbrojnici v Janovicích-Bystrém.
Na jednání bylo přítomno 12 z 15 zastupitelů.
Na programu jednání byla zejména žádost
o podporu z Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko: Bystré–Bystrá „Poznej své sousedy“.
Tento projekt zahrnuje celkem šest klíčových
aktivit, z nichž některé zahrnují oblast poznávání
sousedního regionu. Poslední klíčová aktivita je
směřována k akci „Setkání Bystřanů“, jejíž pořadatelství by se obec měla zhostit v roce 2020.
Realizace aktivit prostřednictvím podpory představuje významnou finanční úsporu a zároveň
nabízí zatraktivnění pro občany obce. Žádost
byla podpořena. Odsouhlasena byla také žádost
o poskytnutí dotace a podpora občanů, kteří pro-

vedli výměnu stávajícího ekologicky a energeticky nešetrného lokálního topeniště ve své nemovitosti. Dosud bylo takto podpořeno 32 případů.
Projednána a odsouhlasena byla také služba
Senior TAXI. Služba by měla být spuštěna v roce
2019 a obec na tuto službu uvolnila finanční spoluúčast ve výši 83.200 Kč. V dalším bodě jednání
schválili zastupitelé Dodatek ke smlouvě o úvěru
s Českou pojišťovnou a. s., čímž bylo zajištěno finanční krytí plánovaných investičních akcí obce.
V rámci různého poděkoval ředitel ZŠ a MČ
Janovice Ivo Tošenovjan za spolupráci s vedením obce a za veškerou vstřícnost týkající se finanční podpory školy jak ve zvelebování budov,
tak i jejího okolí. Marek Špok poděkoval všem
zastupitelům za odvedenou práci v uplynulém
volebním období i za to, že mohly být realizovány
všechny investiční akce.

V neděli 16. září jsme opět pro rodiče s dětmi připravili Sportovně-zábavné odpoledne,
a to již 12. ročník. Akce byla připravena nejen
pro členy Sboru dobrovolných hasičů, ale pro
všechny občany bez rozdílu věku. Počasí nám
přálo, v Sadu Petra Bezruče se sešlo celkem 8
dětí do 6 let, 16 dětí mezi 7–11 lety, 1 účastník
12–15 let a celkem 16 dospělých. Kdo nepřišel a zaváhal, udělal chybu, neboť pro všechny
soutěžící bylo připraveno více jak 130 cen, které byly rozčleněny do 35 kategorií dle soutěží
a věku. Připraveny byly jak tradiční hasičské
disciplíny (motání hasičských hadic, chytání
plamínků), tak další soutěže (chození po laně
mezi stromy, házení kroužků, házení míčků
do koše, střelba vzduchovkou). Velkým zpestřením pak bylo natahovací lano, kde si mohli
dospělí i děti zkusit, kam až jej svým tělem dotáhnou. Soutěže začaly ve 14 hodin, probíhaly
do 16.30 hodin, pak následovalo vyhodnocení.
Jsme rádi, že rodiče přišly i s nejmenšími ratolestmi, kdy nejmladšímu byly teprve dva roky.
Pro organizátory i soutěžící bylo připraveno
občerstvení (kofola, párek v rohlíku, sladkosti).

Uvádíme nejlepší výsledky: nejrychlejší vyhození plamínků z kruhu (1 min 1 s); nejrychlejší smotání „C“ hadice (21,8 s); přehazování
kroužků na vykolíkované trase (nejmenší počet
hodů byl 17).
Na závěr zbývá poděkovat všem organizátorům, jmenovitě: P. Gřunděl, V. Horálek, M.
Koloničná, L. Lančová, M. Pasečná, L. Plánička, V. Pukowiecová, M. Vrecková, J. Zdralková, M. Zdralek.
 Martin Zdralek, starosta SDH Janovice

Foto: Lukáš Plánička

Sportovně-zábavné odpoledne

Obec Janovice
Sociální komise

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ V JANOVICÍCH OPĚT V PLNÉM PROUDU!
Skupinová pohybová léčba je založena na velmi pomalém provádění pohybu,
bez námahy, podle individuálních schopností. Pohyb je koordinován s dýcháním
a procítěním každé jeho fáze. Přínosem tohoto cvičení je zlepšení svalové
rovnováhy, celkové vyváženosti organismu a zlepšení pohyblivosti.
Cvičení vede zkušená fyzioterapeutka p. Miroslava Bílská.
Kdy?
Kde?
S sebou?
Cena?

každou středu od 15.30 hod. (od 19. září 2018)
v budově ZŠ v Janovicích
karimatku, popř. osušku
zdarma – kurz zdravotního cvičené je součástí projektu Senioři
v Janovicích jsou prostě IN, který byl podpořen z finančních
prostředků Moravskoslezského kraje.

Janovice

Zájezd do automobilky Hyundai

Ve středu 5. září se skupina našich seniorů
jela podívat na exkurzi do nedaleké automobilky Hyundai v Nošovicích. Byl nás plný autobus
a většina byla naplněna očekáváním a zvědavostí, protože na prohlídku závodu plného
moderních technologií za plného provozu jela
poprvé.
Po příjezdu ke vstupní hale se nás ujal milý
průvodce a zavedl nás do kinosálu, kde jsme
zhlédli krátký film o automobilce, jejím výrobním
programu a seznámili jsme se také s bezpečnostními pokyny. Poté jsme se přesunuli zpět
do vestibulu a vybavili se ochrannými pomůckami a audio průvodci. Prohlídka mohla začít.
Vyjma vstupu je v rámci exkurze zakázáno fotit a natáčet, což všem umožnilo soustředit se
hlavně na samotnou prohlídku. A bylo na co
se dívat. Pohodlný elektro vláček nás provezl

téměř všemi výrobními halami a výklad z audio
průvodce byl velice zajímavý stejně jako výroba
samotná. Asi největším zážitkem pro všechny
bylo pozorovat souhru robotů, kteří v závodě

obstarávají část výroby. Po skočení exkurze byl
prostor pro dotazy na našeho průvodce a po jejich zodpovězení jsme se vydali na cestu domů
obohacení o nový zážitek.  Gabriela Milotová

Janovické kopečky
V sobotu 15. září proběhl 12. ročník cyklistického
závodu zvaného Janovické kopečky. Okolo jedné
hodiny odpolední se do Sadu Petra Bezruče začali
sjíždět cyklisté všech věkových kategorií, aby se
mohli zapsat na startovní listinu dnes již tradičního
závodu, kde závodníky prověří kopce a kopečky ležící v Janovicích. Celkový počet účastníků letošního
klání se zastavil na čísle šedesát jedna.
Jakmile byla rozdána startovní čísla, vysvětleny
veškeré pokyny a pravidla, mohl závod začít.
Jako první se na start postavila děvčata v kategorii 0 až 6 let, pro které byla připravena trasa vedoucí „Starou dědinou“ od hostince Ondráš k mostu
pod mateřskou školou a zpět. Z pětičlenného startovního pole dojela nejrychleji s časem 1 minuta 58
sekundy Mariánka Plačková.
Dalšími závodníky byli chlapci ve věku 0–6 let,
kteří absolvovali stejnou trasu jako děvčata. Na start
se jich postavilo rovněž pět a vítězem této kategorie
se stal Kuba Mazour s časem 1 minuta 53 sekund.
Po těchto nejmenších závodnících přišla řada
na kategorie mládeže, které byly tři. Na děti čekal
okruh dlouhý dva kilometry, který museli zdolat dvakrát. Tato trať vedla kolonii nad hostincem Ondráš,
odkud se následně přes pastviny dostali na příčnici
vedoucí k hasičské zbrojnici a zpět k Sadu Petra
Bezruče.
V kategorii 7 až 9 let se na startu objevilo 12
závodníků, kteří museli zdolat ony dva okruhy. Z dí-

vek to nejlépe zvládla s časem 11 minut 44 sekund
Barbora Kokešová a z chlapců v čase 10 minut 54
sekund Radek Sklář.
Devět startujících měla kategorie dětí ve věku
10 až 12 let. Vítězkou mezi děvčaty se stala Eliška
Horňáčková, které zabralo projetí trasy 11 minut
a 10 sekund. Z chlapců byl nejúspěšnější Dan Kokeš s 9 minutami a 35 sekundami.
Poslední mládežnickou kategorií byli cyklisté
staří 13 až 15 let. Na start se seřadily čtyři dívky a jeden chlapec. Čekaly na ně opět dva okruhy, které
museli ujet, tedy čtyři kilometry, jež za 11 minut a 49
sekund zvládla zajet Jana Marková a obsadila tak
první místo mezi děvčaty. Jako jediný chlapec v této
kategorii si pro výhru dojel Václav Žižka v čase 11
minut a 56 sekund.
Po dojetí posledních dětí do cíle se na startovní
čáře začali rovnat dospělí závodníci. Těch se sešlo
celkově pětadvacet, z toho dvacet jedna mužů
a čtyři ženy. Čekala na ně trať dlouhá cca dvacet
jedna kilometrů, zahrnující tři janovické kopečky.
Tuto nelehkou trasu nejrychleji mezi ženami zdolala

Martina Opitzová, které to trvalo 1 hodinu 2 minuty
a 41 sekund. Vítězný čas mezi muži byl 44 minut
a 51 sekund. Ten patřil Martinu Grimmovi.
Všem závodníkům patří velké uznání za úsilí,
které do závodu vložili, a chuť strávit aktivně sobotní
odpoledne. Zajímavostí letošního ročníku je výkon
Zdeňka Martináka, jenž i přes defekt závod nevzdal
a s kolem na zádech doběhl do cíle.
Velké díky paří organizátorům závodu, tedy
komisi volnočasových aktivit v čele s Táňou Němcovou a Martinem Zdralkem. Rozhodčími byli Eda
Vašek a Pavla Pospíšilová. O bezpečnost na cestě
a hladký průběh závodu se pak starali členové SDH
Janovice, TJ Janovice, členové komise a další občané Janovic. O zdraví závodníků se starala Anna
Kubačáková a Šárka Godovčíková z ČČK, které
naštěstí neměly příliš práce.
Děkujeme také všem sponzorům, závodníkům,
fanouškům, řidičům za pochopení při dopravních
omezeních, jež musí akci provázet, a těšíme se
na setkání při dalším ročníku Janovických kopečků.

Text a foto: Lukáš Plánička

na tento významný den Pamětní list.
Po odchodu pana ředitele se začala paní
učitelka dětí vyptávat na jejich zážitky z prázdnin. Některé děti se přihlásily, jiné vyprávěly až
po vybídnutí a některé si to povídání nechaly až
na druhý den. To již budou otrkanější…
Na každé židličce, na které děti seděly, byl
zezadu přilepený papírek se značkou. Na pokyn
paní učitelky děti zjistily, jaká značka jim byla
přiřazena. Poté se vydaly hledat lavici s obálkou
označenou stejným symbolem. Na lavicích byly
pro ně nachystány pracovní sešity, se kterými
budou pracovat, a potřeby do výtvarné výchovy,

které si směly vzít s sebou domů na prohlédnutí.
Byly tam i dárky od školy a sponzorů – omalovánky, fixy a další školní pomůcky. A poněvadž
všechny děti měly aktovky, nebyl problém všechno nabalit a doma si pak v klidu věci prohlédnout.
Do třídy přišla ještě sdělit a vyřídit organizační
záležitosti vedoucí školní družiny Hana Kimlová
a to už bylo pro první den opravdu všechno.
Milé děti, všichni vám držíme palce, ať se
vám v naší krásné obnovené škole líbí a ať si
z ní odnesete pro život co nejvíce znalostí a zkušeností, abyste na ni vždy v dobrém vzpomínaly.

Text a foto: Jana Kutlvašrová

Prázdniny utekly a jde se do školy

Prázdniny jsou za námi a kalendář se překlopil do měsíce září. První dva jeho dny byly sice
ještě volné, ale v pondělí – 3. září – to již začal
pro všechny děti nový školní rok 2018-2019.
Před dveřmi I. třídy se pomalu před osmou
hodinou ranní zaplňoval prostor botičkami dětí,
které do školní třídy, coby školáci, zavítaly poprvé. Prvňáčky doprovodili na jejich cestě do školy
nejen rodiče, ale i další příbuzní a také i mladší
sourozenci. V letošním roce si děti nesedaly
do lavic, jak to bylo zvykem v předchozích letech. Lavice byly totiž paprskovitě postaveny
okolo stěny, čímž vznikl uprostřed třídy prostor,
ve kterém bylo seřazeno do půlkruhu osmnáct
židliček – přesně tolik, kolik mělo přijít prvňáčků.
Vzadu pak zůstal prostor s lavičkami pro rodinné
příslušníky dětí.
Okolo osmé hodiny pak vešla do třídy usměvavá nová třídní učitelka dětí – Blanka Barvíková,
která všechny pěkně přivítala. Vzápětí se ozval ze
školního rozhlasu hlas ředitele školy Tošenovjana,
který v novém školním roce přivítal ve škole nejen
všechny děti (zvlášť prvňáčky), ale samozřejmě
i pedagogy a ostatní personál. Poděkoval všem,
kteří se podíleli na obnovení a zvelební školní budovy, a všem těm, kteří ji po tak náročné rekonstrukci uklízeli, zkrášlovali a připravovali k tomu,
aby byla připravena do začátku školního roku.
Blanka Barvíková po navázání přátelské atmosféry ve třídě zadala dětem první úkol, aby
mohla s rodiči projednávat organizační záležitosti. Měly si vzpomenout na nějakou příhodu,
která se jim stala o prázdninách, a povědět ji
ostatním. A předtím se měly představit. Samozřejmě vše na bázi dobrovolnosti. Myslím si
však, že děti měly starosti úplně jiné…
Do třídy se následně také dostavil pan ředitel Tošenovjan, který všechny pozdravil a dětem popřál, aby do školy rády chodily a měly
v ní hodně úspěchů. Rodiče pak požádal
o hodně trpělivosti, kterou budou u prvňáčků
určitě potřebovat. A jako každým rokem, tak
i letos, předal dětem pan ředitel na památku

jubilea
Zářijovým oslavencům
Stanislavu Kocichovi,
Štěpánce Burmerové
a Marii Menšíkové
přejeme vše nejlepší, hodně zdraví
a osobní i rodinné štěstí.

Obec Janovice

Alej pro radost 2018
V sobotu 27.10.2018 proběhne v Janovicích – Bystrém výsadba 30 ks ovocných stromků
v rámci projektu Alej pro radost, který podpořila částkou 57.000,-Kč společnost Škoda
Auto, a.s. Pokud si taky chcete udělat radost a
projektu se zúčastnit, přijďte v 10.00hod. na
Bystré k odbočce do chatoviště.
K výsadbě bude připraveno nářadí pouze
v omezeném počtu kusů. Vítány jsou rýče, palice
a braštany. Bližší informace podá místostarosta
Mgr. Ing. Gabriela Milotová, tel. 558 681 039,
727 962 291, e-mail:
mistostarosta@obecjanovice.cz.

Realizaci projektu podpořila

*
*
*

*
*
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Janovice, Bílá
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Ondrášovské slavnosti byly obnoveny

(Pokračování ze str. 1) Program, jehož moderování se stejně jako dopoledne, ujala naprosto
úžasná Barbora Sandtnerová, roz. Bílská, začal
ve 14 hodin znělkou festivalu „Ondráš, Ondráš“.
Tu pro náš festival zaranžoval Přemek Verlík
a nahrála cimbálová muzika Zbujnik pod jeho
uměleckým vedením. Pak už se Hradiskem pod
rukama p. Aleny Heryanové, vnučky p. Boženy
Peterkové, rozezněl zvon ze zvonařské dílny
v Brodku u Přerova a všechno mohlo vypuknout
naplno. Mezi mraky začalo vykukovat sluníčko
a my se nesměle začali radovat, že to nejhorší snad máme za sebou. Hradisko se plnilo
návštěvníky místními a přespolními, a nakonec
se jich sešlo téměř devět stovek. Když k tomu
připočteme ještě na 250 účinkujících, nový amfiteátr během odpoledne pojal hezkou řádků lidí.
Na pódiu se postupně vystřídaly soubory domácí (Javorník a Javorníček, Olza a Lipka, Dunajec, Ondráš a Ondrášek z Janovic a Zbujnik)
i zahraniční hosté z Polska (Hajduki), Slovenska
(Kysučan a Bobule) a Moldávie (Romanita). Vážíme si všech, kteří přišli. Přehlídka byla balzámem na duši pro milovníky folklóru a jedinečné
prostředí a atmosféra pro ty, kteří folklór nemusejí, ale přišli třeba jen zavzpomínat. Vzpomínali
i významní hosté, zejména potomci zakladatelů

slavností, sourozenců Kozlových. Kromě p. Heryanové jsme přivítali i dalšího vnuka p. Peterkové Pavla Peterka a pravnučku Anny Dřevjané p. Evu Hrdinovou. Téměř inkognito přijela
do Hradiska i p. Božena Hradilová, dcera Karla
Kozla. Všichni se shodli na jediném – slavnosti
do Janovic prostě neodmyslitelně patří, mají tu
své kořeny, a proto doufáme, že na další ročník
Janovice nebudou muset čekat dalších 26 let.
Závěrem je mou milou povinností poděkovat
všem, kteří slavnosti podpořili finančně nebo poskytnutím služeb či produktů. Mikroprojekt s názvem „Ondrášovské slavnosti – Znovu v Hradisku“ je z 85 % spolufinancován z prostředků EFRR
prostřednictvím Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy, další podporu na něj poskytli Frýdlantská zemědělská, a.s., INDUSTRY COATS
CZ s. r. o., Technomont Frýdek-Místek s.r.o., MamiArt s.r.o., mivvy a.s., HopDoFabry, s.r.o., Beskydská likérka, s.r.o, BKENGINEERING s.r.o.,
Frýdecká skládka, a.s., FERRCOMP, a. s., Jan
Mazal – JM Plynoservis, Daspra building, s.r.o.,
Perfect store, s.r.o. a Zdeněk Krulikovský.
Neméně významnou pomocí byla práce dobrovolníků, kteří na přípravách, v samotný den
akce i po ní odvedli desítky hodin práce za „děkuji“. Bez současných a bývalých členů souboru

Ondráš z Janovic a jejich rodinných příslušníků,
pracantů, kteří přišli v dubnu uklízet Hradisko,
Šikovných děvčat, hasičů z Janovic i z Bystrého, průvodkyň účinkujících a návštěvníků výstavy, těch, kteří se podíleli na přípravě výstavy
nebo pro ni poskytli exponáty, Marušky Muroňové, Davida Fiedora, Renka Bednárka nebo Petra Platka, by slavnosti prostě nebyly. Své osobní
volno obětovali slavnostem i kuchařky ze školní
jídelny, techničtí pracovníci obce pod vedením
Ríši Láži a kluci z pořadatelské služby. Díky.
Poděkování patří i těm, kteří nám zapůjčili
vybavení pro pořádání této velké akce a poskytli zázemí a servis pro účinkující a organizátory, zejména ZŠ a MŠ Janovice, MS Ondráš,
Hostinci Ondráš, PRVOČASu, Sokolu Bystré
a Petru Mohylovi, obcím Baška, Pržno, Lhotka
pod Ondřejníkem, Muzeu Beskyd ve Frýdku-Místku, Bašťanskému spolku, Kulturnímu centru ve Frýdlantě nad Ostravicí, Sokolu ve Frýdlantě nad Ostravicí a p. Jaroslavu Žídkovi.
Za vstřícnost děkujeme také vlastníkům pozemků v Hradisku a jeho okolí a také pozemků
v centru obce, které sloužily jako parkovací
plochy.
Snad jsem na nikoho nezapomněla (a pokud ano, moc se omlouvám), protože ochotných a zapálených lidí, kteří přiložili ruku k dílu
bylo opravdu hóóóóóódně.

No a na úplný závěr nemůžu jinak, než z celého srdce poděkovat mým kolegyním z ÚVOSu
(Ústřední výbor Ondrášovských slavností) Nadě
Ivánkové, Táně Němcové a Haně Kimlové. Děvuchy, pokud v budoucnu budu mít tu příležitost
a čest slavnosti opět organizovat, bez vás do toho
nejdu. 
Gabriela Milotová, místostarostka

Foto: Vladimír Kutlvašr

SOCIÁLNÍ KOMISE RADY OBCE JANOVICE
SRDEČNĚ ZVE NA

Slavnosti v číslech
* 230 účinkujících
* 13 řemeslných stánků
* 31 prodejních stánků
* 8 hodin programu
* téměř 4 hodiny poprogramového veselí s živou hudbou a bohužel taky 4 hodiny deště.
* Celkové náklady projektu Ondrášovské
slavnosti – Znovu v Hradisku a aktivit s projektem souvisejících činí cca 1.080.000 Kč.
Dotace EU, kterou očekáváme, činí cca
750.000 Kč, další část nákladů do výše cca
1.005.000 Kč bude pokryta ze sponzorských
darů a příjmů ze vstupného. Náklady zahrnují nejen Ondrášovské slavnosti samotné,
ale projekt jako celek, jehož součástí je
vybavení prostranství před obchodem v Janovicích a dále propagační brožura o obci
v nákladu 1.000 ks. Po dokončení projektu
zůstává v majetku obce vybavení v hodnotě
cca 550.000 Kč (mobilní modulové pódium
o ploše 12 m2, 20 ks laviček k pivním setům, tři prodejní stánky, amfiteátr Hradiska,
lavičky a koše v centru obce, socha zbojníka
Ondráše a velkoformátová mapa regionu
(říjen 2018). Uvedené částky jsou orientační
s ohledem na skutečnost, že projekt není dosud ukončen a vyúčtován.

TRADIČNÍ SETKÁNÍ JANOVICKÝCH A BYSTŘANSKÝHCH SENIORŮ
PROGRAM:
Hudební a pěvecká vystoupení dětí z Janovic – Bystrého Ҩ Vyhodnocení projektu Senioři v Janovicích jsou prostě
IN Ҩ Zajímavý host Ҩ Tombola Ҩ Slovácká dechová hudba Sadovanka s lidovým vypravěčem

ČTVRTEK, 11. ŘÍJNA 2018 OD 17.00 HOD., V RESTAURACI U TOFLŮ V JANOVICÍCH – BYSTRÉM
Odjezd autobusu ze zastávky Janovice, končená v 16.15 hod., dále lze přistupovat na autobusových zastávkách.
POHOŠTĚNÍ ZAJIŠTĚNO. TĚŠÍME SE NA VÁS.
Akce je součástí projektu Senioři v Janovicích jsou prostě IN, který byl podpořen z finančních prostředků Moravskoslezského kraje.

Bílá

Bílá

Podzim se přihlásil i na Bílé
Krásné dlouhé léto je pryč a o slovo se
přihlásil podzim. Přinášíme vám pár tipů, jak
si plnými doušky užít krásy tohoto ročního
období na čerstvém vzduchu. Na Bílé v Beskydech čeká na děti každý podzimní víkend
zábava, úsměvy a dobrodružství, a to v dětském parku od 9.00 do 16.00.
Nikdo by neměl promarnit možnost využít
posledních teplých a slunečných dnů aktivně. Vezměte kolo, koloběžku nebo třeba kočárek a zastavte se na Bílé projet některou
z osvědčených tras. Resort Bílá Beskydy
nabízí všem pohodové trávení volného času
dle chuti.
Poslední říjnovou sobotu 27. 10. chystáme pro malé i velké tradiční Lampiónový
průvod. Pojďte s námi! Odpoledne od 15.00
si v dětském parku vytvoříme své vlastní
lampióny a než se setmí, zabavíme se hrami
a soutěžemi. Vezměte děti, přátele, babičky,
dědečky a v 18.00 vycházíme, všechny vás
rádi uvidíme! Drobné občerstvení, čaj, káva
i teplá polévka bude připravena v kavárně
Domovjanka.

Přehled bohoslužeb
na měsíc říjen 2018
Bohoslužby v kostele sv. Bedřicha
v Bílé proběhnou ve dnech
7. 10., 14. 10., 21. 10., 28. 10.
vždy v 10.30.

14. Svatohubertská mše
na Bílé
Svatohubertská mše
se bude konat
v sobotu 20. října
od 14.00 hodin,
slavnostní průvod vyjde
od kostela sv. Bedřicha
v 13.30 hodin.
Bližší informace
budou zveřejněny
na plakátech
a webových stránkách obce.

DLOUHÉ LÉTO SKONČILO: I na podzim ale najdete na Bílé příležitost k zábavě.  Foto: Petr Pavelka
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Říjen 2018
Plánované kulturní a sportovní akce na ŘÍJEN 2018

Ohlédnutí za Bzeneckým výtvarným podzimem

Plánované kulturní a sportovní akce na ŘÍJEN
pondělí 1. 10. TÝDEN KNIHOVEN
až pátek 8. 10. knihovna

Frýdlantští smaltéři pořádají po prázdninách
zase ve své dílně pravidelné workshopy pro zájemce, ale nezapomínají ani na mládež. Akce
Hledáme talenty, jejíž dvě setkání proběhla
před prázdninami, bude pokračovat v říjnu
a listopadu dalšími workshopy s mládeží. Příspěvek Města Frýdlant n. O. na akci je velmi
vítaný, mladí umělci se na akce těší, problém
je jen někdy, jak sladit akce s režimem školy,
které mají také napjaté programy.
Smaltéři nezapomínají ani na propagaci
smaltéřských tradic. Členové frýdlantské Dílny
uměleckého smaltu a jejich hosté se zúčastnili
v minulém měsíci 14. ročníku Bzeneckého výtvarného podzimu. Populární akce v krásných
prostorách romantického zámku, byť léty nevyužívaných a někde i dost devastovaných,
vytváří unikání prostředí pro umělecká díla.
Frýdlantským smaltérům byly vyhrazeny čtyři
prostory a zúčastnili se takřka čtyřiceti pracemi.
Vystavovali jak autoři z Česka: Jana Hradilová,
Lumír Hradil, Marcela Lukovská, Zuzana Šuléřová, Karol Hercík, Antonín Gavlas, tak kolegové z Polska: Elżbieta Kuraj, Adam Molenda,
Krzysztof Dadak, Jolanta Knapek a Aleksandra
Firlinska. Naše kolekce doplnila větší autorské

úterý 2. 10.
Tvořivé dílny pro děti
15.00 – 19.00 VÝROBA DRAKŮ
klubovny Kulturního centra
vstup zdarma
čtvrtek 4. 10. KVÍZOVÝ VEČER
17.30
knihovna
čtvrtek 4. 10. Divadelní představení
19.00
SHIRLEY VALENTINE
One woman show Simony Stašové.
Bravurní komedie o hledání sebe sama je určena nejen ženám středního věku, ale
všem, kdo mají rádi dobrou zábavu.
velký sál Kulturního centra
Vstupné 350 Kč, 300 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně
zakoupit v TIC nebo na místě.
sobota 6. 10.
10.00

DRAKIÁDA
letiště

neděle 7. 10.
15.00

Fotbalové utkání
1. BFK Frýdlant n.O. vs. FK Bohumín
stadion 1. BFK Frýdlant

pondělí 8. 10. FARMÁŘSKÉ TRHY
9.00 – 16.00 před obchodním domem OMMA

Ve dnech 21.–23. září se v Martině konal
již 15. ročník Martinské poetické jeseně (MPJ).
Jedná se o setkání autorů ze Slovenska, Čech
a Polska. Hlavním organizátorem akce je literární
klub Duria v Martině.
V pátek odpoledne se sešli účastníci letošního
setkání v Turčianské knižnici v Martině, kde byla
zahájena MPJ slavnostním programem, čtením
z tvorby všech zúčastněných literátů. Básně
a próza v podání recitátorů Literárního klubu Duria doplnila skupina Ostropestrec svými zpěvy
a hrou na harmoniku.
Po skončení programu v knihovně jsme se
přemístili do blízkého městečka Turany, abychom pokračovali v akci. Seznámili jsme se
s vydavatelskými počiny autorů nebo klubů. Byly
představeny nové knižní tituly, literáti z Jičína připomněli výročí Fráni Šrámka, spisovatel Štefan
Packa pohovořil o činnostech a expozicích Muzea Jana Kráľa v Liptovském Mikuláši i o tom,
jaké jsou dostupné způsoby vydání nových knižních titulů.
V sobotu se konal seminář k Roku slovenské
státnosti, kde nás všechny s velice zajímavými
informacemi oslovil historik Peter Cabadaj. Pak
následovala návštěva historických památek
městečka Turany a místního muzea. Setkání poetů obohatili svou návštěvou pořadatelé Nolčovské kosy, což je kosení trávy na vysokohorských
loukách. Předvedli ukázky hry na píšťaly a fujary,
práci s bičem, drobné výrobky ze dřeva a nástroje kosců. Součástí každoročního setkání autorů
je prezentace vlastní tvorby, která ani tentokrát
nechyběla.
O pohodlí a zázemí se postaral Literární klub
Duria s jeho předsedkyní Taťánou Sivovou, která
je vůdčím organizátorem akce, dále pak personál ubytovny U Grófa a město Turany. Akci dále
zaštítili Žilinský samosprávný kraj, Turčianská
knižnica v Martině, Místní odbor Matice slovenské v Martině. Hlavním partnerem akce byl Fond
na podporu umenia. Všem patří naše poděkování. MPJ natrvalo zanechá v srdci každého z nás
ty nejlepší vzpomínky. 
Pavlína Kollárová

čtvrtek 11. 10. Cestopisná přednáška Jiřího Kráčalíka
18.00
VELEBIT – PO STOPÁCH VINNETOUA (doprovodný program 16. MFOF)
kinosál Kulturního centra
vstupné 30 Kč
sobota 13. 10. FRÝDLANTSKÝ DISCOPŘÍBĚH vol. 4 s DJ Honzou
20.00
Kulturní centrum
Vstupné 90 Kč, vstupenky na místě. Rezervace míst a info o akci na čísle 608 135 677,
737 160 202 popř. na Fb.
úterý 16. 10. Tvořivé dílny pro děti
15.00 – 19.00 VÝROČÍ VZNIKU ČSR
klubovny Kulturního centra
vstup zdarma

XVI. ročník MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU OUTDOOROVÝCH FILMŮ SKUPINY ČEZ
kinosál

čtvrtek 18. 10. MEDAILONEK ŠTĚPÁNA KOTKA A FRANTIŠKY PITUCHOVÉ
18.00
Janáčkova síň
neděle 21. 10. Fotbalové utkání
14.30
1. BFK Frýdlant n.O. vs. SK Dětmarovice
stadion 1. BFK Frýdlant
neděle 21. 10. Divadlo pro děti
16.00
JAK BYLO, KDYŽ NEBYLO
velký sál Kulturního centra
vstupné 50 Kč, vstupenky na místě od 15.00 h.
pondělí 22. 10. FARMÁŘSKÉ TRHY
9.00 – 16.00 před obchodním domem OMMA
čtvrtek 25. 10. Přednáška
18.00
MILAN JEGLÍK
kinosál
vstupné 30 Kč

rt
EJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS
sobota 27. 10. 2. ROČNÍK FESTIVAL JÓGA V BESKYDECH
SODIE V MODRÉM
POKOJI aneb George Gershwin a Jaroslav Ježek - dva muži
8.30 – 18.30 Kulturní centrum
nebem a jazzem
pondělí 29. 10. Koncert v rámci oslav státního svátku
18.30
KVARTETOporovnání
WALLINGER
ečer se ponese
v duchu
hudebního talentu dvou velikánů – Jaroslava
Janáčkova síň
a George Gershwina.
Vstupné 120 Kč, senioři a studenti 80 Kč, s abonentní vstupenkou a žáci frýdlantské
ZUŠ zdarma.
sál Kulturního centra
30. 10.
dílny pro děti možno rezervovat v síti Ticketportal a následně
né 490 Kč,úterý
450
Kč,Tvořivé
vstupenky
15.00 – 19.00 PODZIMNÍ TVOŘENÍ
klubovny Kulturního centra
pit v TIC.

a frýdlantský smalt uvedl Dr. Bogar. Slavnostní
vernisáž, kterou začaly svátky vína, opravdu
skvěle doplnil Pěvecký smíšený sbor Jaroslav.
Z mnoha rozhovorů vyplynulo, že smalt zaujal
jak návštěvníky, tak umělce.
(ká)

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA


DESKOVÉHRY 

středa 14. 11. Představení divadelního souboru Propadlo
19.00
BOUCHNĚTE ŠAMPAŇSKÉ
Představení je výběrem toho nejlepšího, co divadelní soubor za svých 30 let působení
na scéně sehrál, vytvořil, nazpíval.
velký sál Kulturního centra
Vstupné 100 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně
zakoupit v BIC nebo na místě.

Koncert smyčcového kvarteta
u příležitosti státního svátku
Frýdlantský Kruh přátel hudby, Kulturní centrum a Město Frýdlant nad Ostravicí pořádají koncert smyčcového kvarteta ke státnímu svátku ČR.
Koncert proběhne v pondělí 29. 10. v 18.30
v Janáčkově síni. Vystoupí Wallingerovo kvarteto
z Brna. Zazní barevná, zajímavá a vzrušující hudba novějších autorů (Gideon Klein, Leoš Janáček),
i hudba vynikajících klasiků tohoto repertoáru, výběr z cyklu Cypřiše Antonína Dvořáka a Meditace
Josefa Suka. Můžeme se tedy těšit na krásný
koncert.
Program: Josef Suk: Meditace na středočeský chorál sv. Václave, Leoš Janáček: Smyčcový
kvartet č. 2 „Listy důvěrné“, Gideon Klein: Duo pro
housle a cello, Antonín Dvořák: Cypřiše.
Vstupné je 120 Kč, senioři/studenti 80 Kč, členové KPH 50 Kč, s abonentní vstupenkou zdarma. Volný vstup mají také žáci frýdlantské ZUŠ.

Za výbor KPH Josef Svoboda

VIRTUÁLNÍ
UNIVERZITA
1.-7.10.2018
TŘETÍHO VĚKU

vstup zdarma

Připravujeme:

Kurátor výstavy Dr. M. Raška (vlevo).
kolekce členů známého hodonínského spolku
SVUM a Sdružení výtvarných umělců a teoretiků jihovýchodní Moravy. Výstavu zahájil
tradičně starosta Bzence, pak kurátor akce
Dr. Raška, za SVUM promluvil Dr. Křivánek

Členové Literárního klubu P. Bezruče v Martině

středa 10. 10. KONCERT „ZA OPONOU“ – JAZZBANDA
18.00
Vstupné 100 Kč (FK a studenti 80 Kč), vstupenky možno rezervovat na našich
stránkách a následně zakoupit v TIC nebo na místě.
podium Kulturního centra

st 17. 10.
až so 20. 10.

Kultura









AMNESTIEDLUŽNÍKŮ

Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí je od roku 2018 konzultačním střediskem
garanta studijního a organizačního programu České zemědělské univerzity v Praze
pro účely Virtuální Univerzity třetího věku (VU3V).





PASOVÁNÍDĚTÍ

První semestr oficiálně začíná 10. října 2018 v Kulturním centru
a pokračuje každou druhou středu. Téma úvodního kurzu je
Etika jako východisko z krize společnosti.

úterýapátek,9.00-17.00

internetovéKURZY 



individuálnípodomluvě 









INTERNETZDARMA

pronovéČtenářena1rok







KVÍZOVÝVEČER
čtvrtek,v17.30hodin




narytířeŘáduČtenářského





REGISTRACEZDARMA 

1hodinaprokaždého

Přihlášky a bližší informace ke kurzu:
Ing. Kateřina Kaiserová
e-mail: katerina.kaiserova@kcfno.cz, tel: 739 521 511
web: www.kcfno.cz, www.e-senior.cz

KDO MŮŽE STUDOVAT?
• osoby se statutem důchodce
• invalidní důchodci
bez rozdílu věku
• osoby kategorie 50+
(nezaměstnaní)

– 15 –

Kultura

Říjen 2018

KULTURNÍ CENTRUM FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
Vás zve

"Z RUSKA NA SUMATRU"

Foto z filmu Dodo´s Delight

přednáška s MILANEM JEGLÍKEM

Skupina českých a slovenských ochránců přírody se vypravila na
pozvání ruských národních parků Orlovské polesí a Brjanský les za
zkušeností se záchranou zubrů evropských. Kromě krásné ruské
divočiny zde měli možnost poznat i ruský venkov.
Zajímá i vás tato zkušenost, jak to vypadá v Rusku?
Součástí večera bude i promítání filmu Cesta Green & Blue, která vás
seznámí s pokračování česko-slovensko-indonéských projektů na
ochranu deštného pralesa a oceánu na Sumatře.

WWW.OUTDOORFILMS.CZ

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
17.–20. 10. 2018 | KULTURNÍ CENTRUM
VE SPOLUPRÁCI S KULTURNÍM CENTREM FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ, P.O.
ZA FINANČNÍ PODPORY A POD ZÁŠTITOU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

25.10.2018 v 18:00 hodin
Kinosál Kulturního centra
Vstupné 30,- Kč

KVÍZOVÝ VEČER
čtvrtek 4.10. od 17.30
2018

Knihovna Frýdlant
Hlavní 1755 (vchod z ul. Kadlčákova)
www.knihovnafrydlant.cz

Přijďte si zasoutěžit a prokázat
své znalosti z různých oborů
napříč celým lidským věděním.
Čeká na Vás hromada zábavy a
zároveň se dozvíte spoustu
nových věcí.

informace

Kvíz je fenomén dnešních dní.
Během večera si společně se
svými přáteli sestavíte tým o
maximálním počtu 5 členů.
Více hlav víc ví, avšak pokud si
věříte, můžete hrát třeba jen
sami za sebe.

KNIHOVNA FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Hlavní 1755 – vstup z ul. Kadlčákova

www.knihovnafrydlant.cz
info@knihovnafrydlant.cz

558 606 301

Ověříte si, co si pamatujete ze
školních lavic, jaký máte
aktuální přehled, zdali vám
funguje selský rozum a jestli
dokážete unést opojnou slávu
vítězství. Vítěz se může těšit na
odměnu za svůj výkon.

Bude přichystáno malé

občerstvení a drobné ceny.

Vstupné dobrovolné.

HLAVNÍ PARTNEŘI

GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

ZA HLAVNÍ FINANČNÍ PODPORY

Aeroklub Frýdlant n. O., Kulturní centrum Frýdlant n.O.,Turistický
oddíl mládeže “Divočáci” a Horolezecký oddíl Friend Ostrava
zve všechny děti i rodiče na Drakiádu a Den otevřených dveří
Letiště Frýdlant nad Ostravicí.
od 10:00 Výstava letecké techniky, seznamovací lety, seskoky parašutistů
z letounu L-60 Brigadýr, aerovleky a další letecký provoz
od 11:00 Dovednostní soutěže pro děti o ceny – startovné 20,- Kč
od 13:00 Zahájení drakiády – soutěže v pouštění draků
od 14:30 Vyhlášení vítězů drakiády
Občerstvení zajištěno
Seznamovací lety ve větroni, motorovém kluzáku a 4-místném letounu
V případě nepříznivého počasí se akce koná v omezeném rozsahu.
Vstup ZDARMA

www.akfrydlant.cz
NEPROPÁSNĚTE MOŽNOST POSTAVIT SI VLASTNÍHO DRAKA
již 2.10.2018 v rámci Výtvarných dílen pořádáných od 15:00
v Kulturním centru Frýdlant n.O. Více informací na www.kcfno.cz
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Inzerce

PORTÁLOVÉ MYTÍ
MYCÍ BOXY
ČIŠTĚNÍ INTERIÉRU
OZONOVÉ ČIŠTĚNÍ

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

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

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

JDE VÁM O ZDRAVÍ VÁS I VAŠICH DĚTÍ?
Víte co
PIJETE?

Víte jaká je
VODA Z VAŠÍ
STUDNY?

LUČNÍ
REVO
ANA
OCHR ATEC
- PIK
HOME-------------.cz
--ikatec
www.p

Vyzkoušejte

NOVÝ E-SHOP
NA ROZBORY
PITNÝCH VOD!

NYN
VÝHO Í
D
ZAVÁ NÉ
DĚC
CENY Í
!

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

www.rozboryonline.cz
LABORATOŘE LABTECH s.r.o. JSOU VÁM NA DOSAH!
ONLINE SHOP I PASKOV I BRNO I KLATOVY I
Rudé armády 637, 739 21 Paskov, tel.: 733 523 045, 595 533 801 www.labtech.eu
A NEJDE ZDALEKA JEN O VODU! ŠIROKÁ ŠKÁLA CHEMICKÝCH, MIKROBIOLOGICKÝCH ROZBORŮ A TESTŮ ODPADŮ,
POTRAVIN, PLASTOVÝCH I JINÝCH MATERIÁLŮ PRO VAŠI DOMÁCNOST I PROFESIONÁLNÍ POTŘEBY!

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
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