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Rekonstrukce přehrady Šance Řečice
ŠANCE – Tento měsíc začíná dlouho očekávaná rekonstrukce vodního
díla Šance Řečice. Cílem je uvést nádrž
do bezpečného stavu, posilnit povodňovou ochranu, zajistit pravidelné dodávky
vody pro pitné účely a také zlepšit průtok
v tocích.
Rekonstrukce vodního díla spočívá zejména v provedení nového bočního přelivu
na pravém břehu, skluzu a vývaru, zvýšení
koruny hráze a vlnolamu. Stabilita hráze
bude zvýšena přísypem vzdušného svahu
s mírným sklonem z materiálu dovezeného

z horních partií sesuvu Řečica, čímž dojde
také ke zvýšení stability tohoto sesuvu.
Mezi další stavební úpravy bude patřit
změna umístění provozního střediska, úprava komunikací a mostů, nové rozvody sítí,
osvětlení a zabezpečení. Modernizací projde
i řídící systém vodního díla. Vše přitom proběhne bez omezení funkce vodního díla.
Navrhovaná technická řešení povedou
ke zvýšení bezpečnosti přehrady a zvládnutí
i desetitisícileté vody.
Celá rekonstrukce přehrady přijde
na 438,5 milionu korun. Investorem je státní

podnik Povodí Odry a.s., s využitím dotačního programu ministerstva zemědělství Podpora prevence před povodněmi III.
Zhotovitelem stavby bude OHL ŽS a.s.,
která počátkem července zvítězila v rámci
výběrového řízení formou elektronické aukce.
Dokončení rekonstrukce vodního díla Šance Řečice je plánováno na listopad 2018.
Upozornění: Z důvodu opravy vodního
díla Šance je hráz veřejnosti uzavřena až
do listopadu 2018!
Děkujeme za pochopení.

SDH Bystré slaví – obhájilo 1. místo v Beskydské lize
BESKYDY – Beskydská liga – to je poměrně velká sezónní zátěž. Soutěží celkem dvanáct hasičských družstev, první
soutěž začíná v polovině května a poslední proběhne na konci září. V průběhu soutěžní sezóny se odehraje celkem třináct
soutěží, pořadí je bodováno, a tak nelze
vynechat ani jedinou.

V roce 2014 naši bystřanští borci konečně
vybojovali první místo, a tak bylo velké očekávání – jak dopadne další ročník? Chlapi se
ale snažili a popravdě – šlo jim to (s jedinou
výjimkou v Palkovicích), vraceli se většinou
s houkáním sirény, což značilo další vítězství.
A proto poslední soutěž nemohla proběhnout bez povšimnutí. Ve Fryčovicích se pravi-

Frýdlant připomněl své tradice
FRÝDLANT – Od čtvrtka 17. září do 1.
listopadu nabízí Muzeum Beskyd ve Frýdku-Místku výstavu 8. mezinárodního trienále smaltu. Pod novým vedením se tato
akce vrací po letech přešlapování ke staré
slávě a skutečně mezinárodní konfrontaci.
Zúčastnilo se jí 49 autorů z celé Evropy
a hosté jsou i z Japonska. Převažuje technický umělecký smalt, ale jsou zde zastoupeny
také náročné práce emailérské, šperky, užité
práce a drobné plastiky českých i japonských
umělců. Potěšitelné je, že frýdlantská Dílna
uměleckého smaltu je zde kompletně zastoupena a práce obstojí ve světové konfrontaci.
Skvělá kolekce byla doplněna seminářem,
na kterém jsme se seznámili s příspěvky
autorů z Česka, Polska, Maďarska, Ruska,
Ukrajiny i Japonska. Příspěvky představily
ucelený pohled na současný stav uměleckého smaltu ve světě. Cenné materiály vyjdou
v katalogu k výstavě začátkem příštího roku.

Účastníci semináře a další hosté pak navštívili
Frýdlant nad Ostravicí, kde si prohlédli Dílnu
uměleckého smaltu a její expozici, prostory
Kulturního centra a díky firmě Beskyd i právě
dokončenou Galerii Zastávku u autobusového nádraží. Řada z účastníků byla návštěvou
nadšena, jelikož zde byli na některém ze
sympozií, další ocenili tradici smaltu ve městě. Závěr exkurze končil v Ostravě návštěvou
Národní kulturní památky Dolní oblast Vítkovice – Malý svět techniky. I na přátelském večerním setkání se Frýdlant znovu vyznamenal
skvělou hudební produkcí Cimbálové muziky
Kotci. 8. mezinárodní trienále je v Česku největší výstavou tohoto druhu v posledních letech a nabízí mimořádnou příležitost na uměleckém materiálu ukázat krásu technologie
i pestrost nápadů umělců. Muzeum Beskyd
a kurátor výstavy Mgr. P. Juřák odvedli pro
umělecký smalt a propagaci jeho tradice
úspěšnou práci. 
Karel Bogar

delně koná tzv. noční soutěž, útočí se za tmy
a o to je klání zajímavější. V devatenáct hodin
byl již u hasičky přistaven malý autobus pro
místní fandy, soutěžní tým balil poslední věci
do svého vozu a za chvilku se vyráželo. Nálada byla poměrně veselá, naše družstvo mělo
takový bodový náskok, že v poslední soutěži
šlo spíše o prestiž než o body. Nicméně – stát
se může cokoliv, a tak tam trochu těch obav
u všech soutěžících bylo.
Náš tým startoval až v druhé polovině soutěže. Útok byl rychlý a zdálo se, že se útočící hasiči jen na trati mihli a byli i s hadicemi
s proudem vody u cíle. Za pár vteřin se ozval
hvizd, značící úspěšný útok a v tom momentě
se ozval burácející aplaus a volání. Ano, bylo
jasné, útok se zdařil a dokonce – dosažený
čas byl v té chvíli i rekordem trati. Tak se to
povedlo!
Zanedlouho se ozval poslední startovní
výstřel a po dokončení útoku je čas na předávání medailí. Některá družstva již odjela, ale
na stupně vítězů samozřejmě čekají ti, kteří
se tam dobojovali. Potlesk naši mistři sklidili velký. Velký proto, že se jedná o již druhé
vítězství v Beskydské lize za sebou a také
proto, že i když vlastně Bystřanští přijeli
na poslední soutěž s vědomím, že jim zlatá
nemůže uniknout, přesto dokázali ustanovit
nový rekord trati a vyhrát i tu poslední soutěž.

Text a foto: Vladimír Kutlvašr

Knihobudka v Týdnu knihoven
FRÝDLANT – Knihovna ve Frýdlantě nad Ostravicí plánuje v rámci Týdne
knihoven uvést do provozu dne 5. října
2015 malou „knihobudku“ u vlakového
nádraží.
Jde o celorepublikový projekt, ve kterém
si kdokoliv může vzít zdarma knihu (např.
na cestu do vlaku) nechat si ji či zase vrátit
nebo donést jinou. Jedná se o novou službu, která již v republice funguje v některých
zdravotnických zařízeních, ve dvou veřejných
parcích a v některých institucích. Projekt, který je určen především na podporu čtenářství,
je podporován SKIPem (Svazem knihovníků
a informačních pracovníků České republiky),
funguje na mnoha místech a věříme, že se
uchytí i v Beskydech.

Momentky z průběhu 8. mezinárodního trienále smaltu v Muzeu Beskyd.

Vizualizace přehrady Šance po plánované rekonstrukci.

Jak to bude dál s finančními úřady?
Jak byla již veřejnost informována tiskovými zprávami vydávanými Generálním Finančním ředitelstvím či Finančním úřadem
pro Moravskoslezský kraj a z médií, došlo
k 1. 9. 2015 k uzavření pokladen jednotlivých územních pracovišť finančních úřadů
nacházejících se mimo okresní či krajská
města, a to pro výběr běžných daňových
povinností (výběr správních poplatků zůstává zachován). V režimu plného provozu
zůstaly zachovány daňové pokladny jednotlivých územních pracovišť jen v rámci okresních a krajských měst.
Namísto dosavadního časově ohraničeného provozu pokladen, omezeného pouze
na pokladní hodiny v rámci úředních dnů,
bude daňovým poplatníkům nabídnuta
mnohem komfortnější forma úhrady. Vedle již zavedené úhrady formou bankovního
převodu je poplatníkům daně z nemovitých
věcí (jejichž zastoupení bylo při hotovostních úhradách na pokladnách územních
pracovišť nejvýznamnější) již nabízena
možnost úhrady této daně formou tzv. SIPA
(sdruženého inkasa plateb obyvatelstva).
Realizace úhrady touto formou bude možná

počínaje lednem 2016.
Vedle této zcela nové formy úhrady je
Generálním finančním ředitelstvím připravován i projekt úhrad daňovými složenkami,
kterými bude možno daně (a to nejen daně
z nemovitých věcí) platit bez jakéhokoli
poplatku na určených platebních místech
(např. na pobočkách České pošty).
Jednoznačně tak dojde ke zvýšení komfortu možných úhrad daňových povinností
rozšířením jak počtu platebních míst, tak
i časového rámce, v němž bude možno
platbu uskutečnit. Závěrem pouze připomínáme, že termíny plateb daní zbývající
do konce roku 2015, se dotýkají především
daní hrazených převážně podnikatelskými
subjekty, které povětšinou preferují bankovní převod. Shora uvedený začátek roku
2016, k němuž jsou nastíněné změny směrovány, tedy koresponduje s obdobím zvýšeného výskytu plateb „nepodnikatelskou“
daňovou veřejností.
Další informace: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště
ve Frýdku-Místku, Na Poříčí 3208, 738 01
Frýdek-Místek

slovo starostky
Vážení spoluobčané,
dovolte mi vás pozdravit s přicházejícím podzimem
a také malým ohlédnutím za měsícem uplynulým. Září
nás těšilo jak příjemnými teplotami, tak i významnými
akcemi. Není možné, abychom si nepřipomenuli významnou sportovní událost, kterou byla letošní registrace závodu Beskydské sedmičky, s novým historickým milníkem – dokončením stavby Bezručovy chaty
na Lysé hoře. Na tři tisícovky milovníků extrémního
pochodu v Beskydech přineslo do našeho města nejenom úžasnou sportovní atmosféru, ale i příležitost
zhlédnout zajímavý doprovodný program. I když příprava tak extrémního závodu nebyla jednoduchá, s radostí se připojuji k těm, kteří
by jeho účastníky v našem městě rádi přivítali i někdy v příštích letech. Dovoluji si
tímto poděkovat všem, kteří této události podali pomocnou ruku, a samozřejmě vám,
skvělému sportovnímu publiku.
I když slavnostní přestřižení pásky nově zrekonstruované Bezručovy chaty
na Lysé hoře jistě láká turisty k její návštěvě, ta zatím neslouží veřejnosti. Na její
skutečný provoz si ještě musíme všichni chvíli počkat z důvodu kolaudačního řízení.
Oceňuji, že na rekonstrukci chaty kromě obcí, měst a různých organizací jste přispěli i vy, občané našeho města a Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy. Bezesporu
je to neocenitelným důkazem toho, že i dnes mezi námi žijí lidé, kteří jsou ochotni
nezištně přispět na dobrou věc.
Od měsíce září začalo Město Frýdlant nad Ostravicí vydávat svůj vlastní zpravodaj, jehož první číslo vyšlo symbolicky se začátkem nového školního roku. Nasnadě bylo rozhodnutí navázat na dřívější tradici Frýdlantských novin z ledna 1991.
Toto periodikum je doručováno do všech frýdlantských domácností a jeho úkolem
je poskytovat informace o dění ve městě, o činnosti spolků a organizací, o akcích
Relaxačního zařízení Kotelna i nového Kulturního centra. Představuje osobnosti,
které mezi námi žijí, a umožní i nahlédnout do minulosti či nedávné historie. Pokud
výtisk neobdržíte do prvního dne kalendářního měsíce, prosím, abyste z důvodu
reklamace tuto informaci včetně vaší adresy oznámili na adrese: redakce@frydlantskenoviny.cz.
Přeji vám všem ničím nerušené prožití snad ještě teplých říjnových dnů a příjemné čtení tohoto zpravodaje. 
Helena Pešatová, starostka města
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Frýdlant nad Ostravicí

„Den sociálních služeb 2015“ – 3. ročník
Ve spolupráci s Kulturním centrem p.o.
Frýdlant nad Ostravicí a Střediskem sociálních služeb města Frýdlantu nad Ostravicí se
dne 17. 9. 2015 opět konala akce pod názvem „Den sociálních služeb“.
Cílem akce bylo představit široké veřejnosti poskytovatele sociálních služeb působící jak ve městě, tak v blízkém okolí. Návštěvníci měli možnost navštívit stánky nejen
poskytovatelů sociálních služeb a zakoupit si
jejich výrobky, ale také prodejců zdravé výživy, nechat si změřit krevní tlak, zjistit si svou
krevní skupinu a vyzkoušet si poskytnutí první pomoci na speciální zdravotnické figuríně.
Dále byly představeny kluby a organizace,
které se prezentují na území města Frýdlantu nad Ostravicí. Návštěvníci mohli také
zhlédnout fotografie vystavované dobrovolnickým centrem ADRA, o.p.s. Frýdek-Místek
a Charitou Frýdek-Místek. V kinosále Kulturního centra p.o. proběhlo zdarma dopolední a odpolední promítání filmového snímku
„Šmejdi“, který byl určen zejména seniorům.
Samozřejmě nechyběl bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Dále byly Junákem – skautským oddílem Frýdlant n.O.,
z.s. připraveny hry a soutěže pro děti.
Pro žáky místních základních škol byly

zprostředkovány přednášky na téma „Jak
jsme přišli na svět“ a „Prenatální vývoj a těhotenství“. Přednášky prezentovala Poradna
pro ženy a dívky Frýdek-Místek. Pro studenty
střední školy proběhl workshop vedený Renarkonem o.p.s. – kontaktní a poradenské
centrum Frýdek-Místek.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem,
kteří se účastnili a prezentovali na této akci,
a zejména všem sponzorům akce. Děkujeme!
Prezentující organizace:
ADRA, o.p.s., dobrovolnické centrum Frýdek-Místek,
Centrum volného času U ROSNIČKY –
Malenovice,
Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Frýdlant nad Ostravicí,
Dia klub Frýdlant nad Ostravicí,
Charita Frýdek-Místek,
Junák – skautský oddíl Frýdlant n.O., z.s.,
Klub seniorů Frýdlant nad Ostravicí,
Krevní centrum s.r.o. – Frýdek-Místek,
Malá Chasa Frýdlant nad Ostravicí
Náš svět Pržno, p.o.,
Oblastní spolek Českého červeného kříže
Frýdek-Místek,
Oční optika Daniela, s.r.o. – Frýdlant nad
Ostravicí,

Sběr jedlých olejů a tuků
Město Frýdlant nad Ostravici zavádí od října sběr použitých upotřebených potravinářských olejů a tuků, které nyní lidé většinou
vylévají do kanalizace či vyhazují do popelnic.
Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří. Ničíte si tím odpad.
S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s odpadem. Občané je mohou nově
odkládat do určených separačních nádob.
Kromě použitého rostlinného oleje, který je
třeba postupně shromažďovat do PET láhví,
je možno předat i použitý živočišný tuk (sádlo), například také v PET láhvi (za tepla) nebo
v plastové uzavřené vaničce. V oleji či tuku
mohou být i zbytky strouhanky, které po smažení na pánvi zůstávají. Po naplnění vhodíte
plnou uzavřenou PET láhev do zelené nádoby
(popelnice) určené pro sběr potravinářských
olejů a tuků. Zelené nádoby o objemu 240 litrů s otvorem ve víku jsou opatřeny popisem
„Sběr opotřebovaných potravinářských olejů
a tuků v PVC obalech“. Tyto označené nádoby najdete nově na šesti místech určených
ke sběru tříděného odpadu, a to na ul. Jana
Trčky, ul. Palackého, ul. Hlavní za Ambrou, ul.
Pionýrů, ul. Družstevní a ul. Bezručova.
V případě zvýšeného zájmu občanů a nedostatečné kapacity nádob bude po dohodě
se svozovou společností počet stanovišť o nádoby na potravinářské oleje rozšířen.
Pokud bude tento odpad končit tím, že

vysmažený olej a tuk bude vyléván do WC,
výlevek a dřezů v domácnostech, je nanejvýš pravděpodobné, že nastane dříve či
později havarijní stav na domovní kanalizaci. Kanalizace bude neprůchodná. Tuky
a oleje do kanalizace nepatří!! Po ochlazení
odpadní vody v kanalizaci dojde k vysrážení
tohoto odpadu a postupně k jeho zanesení,
respektive zalepení odpadních systémů v domácnostech. Nejčastější případy nastávají
v přečerpávacích jímkách a nádržích, kde
dochází po ochlazení tuků k ucpání čerpadel,
a to z důvodu obalení spínacích plováků tuky.
Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají,
tím vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanalizačního potrubí. Současnou
kombinací nečistot v odpadních vodách, kde
se střetávají vody z mycího procesu (zbytky jídel, tuky, cukry apod.), pracího procesu (prací
prostředky) a splaškové vody, vzniká pozitivní
prostředí pro výše uvedený problém. Pokud
jde o separaci potravinářských olejů a tuků,
pak je to první krok k prodloužení životnosti
a akceschopnosti odpadních potrubních systémů v domácnostech.
Upozornění: Použité potravinářské oleje
a tuky musí být předávány v pevných PVC
obalech (např. použité PET láhve) – předejdete tak vylití oleje do nádob určených pro
sběr těchto olejů a tuků.

Odbor životního prostředí

Hledá se
majitel psa
Krásný černý labrador (viz foto)
byl nalezen dne 11. 9. 2015 ve Frýdlantě nad Ostravicí, místní části
Nová Ves. Je v útulku a moc rád by
se vrátil domů.
Informace na tel. 558 604 181
–182, 777 103 234.

Podané ruce, z.s. Frýdek-Místek – osobní
asistence a canisterapie,
Poradna pro ženy a dívky Frýdek-Místek –
občanské sdružení ONŽ,
Renarkon o.p.s.,
Slezská diakonie – EFFATHA – sociálně
terapeutické dílny,
Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí,
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Frýdlant nad
Ostravicí,
Základní organizace Svazu postižených
civilizačními chorobami Frýdlant nad Ostravicí,
Zdravá výživa – Bio Café – Frýdlant nad
Ostravicí,
Ze zahrádky s láskou – výroba extra džemů – Frýdlant nad Ostravicí
ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek-Místek, p.o..
Sponzoři:
Huisman Konstrukce, s.r.o.
Cotex strojírna, s.r.o.
Sky Paragliders, a.s.
Auto Moto Přikryl, s.r.o.
ZOOEX OMMA
SEKAS

jubilea
Jubilanti města Frýdlantu nad Ostravicí:
Městská část Frýdlant
V měsíci srpnu 2015 oslavili svá životní jubilea
a dali se zveřejněním svůj souhlas:
paní Irena Popelářová, 80 let
pan Miroslav Jurenka, 87
paní Antonie Lišková, 93 let
V měsíci září 2015 oslavila své životní jubileum a dala se zveřejněním svůj souhlas:
paní Anežka Bezoušková, 85 let
V měsíci říjnu 2015 oslaví své životní jubileum
a dali se zveřejněním svůj souhlas:
paní Milena Mazgajová, 80 let
paní Anděla Bílková, 87 let
pan Leopold Velička, 88 let
Městská část Nová Ves
V měsíci září 2015 oslavili svá životní jubilea
a dali se zveřejněním svůj souhlas:
pan Josef Kubačák, 80 let
paní Anna Ručková, 86 let

Blahopřejeme
všem oslavencům
poděkování
Za včasný zásah hasičů

Chtěli bychom poděkovat všem hasičským
sborům, kteří zasahovali dne 16. 9. 2015
u požáru našeho domu a hangáru na Nové
Vsi a zvláště dobrovolným hasičům Nové
Vsi, kteří byli u požáru jako první.
Rodina Liškova

AIKIDO AIKIKAI
F-M otevírá ve
Frýdlantě n.Ostr.
v Sokolovně nové
Dojo, kde dne 6.října 2015

proběhnou nábory:
1645 - oddíl dětí
1745 - oddíl dospělých
podrobnosti na
www.aikidofm.cz

Jablíčka nasbíraná
přímo ze sadu.
Agropenzion Lhotka
737 238 454

Hravé příměstské tábory
Letní prázdniny pro děti mají být odpočinkové, ale i plné skvělých zážitků. Loňský „Prázdninový týden s Ferdou“ byl velkou zkušeností
a motivací pro uspořádání dalšího tábora.
Letos v červenci a srpnu proběhly hned dva
týdenní příměstské tábory. V areálu TJ Sokol
Frýdlant n. O. se scházela skvělá parta dětí,
aby si každý den užila sportování formou motivačních her, a to pod vedením Majky, Markétky, Zuzky a Katky.
V termínu 20. 7. – 24. 7. se uskutečnil první
tábor „Zatoulané boty pana Stonožky“. Hlavním cílem pro 21 dětí bylo najít ztracené tkaničky jeho zatoulaných bot a v nouzi poznat
přítele.
V termínu 10. 8. – 14. 8. se uskutečnil druhý tábor „Chobotnice Esterka není příšerka“.
Hlavním cílem pro 20 dětí bylo najít chobotničce začarovaná chapadla a že dobro vítězí
nad zlem.
Každé ráno, po rozloučení s rodiči, se děti
zapojily do hravých seznamovacích her. Dopolední nebo odpolední výlety byly věnovány
poznávání přírody v okolí řeky Ostravice, přehrady Olešné, Frýdeckých a Místeckých sadů.
Motivační hry byly spojeny s hledáním barevných tkaniček či chapadel, ale i k vytvoření kamarádských vztahů. V areálu TJ Sokol si děti
vyzkoušely různé míčové hry, ale hlavně běhací hry pro jednotlivce i pro družstva, za které
nechyběla sladká odměna. Velké nadšení dětí

bylo i z překážkové dráhy ve velkém sále sokolovny. Volné chvilky po svačinkách děti využily
pro tvoření svých výrobků ve formě kreslení,
stříhání, lepení, práce s vlnou a lýkem nebo
navlékání korálků. A co by to byl tábor bez pokladu… Poprvé byl poklad ukrytý v kufru pana
Stonožky a podruhé kufr s pokladem vyplavilo
moře po bitvě s piráty. Zakončením obou turnusů byla večerní stezka odvahy a společně
s rodiči opékání buřtů. Celé dění her a dovádění je zachyceno fotografiemi.
Oba příměstské tábory provázela velká
vedra, proto se přísně dodržoval pitný režim
i svačinky byly doplněny množstvím ovoce
a zeleniny. Velké poděkování patří kuchařkám
ve Středisku sociálních služeb města Frýdlant
n. O. za velice chutné obědy.
S potěšením sděluji rodičům i všem ostatním, že se oba turnusy velmi vydařily, díky
skvělé a kamarádské partě dětí. Děkuji svým
praktikantkám (Markétě Chmelové, Zuzaně
Káňákové a Kateřině Šumníkové), za úžasnou a tvořivou práci s dětmi. Rovněž děkuji
TJ Sokol Frýdlant n. O. za skvělou sportovní
základnu a Městu Frýdlant n. O. za příspěvek
v podobě grantu spojený na náklady pro přípravu obou příměstských táborů.
S osobním přáním vytvořit opět nové zážitky
pro další zájemce našich příměstských táborů
se na příští letní prázdniny těší hlavní vedoucí

Marie Magdoňová
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Mámo, táto, zvládli jsme to
Takto oslavně a vesele končil dvoudenní
adaptační pobyt nových prvňáčků ZŠ na ulici
Komenského ve Frýdlantu nad Ostravicí. A věřte, že opravdu bylo co zvládat, protože nové
kolektivy existovaly v době konání pobytu sotva
14 dnů.
Jen co děti v úterý 15. září dojely na středisko KAM do Malenovic, vyrazily na společný
pochod kolem Korýtka až k Hostinci U Veličků.
Odtud se vrátili kousek zpět a dobrodružným
sestupem zdolali vodopády Satiny. Po obědě
turistiku vystřídalo zdokonalování jemné motoriky. Vystřihnout, vybarvit a poskládat rybičku,
zabralo čas až do svačiny a pak už znovu hurá
do přírody. Pod rukama malých architektů začaly ze šišek, kůry, klacíků, kapradin a jehličí
vyrůstat domečky, hotely s terasami, garáže,
stodoly i vilky. A protože zadání kladlo důraz
na pevnost a fortel staveb, mohli se na výtvory svých dětí další den podívat i rodiče! Ještě

před večeří se v lesní houštině rozhořela honba
za pokladem. Děti dlouho obracely své zraky
ke korunám stromů, netušíce, že tam by se asi
paním učitelkám šplhat nechtělo. Nakonec byly
poklady objeveny v dutině a pod kořeny stromů
a následně snědeny. Ani po večeři program nekončil. Společně se zpívalo s kytarou, rozdávala
se razítka za splnění úkolů, vzájemně se představovali „spinkací“ mazlíci a četly se pohádky.
Před večerkou došlo i na dotazy: „Paní učitelko,
já nemám pyžamko“ nebo na lakonické hlášení
kluků: „Máme prosím v koupelně rybník“, protože až pátý z nich uznal za potřebné zavřít dveře
sprchovacího koutu.
S tmou přišly i nějaké slzičky, ale ráno se
chmury rozplynuly. Dopoledne se uvolňovaly
ruce a slavnostně se začalo psát do prvních
písanek s názvem Kreslím tvary. Pak ještě bylo
třeba zkontrolovat, zda stojí lesní stavby, nacvičit program na slavnostní pasování a zazpívat si

v přírodním amfiteátru. Terka, Karolínka a dvě
Klárky se projevily jako rozené zpěvačky a sklidily zasloužený potlesk od přihlížejících. Při
závěrečném balení se některým přivezené věci
zázračně zvětšily a nechtěly se vejít do batůžků. „Paní učitelko, mně se to tam nevejde“ byla
častá věta před koncem pobytu.
Po obědě se začali sjíždět rodiče a pan ředitel si přivezl meč hodný středověkého šlechtice.
Pasování do stavu „školáckého“ si zasloužili všichni prvňáčci, vždyť pro mnohé z nich to
byla první skutečná zkouška, jestli vydrží bez
maminky a tatínka přes noc a budou se o sebe
umět postarat.
A jestli byla ve středu kolem jedné hodiny
slyšet obrovská rána, tak to spadl kámen ze
srdce paní učitelce Karle Kmentové a Elišce
Matuškové, kterým patří obrovské díky za odvahu při přípravě a realizaci adaptačního pobytu
pro nové školáky.

Adaptační kurz žáků 1. tříd ZŠ TGM
Nové prostředí, spolužáci, paní učitelka.
Úplně jiné trávení dne, velká životní změna. Tohle všechno prožívají malí prvňáčci při
vstupu do školní budovy, kde se na ně hrne
obrovské množství nových situací. Jejich třídní paní učitelky se jim ve spolupráci s rodiči
a dalšími zaměstnanci školy snaží tento start
povinné školní docházky usnadnit a co nejvíce
zpříjemnit.
Stejně jako v jiných letech, i tentokrát čekal nové žáčky ZŠ TGM adaptační program.

Proběhl ve dnech 7.–9. září 2015 a zahrnoval
množství zábavných i poučných aktivit. Jeho
součástí byla ukázka canisterapie v provedení
centra Podané ruce, celodopolední program
Hrajeme si na piráty připravený SUN Outdoor
Bílá, bubnování na djembe, no a v neposlední
řadě to bylo navázání partnerské spolupráce
se souběžnými třídami devátých ročníků. Ty
si pro své mladší kamarády připravily nejen
množství her a zábavy, ale nejstarší žáci si
mezi prvňáčky našli každý toho svého, nad

kterým budou po celou dobu první třídy držet
ochrannou ruku.
Adaptační kurz mají naši nejmenší za sebou. Nově vznikající kolektivy měly příležitost
se poznat, uvědomit si důležitost vzájemné
spolupráce a pomoci, navázání nových přátelství.
My ve škole věříme, že stejně jako se vydařil adapťák, zvládnou úspěšně i svůj první
rok mezi lavicemi. A bát se nemusí, sami na to
rozhodně nebudou.
lg

Novinky v matematické soutěži
na frýdlantském gymnáziu
Gymnázium ve Frýdlantě nad Ostravicí pořádá už 15 let matematickou soutěž pro žáky 8.
tříd základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií. Cílem soutěže bylo především
popularizovat matematiku, seznámit soutěžící
s různými typy matematických a logických
úloh, umožnit radost ze zápolení nejen těm,
kterým se zrovna v matematice daří, ale i těm,
kteří prostě rádi luští a přemýšlejí.
Každoročně se akce účastnilo kolem 80
soutěžících, takže celkem už naší soutěží prošlo asi 1200 řešitelů; s mnohými z úspěšných
soutěžících jsme se později setkávali jako s výbornými studenty našeho gymnázia.
Letos nastane v naší soutěži významná
změna: dostalo se nám té cti, že jsme byli vybráni jako jedna ze škol v republice, na které
bude probíhat mezinárodní matematická sou-

těž Náboj-Junior, soutěž pro čtyřčlenné týmy
žáků druhého stupně základních škol (jde o odnož soutěže Náboj, kterou pořádají především
organizátoři matematických korespondenčních
seminářů a další instituce z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, z Univerzity Komenského v Bratislavě, z univerzit
v Opavě, v Košicích, Passau, Budapešti ad.,
více na stránkách junior.naboj.org).
Soutěž proběhne v pátek 20. listopadu
ve velkém sále Kulturního domu (děkujeme
Kulturnímu centru města za opětovné poskytnutí tohoto vhodného a důstojného místa).
Začátek registrace školních týmů je 19. října,
konec registrace 9. listopadu. Zveme všechny
zájemce a věříme, že i v nové podobě se jim
soutěž bude líbit.
Za organizátory z naší školy J. Svoboda

Každý milující rodič touží po spokojenosti
svého dítěte. Zajímá se, jak tráví volný čas,
podporuje ho v jeho zálibách. Skauting naplňuje čas dětí od 6 do 18 let. Světlušky si říkají
malé dívenky od 6 do10 let, hoši v témže věku
jsou vlčata. Skautky a skauti se pyšní tímto
oslovením od 11 do 15 let. V 15 až 18 letech
získávají děvčata titul rangers, dospívající
chlapci jsou roveři.
Skauti organizují schůzky, výpravy, akce
a tábory. Na ZŠ nám. T. G. Masaryka ve Frýdlantě nad Ostravicí se konají schůzky jednou
týdně. Děti zde zažijí hry, při kterých mohou
uplatnit svou fantazii, zábavnou formou se učí
praktickým dovednostem, setkávají se s partou dobrých kamarádů. Podnikají pěší výpravy, účastní se soutěží, o prázdninách pravidelně organizují čtrnáctidenní tábor a na začátku
roku pořádají dětský den. Ani tento rok nebyl
výjimkou. Na prostranství u restaurace Park
se během čtyř hodin zúčastnilo 105 dětí lákavých soutěží. Dítka plnila na daných stanovištích netradiční disciplíny – např. chůze
na lyži pro tři osoby, běh v terénu se zdoláním
překážek se zátěží, chůzi mezi vyznačenými

stromy se zavázanýma očima, střílení míčků
z obřího praku, malování na obličej, šplhání
po tzv. pavučině aj. Každé dítě obdrželo pohádkovou kartu. Pokud úkoly splnilo, získalo
razítko a odměnou mu byl osvěžující zmrzlinový pohár plný čerstvého ovoce. Děti tančily
při živé hudbě, využívaly skákacího hradu,
jízdy na konících. Tato zdařilá akce se uskutečnila ve spolupráci s restaurací Park. Přilákala mnoho návštěvníků. Rodiče si pochutnali
na bramborácích, děti se nenudily, měly zajištěný program. Počasí vyšlo jako na objednávku. Chtěla bych touto cestou poděkovat
všem nadšeným skautům, kteří s úsměvem
na tváři pomáhali drobotině při plnění zajímavých úkolů. Již několik let se s dětmi dětského dne účastníme a vždy nás nadšenci
z Frýdlantu zaujmou a pobaví. Všem skautům
přejeme mnoho hezkých zážitků a radosti.
Dík patří rovněž vedoucím, kteří se snaží vést
své svěřence nejen k lásce k přírodě, ale také
k poctivosti, čestnosti a pracovitosti. Loučím
se spojením palce a malíčku. Tímto sevřením
vzniká kruh, který představuje přátelství skautů a skautek celého světa.

Skauting naplňuje čas dětí

Prvňáci ZŠ TGM se svými patrony z 9. tříd.

Hra na piráty se malým žáčkům ze ZŠ TGM líbila.

Staré Hamry
starostka informuje
Setkání s ministryní školství
Kateřinou Valachovou

V úterý 8. září jsem byla v Ostravě na setkání s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy.
Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. seznámila
přítomné s chystanou změnou financování
základních škol – nikoliv na žáka, ale na třídu
neboli na učitele. V diskusi se pak probíraly
problémy škol týkající se inkluze žáků, asistentů, financování obědů pro žáky ze sociálně
slabých rodin a další.

Změna v jízdním řádu

Podařilo se změnit nástupní stanici u autobusového spoje jezdícího v neděli a ve státní
svátky takto: Autobus, který původně vyjížděl
z konečné stanice Ostravice v 9.40 hod., bude
vyjíždět z konečné stanice Frýdlant n/O. v 9.30
hodin. Autobus z Frýdlantu n/O. na Ostravici
stejně jel, ale prázdný. Změna neznamená
žádnou změnu nákladů pro obec a vlastně ani
pro provozovatele.

Reklamace vad v záruční době

Jak jsem již informovala, firma FENBAU
s.r.o. nereagovala na naši reklamaci vad projevených v záruční době (odpadávající krycí
lišty na balkoně hasičského domu), a proto
jsme v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo
odstranění závad objednali u jiné firmy. Náklady na opravu byly přefakturovány firmě
FENBAU s.r.o. a zároveň jsme u firmy uplatnili
smluvní pokutu z prodlení přesně podle uzavřené smlouvy ze dne 3. 9. 2014. Firma ke dni
splatnosti faktury neuhradila. Obec v této záležitosti dále postupuje v souladu se zákonem
a dle platné smlouvy a firmě FENBAU s.r.o.
byla zaslána „Poslední upomínka před podáním žaloby – předžalobní výzva“.

Bezbariérový vstup
a byty pro seniory

Na základě četných žádostí občanů o zajištění bezbariérového přístupu k lékaři zastu-

pitelstvo obce na svém posledním zasedání
schválilo pořízení schodišťových sedaček.
Sedačky budou umístěny v budově obecního
úřadu, na schodišti vedoucímu k lékaři a k bytům. Montáž schodišťových sedaček proběhne
ještě v letošním roce. V současné době obec
připravuje výběrové řízení na dodavatele sedaček. Předběžná cena pořízení včetně montáže činí cca 550 000 Kč.

Výměna rozvaděčů
veřejného osvětlení

Jedná se o plánovanou akci, která byla
do plánu investic zařazena z důvodu zchátralosti a nevyhovujícího stavu stávajících rozvaděčů. Nutná je výměna všech rozvaděčů veřejného osvětlení, kromě rozvaděče na Hutích,
který byl vyměněn v minulých letech. Nově
budou součástí všech rozvaděčů astro hodiny,
tzn., že časy se budou seřizovat automaticky,
nikoliv nastavovat ručně. Po instalaci nových
rozvaděčů můžeme očekávat, že veřejné
osvětlení v průběhu roku se bude automaticky
řídit skutečnou délkou noci. Stejně jako u prvního rozvaděče, i nyní nejnižší nabídku podala
firma BUEL. Cena celkem 150 828 Kč. Nové
rozvaděče s astro hodinami snad vyřeší časté problémy, zejména na veřejném osvětlení
v místní části Most.

Zrušení územního rozhodnutí

– cyklostezka

Abychom měli jistotu, že navazují práce
a finanční prostředky obce spojené s pokračováním projektu „cyklostezka“ nebudou vynaloženy zbytečně, podala jsem ke stavebnímu
úřadu podnět k provedení přezkumného řízení.
V přezkumném řízení Obecní úřad Ostravice, stavební úřad, shledal, že vydané územní rozhodnutí o umístění stavby „cyklostezka
podél silnice I/56 v úseku Staré Hamry, most
– rozcestí Černá“ bylo vydáno v rozporu
s právními předpisy, a proto ho rozhodnutím
vydaným dne 22. 7. 2015 zrušil.
V několikastránkovém odůvodnění rozhodnutí pak stavební úřad podrobně popisuje,
v čem spatřuje konkrétní porušení právních
předpisů. Jedná se např. o odlišný seznam
pozemků, na kterých má být stavba umístěna,
nezahrnutí některých staveb – opěrné stěny
a dřevěného oplocení do předmětu řízení, nepřípustnost stavby cyklostezky v ploše vodní
a vodohospodářské, zejména pak umístění cyklostezky není v souladu s územním plánem,
navržená trasa nekopíruje trasu cyklostezky
schválenou v územním plánu, nejedná se tedy
o veřejně prospěšnou stavbu a v neposlední
řadě musí být k vydání územního rozhodnutí
předložen souhlas vlastníka pozemku, což
spis neobsahuje. 
starostka

Havarijní stav jímání obecního vodovodu
V posledních letních dnech se obec potýká s problémy nedostatku vody v obecním
vodovodu. Problémy jsou v objektu jímání
vody. Stav vody – množství – je kritický, a to
nejen proto, že v potoce je nízký průtok vody,
ale zejména z důvodu úniků na jímání.
Po mnoha pokusech odstranit netěsnosti
vlastními silami byl v jímacím objektu proveden tzv. bypass, což je přímé napojení zdroje
vody na úpravnu s vynecháním akumulační

nádrže. Ten umožní opravu akumulačních
nádrží jímání.
Stav v posledních dnech byl skutečně kritický. Aby byla zachována funkčnost vodovodu, voda do jímání musela být doplňována cisternou. Vodu vozili naši hasiči. Hasiči
vodu doplňovali průběžně, dle potřeby, v dopoledních i odpoledních hodinách, v sobotu
i neděli. Všem za jejich obětavost děkuji.

Eva Tořová

Staré Hamry
jubilea
V měsíci říjnu oslaví své životní jubileum:
Pan IVO MARTYKÁN - 55 let
Paní ĽUDMILA VROBLOVÁ - 60 let
Paní LUDMILA KAVKOVÁ - 75 let
Paní DANUŠKA FIALOVÁ - 93 let
Našim jubilantům k jejich výročí
srdečně blahopřejeme
a do dalších let přejeme pevné zdraví!

rozloučili jsme se
Dne 8. 9. 2015 zemřel
ve věku 43 let
pan Vojtěch Kubačák.
Dne 22. 9. 2015 zemřela
ve věku 74 let
paní Veronika Mojžíšková.
Nezapomeneme.

Kamionová doprava na silnici I/56
Obec Bílá, společně s obcemi Staré Hamry a Ostravice, zaslala dopis ministru dopravy
ve věci neúnosného zatížení dopravy silnice I/56 mezinárodní kamionovou dopravou.
Dopis iniciovaný obcí Bílá obsahoval několik
konkrétních důvodů pro vyloučení kamionové
dopravy na této silnici. Např. silnice prochází
zastavěnými centry všech obcí, vede centrální
části CHKO Beskydy, podél přehradní nádrže
na pitnou vodu a další. Z těchto důvodu obce
navrhovaly doplnění výkonového zpoplatnění
této silnice (mýtné brány).
Odpověď z ministerstva dopravy na sebe
nedala dlouho čekat, ale také nic nevyřešila.
V dopise z ministerstva se mimo jiné uvádí:
„V současnosti tedy není vhodné a ani
hospodárné, a to v souvislosti s možnou změ-

nou technologie pro určování polohy vozidla
na zpoplatněné síti pozemních komunikací
po roce 2019, jakýmkoliv způsobem současný
Systém elektronického mýta rozšiřovat, vyjma
nově postavených dálnic.“
a dále
„…chtěl bych vás ještě jednou ubezpečit
v tom, že ministerstvo dopravy v rámci připravované koncepce bude posuzovat veškeré
aspekty výkonného zpoplatnění pozemních
komunikací a především aspekty jeho rozšíření
na silnice I., II. a III. třídy.“
Bohužel, kamiony nám tady budou jezdit
dále, dále nebudou dodržovat předepsanou
rychlost, a tak další havárie je jen otázkou
času.

Starostka Eva Tořová
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slovo starosty
Vážení spoluobčané,
ještě jsme se v letošním roce ani pořádně nerozkoukali
a máme tady měsíc říjen. Děti mají za sebou prvních pár týdnů
ve školních lavicích a nám dospělákům první podzimní dny připomněly, že bychom měli připravit na zimu naše zahrady a zahrádky. Doufejme, že nám poměrně hezké počasí ještě nějaký
čas vydrží a že se podaří v plánovaném termínu dokončit výstavbu nového chodníku u mateřské
školy. Tuto stavbu provádí firma Sdružení VALA – Ing. Jiří Vala. Práce na výstavbě pokračují
podle harmonogramu. V celé délce chodníku bylo uložené potrubí, kanalizační šachty včetně silničních vpustí a nyní probíhají práce na podkladních vrstvách a pokládka zámkové dlažby. Tento
chodník je poslední větší akcí, kterou budeme v obci v letošním roce provádět. Do zimy bychom
chtěli stihnout alespoň drobné opravy místních komunikací, kdy nás nejvíce trápí stav komunikace při rozdvojení u hospody pod Ořechem, kde se komunikace postupně propadá a v případě
náledí zde hrozí projíždějícím řidičům nebezpečí sklouznutí z přilehlého svahu. Tento stav v současné době řešíme s odborníky, kdy hledáme řešení, jak tuto situaci zlepšit. Ve čtvrtek 17. září
proběhlo v sále Obecního domu veřejné zasedání zastupitelstva obce. Hlavními body programu
bylo schválení pořizovatelem (Magistrátem města Frýdku-Místku) upraveného zadání Územního
plánu obce Lhotka, schválení provozních řádů sportoviště a multifunkčního hřiště a informace
o rozpočtových změnách č. 3 a č. 4. Škoda, že na tomto veřejném zasedáni byli opět v přesile
zastupitelé. Podle mého názoru je účast občana na veřejném zasedání jedinečnou příležitostí,
kdy může občan získat adekvátní informace o práci obecního zastupitelstva, dozví se, co se
v obci děje, co se chystá do budoucna a v diskusi po zasedání dostane kompetentní odpověď
na své případné dotazy týkající se hospodaření obce, průběhu investičních akcí, pozemkových
úprav, digitalizace katastru obce apod. Byli bychom vděčni i za případné připomínky, náměty
a názory na řešení problémových oblastí v obci. Na závěr bych vám chtěl popřát hodně hezkých
a vybarvených podzimních dnů. 
Zdeněk Kubala, starosta

Volejbalisté měli zase turnaj

Lhotka

Vítání nových občánků
Ani velký optimista nemohl očekávat, že
by se podařilo překonat rekord z roku 2014,
kdy bylo slavnostně přivítáno 16 nových lhoteckých občánků. To bylo na obec s pěti stovkami obyvatel opravdu hodně.
Do letošního září se narodilo sedm dětí,
a tak byl opět pádný důvod uspořádat letošní
vítání občánků. Jeden pár se svým potomkem se omluvil, a tak zástupci obce přivítali
šestici – Beátu Slípkovou (rodiče Josef a Ivana Slípkovi), Tomáše Žáčka (rodiče Přemysl
Žáček a Lucie Žižková), Michaela Žurovce
(rodiče Michal Žurovec a Petra Pavlíková),
Marka Zagrapana (rodiče Jan Zagrapan
a Aneta Ryšková), Antonína Riegela (rodiče
Pavel a Lubomíra Riegelovi), Ondřeje Krče
(rodiče Pavel a Helena Krčovi). Dorazili samozřejmě prarodiče, další příbuzní a v některých případech i sourozenci nových občánků. Starší lhotecké děti, školáci, přispěly
k slavnostní chvilce recitací a zpěvem. Starosta obce Zdeněk Kubala pak nové občánky
a jejich rodiče přivítal a ve své řeči mimo jiné
pronesl: „...ve svých dětech každý žije dál,
životy našich dětí jsou pokračováním životů
našich a našich předků. Tento nekonečný řetěz generací se nemusí nikdy uzavřít, pokud
svět, do něhož děti přivádíte, bude rozumný
a klidný.“ Věřme, že se to i následujícím generacím podaří.

Lhotecký turnaj starých gard
Na nedělní odpoledne 30. srpna připravili
lhotečtí rekreační volejbalisté tradiční turnaj,
kterým uzavírají prázdninové období, kdy se
scházejí dvakrát týdně. Od září, pokud to počasí dovolí, se volejbal hraje jen jednou týdně.
Na turnaj přijeli i kamarádi z vedlejších
Kozlovic. A začalo rozdělování do družstev.
Vzhledem k tomu, že pro volejbalisty ve Lhotce neexistují žádná věková omezení, je rozdíl
ve věku hráčů více než 50 let. A tak se kombinují smíšené týmy – jednak podle příslušnosti
k té či oné polovině lidstva, a pak také podle
věku. Ne mladí proti starým, ale pěkně promíseně, a tak se třeba stane, že proti sobě nastoupí matka a syn. A protože byly připraveny
dva kurty, tak program turnaje za krásného
počasí svižně plynul až k jednomu zádrhelu, kdy u jednoho hráče došlo bez kontaktu

s kýmkoliv k přetržení achilovky. Zbytek turnaje místo něj odehrál náhradník. Čtyřiadvacet
účastníků bylo rozděleno do čtyř družstev a ta
byla rozlišena barevnými tričky na – modré
(Šmouly), žluté (Zlatíčka), oranžové (Ptáky
ohniváky) a zelené (Žabky). Možná to bylo
díky šikovně zvolenému jménu nebo také trochu nižšímu věkovému průměru, ale Zlatíčka
nepoznala za celý turnaj porážku a dokonce
neztratila ani set. Na druhém místě se umístily Žabky s jednou porážkou, třetí byli Ptáci
ohniváci se dvěma porážkami a na posledním
místě Šmoulové bez jediného vítězství. Samozřejmě se všichni snažili ze všech svých
sil, ale z výsledků nikdo nedělal tragédii. Šlo
o to si za krásného počasí zasportovat a prožít příjemné odpoledne s přáteli. A to se podařilo vrchovatě.

Dne 5. září se uskutečnil ve Lhotce turnaj
starých gard o putovní pohár Kuřin cup. Tento turnaj tradičně zorganizoval Milan Mičulka,
který všechno pečlivě připravil a také navařil
guláš, na kterém si mohli pochutnat nejen fotbalisté, ale také všichni příznivci fotbalu, kteří
si na hřiště našli cestu.
Počasí fotbalistům přálo, a tak se za podpory diváků pustili staří mazáci Lhotky do boje se

soupeři. Soupeřem jim bylo silné mužstvo ze
sousední obce Kozlovice a mužstvo Starých
Hamer. Soutěž zahájily Kozlovice – Staré Hamry. Ač začátek byl velmi vyrovnaný, nakonec
zvítězili mládenci z Kozlovic 7:0. V dalším utkání nastoupila Lhotka proti Kozlovicím. Lhotečtí
mazáci vzdorovali statečně a prohráli čestně
7:1. Velkou oporou mužstva byl brankář Ferda,
který útočníky soupeře přiváděl místy k zoufal-

Termíny pro svoz a sběr odpadů

jubilea

Termíny svozu komunálního odpadu: úterý 13. 10. a 27. 10.
Frýdecká skládka a.s. bude v obci Lhotka
provádět sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu v sobotu 17. října:
- u hospody Pod Ořechem od 8.00
do 8.30 hodin
- u obecního úřadu od 8.40 do 9.25 hodin
Zároveň bude prováděn zpětný odběr
elektrozařízení a pneumatik.

V měsíci říjnu oslaví svá životní jubilea
a dali ke zveřejnění souhlas tito občané:
Valíček Karel 89 let
Ivánek Rudolf 80 let
Bartošová Ludmila 50 let
Svoboda Milan 50 let
Za obecní úřad přejeme do dalších let pevné zdraví, mnoho spokojenosti a životního
elánu.

ství. V posledním zápase proti Starým Hamrům
po tvrdých bojích docházely domácím síly
a prohráli také po statečném boji 5:0. Obsadili
tak krásné třetí místo. Vítězem se stáli zaslouženě „gardisté“ z Kozlovic. Nutno podotknout,
že domácí se sice snažili, ale nebylo jim to nic
platné. Rozhodčí byl pes. A to byl těžký handicap. Přiložené fotografie jen potvrzuji pravdivost těchto slov.

Klub seniorů pořádal opékání párků
V pátek 18. září se na sportovišti – Kuříně –
sešli lhotečtí senioři v hojném počtu 35 osob,
aby na konci léta, pokud to ještě počasí dovolí,
opekli párky a dali si i něco na zahřátí, aby mohli
posedět i večer, kdy se začalo ochlazovat.
Posezení to bylo příjemné, neboť ti nejšikovnější obsloužili všechny, kteří si hlavně přišli
odpočinout a popovídat – vždyť je toho tolik
nového...
Díky patří všem, kteří akci tradičně organizují
a zajišťují. 
R. K.

Úspěšná sezóna lhoteckých hasičů
MŠE ZA ÚRODU: V neděli 13. září proběhla v místní kapli Navštívení Panny Marie mše svatá za úrodu.
Děti z místní scholy Rosnička přinesly k požehnání spolu s obětními dary také plodiny z místních zahrad.

Výstavba nového chodníku u mateřské školy.

Letošní sezóna lhoteckých hasičů byla
plná zajímavých událostí. V dubnu jsme se
po letech vypravili se členy SDH a jejich
rodinnými příslušníky na zájezd. Navštívili
jsme hasičské muzeum v Ostravě, expozici
MINI UNI na Ostravském výstavišti, areál
Dolní oblasti Vítkovic a Integrovaný záchranný systém v Nošovicích.
Květen byl pro nás zahájením sportovní
sezóny. Obě naše družstva se pravidelně
účastnila soutěží v blízkém okolí, dohromady jich bylo 28. Za nejlepší výkon v našem
mužském družstvu můžeme pokládat již 5.

vítězství na domácí soutěži. Celkem si naši
muži odvezli z různých soutěží čtyřikrát
ocenění za první místo, čtyřikrát za druhé místo a třikrát byli třetí. Ženské družstvo letos vyhrálo 11 soutěží, čtyřikrát krát
skončilo na druhém a osmkrát na třetím
místě. Celkově to byla naše nejúspěšnější
sezóna, i když jsme kvůli nedostatku vody
v podstatě celé léto netrénovali. Poslední srpnovou sobotu náš sbor pořádal 13.
ročník pohárové soutěže O putovní pohár starosty obce, kde jsme letos přivítali
i náš družební sbor ze Slovenska, z obce

Sihelné. Soutěže se zúčastnilo celkem 25
družstev. Na prvních místech ve svých kategoriích se umístili muži ze Lhotky a ženy
ze Pstruží. Tuto sobotu 26. září proběhlo
zakončení sezóny, kdy jsme při posezení
v hasičské zbrojnici zhodnotili uplynulou
sezonu. Před zimou nás ještě čeká zazimování požární techniky, příprava Výroční
valné hromady a v novém roce již tradičně
Hasičský ples.
Více informací o činnosti našeho sboru
se můžete dovědět na našich webových
stránkách: www.sdh-lhotka.cz. 
S. P.
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Zájezd za poznáním krás naší vlasti
V letošním roce se konal již 21. ročník tradičního třídenního zájezdu za „Poznáním krás
naší vlasti“.
Jeho zahájení bylo v roce 1995, a jelikož
v prvních letech se tyto zájezdy konaly v průběhu roku i několikrát, dá se říci, že se jich
uskutečnilo nejméně třicet a s nadsázkou to
byly tři měsíce na cestách.
Výčet míst, které mohli účastníci zájezdu
navštívit, byl různorodý. Nebyla to jenom Praha s její kulturou, ale také řada zajímavých
míst v celé naší vlasti. Byly to památky spojené
s osobnostmi českého národa, církevní objekty,
památná místa, ale i chráněné krajinné oblasti. Mezi nimi můžeme jmenovat např. Kutnou

Horu, Ještěd, Prachovské Skály, Jablonné
pod Ještědí, Sázavský klášter, Českou Skalici,
Hlubokou nad Vltavou, Konopiště, Lány, Český Krumlov aj. O tom, že tyto zájezdy si získaly
oblibu, svědčí skutečnost, že i toho letošního,
který se konal 4.–6. září, se zúčastnilo téměř
100 účastníků, pro které byly zajištěny dva autobusy. Vedoucím zájezdu byl pan David Blahut
– předseda kulturní komise, kterému pomáhala
členka této komise ing. Hana Poledníková.
Trasa byla neméně zajímavá. Účastníci měli
možnost zhlédnout náměstí v Telči, muzeum K.
H. Borovského v Havlíčkově Brodě, zámek Zbiroh, kde malíř Alfons Mucha vytvořil Slovanskou
epopej. Druhý den zájezdu to byla návštěva

Žil láskou ke své rodné
obci, ke svému kraji
„Dějiny jsou svědky časů, světlem pravdy,
živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti.“ (Marcus Tullius Cicero)
Před dvaceti pěti lety 11. října 1990 se nejenom občané Bašky, ale i z dalších míst našeho
regionu přišli naposled rozloučit s kronikářem,
písmákem, panem Bedřichem Fišerem.
Bedřich Fišer se narodil 18. července 1904
v Bašce v rodině drobného rolníka a ševce. Již
od svého mládí se intenzivně zajímal o historii
a kulturní památky. Poznání jejich hodnot jej
přivádí ke studiu historie a tradic rodné Bašky.
Od třicátých let 20. století písemně zaznamenával vzpomínky svých spoluobčanů a v roce
1938 byl zvolen kronikářem Bašky. V této své
činnosti setrval mimo válečná léta II. světové
války až do posledních chvil svého života. Byl
kronikářem téměř padesát let a patřil zcela
určitě mezi nejdéle píšící kronikáře naší vlasti. Za tuto činnost obdržel celostátní ocenění.
Kronika Bašky především jeho zásluhou patřila
k nejlépe vedeným kronikám našeho regionu.
Vedle této činnosti napsal řadu historických
pojednání – a to především do časopisů Těšínsko, Ozvěny a mnoha dalších. Řada jeho prací
je uložena v Okresním archivu Frýdku- Místku,
Opavě, Brně i v Praze. V období let 1950–1960
byl předsedou Osvětové besedy v Bašce.
Jako hluboký pocit nepochopení nesl v sobě
až do posledních chvil svého života křivdu padesátých let, kdy vinou místních představitelů
byla v obci zrušena a zlikvidována Národopisná jizba, kterou založil a vybavil doklady života
předcházejících generací Bašťanů. Zpracoval
Malé dějiny Bašky, které vyšly nákladem Národopisné jizby (1946). Značné úsilí věnoval

přípravě vydání Velkých dějin Bašky, které zůstaly bohužel jenom v rukopise.
V roce 1998 vydala Obec Baška publikaci
v nákladu 1000ks Baška – Kunčičky u Bašky
– Hodoňovice (autoři Ing. Z. Kavka, Mgr. M.
Juřicová, F. Vaníček). Některé materiály pro
zpracování této knihy byly čerpány z archivních podkladů Bedřicha Fišera.
K jeho dalším zálibám patřila i sběratelská
činnost. Ve svém domku měl desítky hodin, hodinek, hracích strojků, z nichž mnohé z nich by
mohly být i chloubou renomovaných muzejních
sbírek. Byl však nejen jejich sběratelem, ale
i vyhlášeným opravářem těchto chronometrů.
K neodmyslitelným aktivitám pana B. Fišera
patřil i jeho hluboký vztah ke zpěvu a hudbě.
Po více než 60 let byl činný v několika sborech.
Z toho více než 40 let patřil k předním pěveckým oporám Lašského smíšeného pěveckého
sboru z Bašky a patřil i k jeho zakladatelům
(1952). Symbolickou tečkou za životem pana
Bedřicha Fišera byl jeho medailon v pořadu
„Dejte léta životu“, který byl uveden v České
televizi v létě roku 1990.
Nejpřesvědčivěji však působí slova, která
zaznamenal v úvodu svých vybraných zkazek
a pohádek z Pobeskydí vydaných u příležitosti
80. narozenin (1984).
Až na ojedinělé malé životní přesuny, žil
jsem celkem klidně a spokojeně, dalo by se
říci šťastně.
Kdybych měl znovu prožívat svůj pozemský život, nepřál bych si nic jiného, než kráčet
po cestách, po jakých jsem dosud šel.
A chtěl bych žít zase v Bašce…

František Vaníček

Karlových Varů, Mariánských Lázní a starobylého hradu Loket na břehu Ohře, který je spojen
se jmény Karla IV. nebo J. W. Goetha. Poslední den byla v programu prohlídka Plzně – Evropského města kultury 2015 s její synagogou
a muzeem loutek. Ve starobylém městě Táboře
s jeho obnoveným interaktivním husitským muzeem a muzeem čokolády se účastníci po společné večeři a fotografii se zájezdem rozloučili.
Doufejme, že tato tradice nekomerčních
zájezdů bude i v dalších letech pokračovat
a kulturní komise obce Bašky bude mít dobrou
ruku při výběru zajímavých tras, kterých naše
republika stále nabízí dostatek.

František Vaníček

Tábor 6. září 2015. Foto: Martina Pavlásková

Přátelství s městem Třebíč přetrvává
Ve dnech 22.–23. 8. tohoto roku jsem měl
možnost na pozvání starosty Třebíče navštívit toto město u příležitosti již tradičně konané
slavnosti „Tří kápí“. Pojmenování této kulturní
akce je odvozeno od tří řeholních kapucí, které má toto sedmatřicetitisícové město ve znaku, jako připomínka významu, kterou při jeho
založení měl benediktinský řád.
Na začátku návštěvy jsem byl přijat
na městském úřadě místostarosty Vladimírem Malým a Mgr. Pavlem Pacalem. Při
krátké debatě jsme si sdělili nejnovější informace a zajímavosti jednak z naší obce
a na druhé straně zase města Třebíče. Potom mě pan místostarosta Malý doprovodil
až do místa konání slavnosti, což je upravený prostor v Podzámecké Nivě ohraničený
na jedné straně řekou Jihlavou a na druhé
straně pak tyčící se dominantou zámku
s bazilikou sv. Prokopa. Rovněž vlastní procházka městem byla vhodnou příležitostí se
seznámit s nově připravovanými investičními akcemi nebo naopak projekty, které již
byly zrealizovány. Mezi unikátně opravené

památky, které byly v roce 2003 zapsány
na Seznam UNESCO, patří staré židovské
město a také bazilika sv. Prokopa, rovněž
nedávno opravené nádvoří a fasády přilehlých staveb před bazilikou a zámkem jsou
velmi zdařilou investicí. Určitě je velkou zásluhou vedení města schopnost efektivně
čerpat dotační investice jak z operačních
programů EU, tak krajských finančních zdrojů. Toto je pro mě velkou výzvou a inspirací
pro práci v naší obci. Sobotní večer strávený
v milé společnosti místostarosty Malého, ale
také radní Ing. Marie Černé, která je dlouholetou zastupitelkou města, byl ukončen podívanou na „noční historický průvod městem“
v dobových kostýmech s pochodněmi a bubny, který symbolizuje příjezd Karla IV. a Jana
Lucemburského do Třebíče.
Program nedělního dopoledne tvořila slavnostní mše svatá v bazilice, na které jsem byl
přítomen společně se starostou Ing. Pavlem
Janatou a radní Ing. Černou. Sakrální prostor této románsko-gotické basiliky, jež byla
budována již od první poloviny 13. století,

umocňoval duchovní prožitek vlastní liturgie.
V následujícím rozhovoru se starostou města
mi byl potvrzen zájem vedení radnice navštívit v příštím roce (2016) naši obec a připomenout si tak 70 let od začátku převzetí kmotrovství města Třebíč nad válkou zpustošenou
obcí Baška. Při nedělním obědě na rozloučenou byla příležitost předat našim přátelům
vedle drobných upomínkových dárků také
publikaci s podpisem autora Zdeňka Bajgara
„Zázraky lidské solidarity Akce BUDUJEME
SLEZSKO“. Tato kniha mapuje nezištnou pomoc okresů, měst, obcí a podniků slezským
obcím po hrůzách II. sv. války.
Pak již následovalo rozloučení s hostiteli
s opětovným ujištěním, že se za rok setkáme.
Když jsem pak míjel poslední domy Třebíče
a vyjížděl na zpáteční cestu, zažíval jsem příjemný pocit z toho, že lidé zde žijící na naši
obec nezapomněli, ale také vděčnost předcházejícím generacím, které dokázaly takové
přátelské pouto vytvořit a udržet.

RNDr. Martin Čajánek,

Ph.D., místostarosta obce

tak šel čas …

Na fotografii z roku 1930 před sokolovnou v Bašce. Přední řada zleva: Albín Mojžíšek, Josef Koloničný, František Pavelek, Štěpán Mikoláš.
Zadní řada zleva: Karel Špok, Štěpán Šajer, A. Chlopčík, Bedřich Fišer,
J. Vlk, všichni aktivní členové Tělocvičné jednoty Sokol Baška.

Foto: Archiv Vlasty Kraoutové

Setkání, které se vepsalo do paměti. Památná mohyla na Ivančeně
pod Lysou horou byla místem, kde se 25. dubna 1970 junáci 1. oddílu
z Bašky vedeni Vilémem Čapčuchem setkali s tehdejším náčelníkem
českého Junáka Rudolfem Plajnerem (5. dubna 1901 – 23. června
1987). Přední řada zleva: Ota Válek, Václav Handrejch, Petr Handrejch,
Jarek Blažek, Karel Schindler, Petr Schindler, Josef Kolčář a Stanislav
Chvastek. Zadní řada zleva: Libor Blahut, Miroslav Kuliha, Miloš Lepík,
Rudolf Plajner, Mirek Dibelka, Zdeněk Skokan, Ferko Tomko, Miloš Šigut, Miloš Lepík a Milan Čapčuch.

Foto: Vilém Čapčuch

Archivní fotografie ze srpna 1970 je připomenutím hodoňovického
rodáka, kněze salesiána Josefa Pavlase (*1930). Protože svou první
primiční mši ve svých 40 letech nemohl mít ve své rodné obci (v hodoňovické kapli Panny Marie), uskutečnila se v místeckém kostele sv. Jana
a Pavla. Na fotografii jsou někteří z těch, kteří přicházeli s novoknězem
Josefem Pavlasem do místeckého kostela – Josef Pavlas, za ním zleva:
Marie Pavlasová, Bohumil Židek, Leopold Pavlas a zcela vzadu Petr
Kořený.

Foto: Archiv Adolfa Kolčáře

Setkání rodáků Bašky – padesátníků – v roce 1980. Vpředu zleva:
J. Hradišťan, M. Salomonová-Šajerová, L. Koloničná, E. Vrublová-Fucimanová, V. Damková-Březinová, K. Karasová, dlouholetý hráč kopané
Válcoven plechu Karel Krasula, T. Ondrušáková-Kohoutová, E. Procházková-Adamišová, J. Ondrušák, A. Fojtík. Zadní řada zleva: L. Šustek, L. Charvát, L. Bittner, R. Zeman, J. Čajka, O. Jurok, F. Bukovjan, F.
Sýkora, Alfons Březina. Tato fotografie je nejen vzpomínkou na ty, kteří
již nejsou mezi námi, ale především blahopřáním těm, kteří se v letošním roce dožívají vzácného jubilea 85 let.

Bedřich Fišer (18. 7. 1904 – 7. 10. 1990).

Jablíčka nasbíraná přímo ze sadu.
Agropenzion Lhotka
737 238 454
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Občanské centrum začalo sloužit dospělým i dětem

Naše obec otevřela slavnostně v sobotu 5.
září nové Občanské centrum. Zázemí v něm
našel obecní úřad, družina, lékařka, zájmové
skupiny a do budoucna i spousta akcí.
Bývalá mateřská škola oku kolemjdoucích
nelahodila. Objekt byl roky prázdný a před vedením obce stála výzva – co s ním? Vznikla tak
myšlenka přestavět jej na moderní centrum,
kde najde místo mnoho institucí a místní lidé

tak budou mít to hlavní pod jednou střechou.
Psal se rok 2006 a tehdejší zastupitelstvo
rekonstrukci odsouhlasilo. „Cesta k dnešnímu dni tak trvala devět let. Samotná realizace rekonstrukce byla zahájena loni v srpnu
a dokončena letos v červnu. Celkové náklady
dosáhly částky okolo 22 milionů korun. Tyto
jsou hrazeny jednak z operačního programu
a z větší části z úvěru,“ připomenul starosta
Pržna Petr Blokša. Pokračoval, že kroky k naplnění představ a záměrů vedoucích k tomuto
cíli, nebyly vůbec jednoduché. „My jsme se
s tím ale porvali a dotáhli to do konce. Podařilo
se nám vybudovat dílo, o kterém si myslím, že
bude rozhodně patřit svým významem k výrazným obecním tvůrčím počinům v moderní
historii. Věřím, že se občanské centrum stane
opravdovým dýchajícím středem obce, na který budeme všichni právem hrdi. Věřím, že
objekt bude další desetiletí dobře sloužit obci
i všem občanům tak, jak tomu chtěli občané

obce Pržno v 80. letech,“ narážel starosta
na fakt, že bývalou mateřinku stavěli lidé svépomocí. A podle kroniky nerostla vůbec lehce:
„O to větší bylo nasazení a zápal řady našich
spoluobčanů, kteří zde odpracovali v průběhu
výstavby desítky tisíc hodin. Školka byla vybudována za 28 měsíců a náklady na její vybudování dosáhly 3,7 mil. Kč. Celkem bylo na stavbě odpracováno asi 80 tisíc hodin. Z toho
30.000 hodin odpracovala skupina důchodců
a dobrovolníků. Zdarma bylo odpracováno
4.813 hodin.“
Nynější občanské centrum se stalo domovem pro obecní úřad. Každé odpoledne si
do něj chodí hrát děti ze školní družiny. Ordinaci v něm bude mít i lékařka. Zázemí v něm
najdou obecní spolky, senioři i knihovna. Mimo
jiné se v něm budou konat pravidelné kreativní
dílny. V horním sále se pak lidé mohou scházet
na mnoha akcích. Dá se bez nadsázky říct, že
centrum má sloužit všem bez rozdílu věku.

Startujeme nový školní rok v mateřské škole

V letošním školním roce jsme přivítali v naší
mateřské škole 41 dětí. Najdeme mezi nimi
nejen „staré mazáky“, ale i nováčky. Jak jim
pomoci, aby nástup do MŠ zvládly co nejlépe?
Adaptační období, kterým nové děti ve školce
procházejí, má u každého dítěte jiný průběh.
Někdo se na chvíli promění v „slzavé údolí“
a jiný se rychle „oklepe“ a přivykne si na nové
věci.
Adaptace, proces přizpůsobování se a zvykání na nové skutečnosti, sám o sobě není

ničím patologickým a patří k životu. Je třeba
si uvědomit, z čeho úzkost dětí pramení – pokud je dítě nejisté, chybí mu doma stanovený
režim, může se přechodem do MŠ uklidnit.
Úspěšné zvládnutí adaptace je velký úkol nejen pro dítě a MŠ, ale i pro rodiče, kteří musí
úzce spolupracovat ve prospěch jejich dítěte.
Učitelky se snaží navodit domácí atmosféru
hrou v menších skupinkách, vytvořit pocit bezpečí a jistoty. Děti, které navštěvují mateřskou
školu, rády poznávají nové a nové věci. V letošním školním roce probíhá předškolní vzdělávání ve dvou třídách – nejmenší děti 2-3leté se
vzdělávají ve třídě „MYŠKY“ a 4-6leté ve třídě
„KOČIČKY“. Prostory MŠ již nevyužívá školní
družina, která se přestěhovala do nových prostor občanského centra. Vznikl tak prostor pro
individuální hry a samostatné hrací koutky pro
děti.
A co nás v letošním školním roce ještě čeká?
Pro předškolní děti jsme letos připravili krou-

Tradiční Hovory s občany budou v nových prostorách
Starosta Pržna Petr Blokša a místostarostka Milena Tvrdoňová zvou všechny občany na tradiční Hovory s občany. Tentokrát se budou konat v krásných nových prostorách nového Občanského
centra. Pokud tedy máte podněty či dotazy, které by vám mohli zodpovědět zastupitelé obce nebo
její vedení, chcete se dovědět novinky či si jen popovídat a potkat se se svými sousedy, přijďte.
Jste všichni srdečně zváni. Hovory s občany se budou konat v neděli 8. listopadu v 15.00 hodin.

Náš svět zve
na výstavu obrazů

jubilea
Říjen je měsícem oslav jubileí
těchto spoluobčanů:

V rámci týdne sociálních služeb pořádá
příspěvková organizace Náš svět prodejní výstavu sociálně terapeutických dílen
a výstavu obrazů klientů. Bude se konat
9. října v době od 10 do 16 hodin v zasedací místnosti Občanského centra v Pržně.
Srdečně zve obec Pržno a Náš svět, příspěvková organizace.

pan Jan Ogrocki – 65 let,
paní Ludmila Kovářová – 55 let,
pan Miroslav Krhut – 50 let.
Vážení jubilanti, oslavenci, přejeme vám
mnoho dalších let plných zdraví, štěstí,
pohody a životního elánu. OÚ Pržno

žek s názvem „Angličtina pro nejmenší“, který
probíhá každé úterý dopoledne pod vedením
lektorky Mgr. Lucie Strašilové. Menší skupina
dětí dává prostor k efektivnímu poznání tohoto
jazyka a individuální přístup ke každému jedinci.
Podzimní návštěvu solné jeskyně ocení nejen
děti, ale i jejich rodiče. V tomto podzimním čase
přichází řada respiračních onemocnění. Rády
bychom tomu předcházeli jak návštěvou solné
jeskyně, ale i samotným otužováním dětí např.
vhodným oblékáním. Budeme pravidelně navštěvovat knihovnu, filmová představení a divadélka. Do naší školy přijede mobilní planetárium
a plánujeme společné projekty s kamarády ze
školy.
Celý kolektiv MŠ se snaží o to, aby se dětem
ve školce líbilo, rády si tu hrály a měly pocit jistoty a bezpečí. Společně s rodiči bychom rádi
vytvořili pracovní tým, který bude svým dětem
vytvářet příznivé podmínky pro jejich výchovu
a vzdělání. 
Učitelky MŠ

Svoz odpadů v říjnu
Komunální odpad:
Ve středu 14. a 28. října 2015.
Sklo – vždy v pátek dle vytíženosti.
Papír – vždy ve čtvrtek dle vytíženosti.
Plasty – vždy ve středu dle vytíženosti.
Na základě dotazů občanů, kteří se dotazovali, jak mohou smysluplněji likvidovat drobný
kovový odpad, byly na vybraná sběrná hnízda
umístěny červené nádoby na plechovky, konzervy apod. Umístěny jsou na zkoušku: u kravína, u Hrušky, u Thermy, na Návsi a v chatovišti
za řekou. Rovněž za hřbitovem budou u velkoobjemového kontejneru nově umístěny nádoby
na tříděný odpad.
Připomínáme občanům, kteří mají zapůjčeny kompostéry, že si mohou na OÚ Pržno vyzvednout kompostovatelné sáčky a urychlovače
kompostu.

Topíte kaly? Škodíte sobě,
rodině i svým sousedům
Topná sezóna začíná. A s ní přichází i dny,
kdy se naše obec každoročně halí do smogu.
„A já se, stejně jako každý rok, musím ptát. Líbí
se vám, když se skoro nemůžeme nadechnout?
Kdy na nás a naše děti přichází záchvaty kašle? Kdy si ani pořádně nemůžeme otevřít okno,
natož si zaběhat? Pokud se nad touto otázkou
zamyslíme, jsme už krůček od toho, něco s tím
i udělat,“ zamyslel se starosta Petr Blokša.
Uvědomuje si, že významným znečišťovatelem
ovzduší jsou samozřejmě továrny i automobilová doprava. Přesto ale právě lokální topeniště, a stačí mnohdy jeden, dva domy, dokážou
vzduch v obci pořádně otrávit.
V 90. letech došlo k výraznému zlepšení
kvality ovzduší především díky plynofikaci obcí
a měst, tj. k přechodu vytápění domácností z tuhých paliv na zemní plyn. Při využití zemního
plynu a kvalitních paliv (koks, černé uhlí) nedochází k tak výraznému znečišťování ovzduší
škodlivými látkami jako při spalování nekvalitních paliv a odpadů z domácností. V posledních
letech se bohužel mnoho domácností vrací k topení tuhými palivy, což se projevuje na zhoršené kvalitě ovzduší. Vůbec nejhorším nešvarem
je spalování domovních odpadů v lokálních
topeništích, což jednoznačně zakazuje zákon
o odpadech i zákon o ovzduší. V žádném domácím topeništi se nevytváří teploty dostatečně
vysoké, aby se toxické látky bezpečně zlikvidovaly. Například prudce jedovaté dioxiny vznikají

Ostravská nezisková organizace Čisté nebe pokračuje i tento rok ve svém projektu s názvem Čistý komín (www.cisty-komin.cz). Jedná se o webovou a mobilní aplikaci, která umožňuje obyvatelům Moravskoslezského kraje přidávat fotografie kouřících komínů na mapu a motivovat tak majitele lokálních topenišť ke zlepšení způsobů vytápění.
Fotky kouřících komínů můžou obyvatelé zobrazovat a přidávat na adrese: www.cisty-komin.cz/pridej-komin.html
Organizátoři k této aktivitě uvádějí: „Lidé se na nás často obracejí s dotazy ohledně sousedů, kteří jim svým topením znepříjemňují život. Věříme, že Čistý komín tyto problémové topiče
motivuje k výměně starého kotle za nový anebo ke zlepšení způsobu vytápění v jejich domácnosti. Pilotní projekt je vytvořen pro použití v Moravskoslezském kraji, na základě zkušeností
a zájmu budeme případně uvažovat o jeho rozšíření do dalších krajů.“ Zatím na mapě není
zakreslen ani jeden dům v Pržně.

Obec pronajme prostory v Občanském centru
Obec Pržno oznamuje záměr pronajmout
část nemovitosti ve vlastnictví obce. Jedná se
o nebytové prostory objektu č. 201 – Občanské
centrum Pržno:
Místnost č. l, přízemí, s výhledem na parkoviště, vstup do budovy ze západní strany objektu.
Výměra 22,6 m2 vč. WC. Součástí je rovněž přilehlý sklad o výměře 4,5 m2. Celková výměra
27,1 m2.
Místnost č. 2, 1. patro, s výhledem na parkoviště, vstup do budovy ze západní strany objektu. Výměra 15,8 m2.
Místnost č. 3, 1 patro, s výhledem na parkoviště, vstup do budovy ze západní strany objektu,
případně hlavním vchodem. Výměra 11,8 m2.
Místnost č. 4, 2. patro, s výhledem na par-
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2. Podzimní KREATIVNÍ PODVEČER
TENTOKRÁT: PODZIMNÍ VĚNCE A DEKORACE Z PŘÍRODNIN

KDY? V pátek 16. 10. 2015
V KOLIK? od 18,00 do cca 21,30 hod
KDE? RC MAŠINKA (zadní vchod Obecního domu Pržno směrem od parkoviště)
KDO? Dospělí kreativci
VSTUPNÉ: 20 Kč + úsměv a dobrá nálada (je vhodné rezervovat si předem místo, abychom zajistili dostatek míst
k sezení, a to nejpozději do 15. 10. 2015 na kontaktu ANNA.JAVORKOVA@GMAIL.COM)
Přineste si s sebou:
� slaměný, proutěný či polystyrenový základ (kruh či ovál na věnec, koule/kužely různých velikostí na ostatní
dekorativní předměty), polystyrenový základ bude nutno předem obalit do tmavší látky či nabarvit tmavší barvou
(postačí temparkami), pokud se na něj chystáte lepit tmavé přírodniny,
� může být i karton na podklad pro „ploché“ dekorace k zavěšení (postačí větší stará krabice),
� různé přírodniny z lesa a polí: např. kaštany, žaludy, šišky, jeřabiny, šípky, šnečí ulitky, tenčí větvičky na
dozdobení, drobné kamínky, mech, pírka, drobounké okrasné dýně a kukuřice, neloupané ořechy, okrasná „mini“
jablíčka, sušené rostliny (mochyně židovská, řebříček, obilné klasy, okrasné trávy, bodláky, makovice,…),
� různé přírodniny z domova: např. fazolky různých barev a velikostí, nepůlený hrách, zrnková káva, pecky od
švestek či jiných peckovin,
� v omezeném množství mohou být i zakoupené umělé rostliny a plody,
� dále může být juta/pytlovina, přírodní lýko (barvené i nebarvené), jutový či lněný provázek, zbytky barevných
přízí, plsť/filc, zbytky látek, stuhy na dozdobení,
� tavnou/lepící pistoli s dostatečným množstvím tyčinkových náplní a příp. tenčí drátky na uchycení přírodnin,
starší karton či obal od vajec a noviny (na práci s tavnou pistolí),
� obyčejné nůžky a zahradní nůžky (na větvičky).
Dobrý kolektiv, pozitivní nasazení, zaškolení a motivaci dodáme my, ostatní je na Vás ☺ Čajík či kafíčko zajištěno,
drobná domácí kulinářská produkce VÍTÁNA, obzvlášť uděláme-li si dlouhý tvořivý večer ☺. S sebou hřejivé přezůvky
a hrníček, nechcete-li zůstat na suchu ☺

spalováním chlorovaných materiálů, jako je
např. PVC, potřebují k likvidaci teploty nad 1200
°C. A to náš kotel rozhodně nezvládne.
Toxické látky nikde nezmizí v ovzduší, obzvlášť za špatných rozptylových podmínek, kdy
škodliviny doslova sedí nad zemí jako deka, ale
ohrožují vás, vaši rodinu a sousedy. Způsobují velké zdravotní potíže jako například záněty,
infekce i rakovinu plic, astma, kardiovaskulární
nemoci, bolesti hlavy, mají dopady na nervovou
soustavu a vyvolávají i reprodukční problémy.
„Je tedy jen a jen na nás, jakou cestou se vydáme. Pevně doufám, že při večerní procházce
nebudeme muset chodit s kapesníky na ústech,“ dodal starosta.
Moravskoslezský kraj opět chystá nové
kotlíkové dotace, které by se měly rozběhnout
ještě do konce tohoto roku. Dotační titul by měl
podpořit zájemce o výměnu starých neekologických zdrojů vytápění domácností za nové
ekologičtější zdroje tepla, mezi které patří kotle
na pevná paliva nejvyšší emisní třídy, tepelná
čerpadla a plynové kondenzační kotle. Dotace
fyzickým osobám – domácnostem bude moci
být poskytnuta v rozsahu 70–85 % z částky
150.000 Kč, jako maximálních celkových uznatelných výdajů, a to v závislosti na typu nově pořizovaného zdroje tepla a lokality, kde se tento
zdroj nachází.
V příštím čísle nabídneme občanům další aktuální informace o kotlíkových dotacích.

I. podzimní KREATIVNÍ PODVEČER

TENTOKRÁT: HÁČKUJEME podzimní ČEPICI, ŠÁLU/ŠÁTEK, PONČO

KDY? V pátek 2. 10. 2015
V KOLIK? od 18,00 do cca 21,00 hod
KDE? RC MAŠINKA (zadní vchod Obecního domu Pržno směrem od parkoviště)
KDO? Dospělí kreativci (možno i úplní začátečníci)
VSTUPNÉ: 20 Kč + úsměv a dobrá nálada (doporučujeme rezervovat si předem místo, a to
nejpozději do 1. 10. 2015) na e-mailu, osobně či telefonicky na kontaktu níže)
KONTAKT PRO PŘÍPADNÉ DOTAZY:
paní Javorková: ANNA.JAVORKOVA@GMAIL.COM nebo 777 983 066
Přineste si s sebou:
� na čepičku pro menší děti postačí 1-2 klubka příze ELIAN NICKY či jiné obdobně silné příze o stejné gramáži,
� na čepici pro větší děti a dospělé 2-3 klubka výše uvedené příze,
� na šátek či šálu 2 klubka výše uvedené příze,
� na pončo pro děti (vel. 128) postačí 4-5 klubek výše uvedené příze a
� PLETACÍ HÁČEK (NIKOLIV HÁČEK NA PŘÍZI!) č. 3.
Chcete-li se pustit do vícebarevné varianty výrobku či se u ponča pustit do větších/menších velikostí, bude třeba toto
zohlednit v počtu potřebných klubíček ☺
V případě zájmu o zajištění materiálu (či háčku) z naší strany pište na kontaktní e-mail nejpozději do čtvrtku 24.9.
2015 do 8,00 hod).
Dobrý kolektiv, pozitivní nasazení, zaškolení a motivaci dodáme my, ostatní je na Vás ☺
Čajík či kafíčko zajištěno, vlastní drobná domácí kulinářská produkce VÍTÁNA, obzvlášť uděláme-li si dlouhý tvořivý
večer ☺. S sebou hřejivé přezůvky a hrníček, nechcete-li zůstat na suchu ☺
Na co se můžete těšit ještě v říjnu: připravujeme tvoření podzimních věnců a interiérových i extériérových dekorací ☺

koviště, vstup do budovy ze západní strany
objektu, případně hlavním vchodem. Výměra
23,1 m2.
Místnost č. 5, 3. patro, s výhledem na hlavní
silnici, vstup do budovy hlavním vchodem. Výměra 39,5 m2.
Místnosti jsou kolaudovány jako kancelářský
prostor. Účel využití: kancelářské prostory. Jiné
využití (např. služby) je možné po projednání
s příslušnými úřady. Místnosti lze pronajmout
i jednotlivě, případně ve skupině. Termín pronájmu: od 1. 11. 2015. Předpokládaná cena nájemného bez služeb: 1.200 Kč/m2/rok.
Obec dále nabízí možnost pronájmu prostor
určených pro zdravotnické účely:
Místnost č. 1 – sesterna, l. patro, s výhledem
do zahrady, výměra 14,5 m2.
Místnost č. 2 – ordinace, 1. patro, s výhledem do zahrady, výměra 24,7 m2.
Místnost č. 3 – zázemí + WC, 1. patro, výměra 10 m2.
Místnost č. 4 – čekárna, 1. patro, s výhledem
na parkoviště, výměra 22,92 m2.
Všechny prostory jsou kolaudovány jako
zdravotnické prostory praktického lékaře.
Předpokládaná cena nájemného bez služeb:
900–1000 Kč/m2/rok. Termín pronájmu: od 12.
10. 2015.
Poslední nabídkou jsou nebytové prostory
určeny pro dentisty:
Místnost č. 1 – čekárna, 1. patro, s výhledem
do zahrady, výměra 11,8 m2.
Místnost č. 2 – ordinace, 1. patro, s výhledem do zahrady, výměra 19,9 m2.
Místnost č. 3 – zázemí + WC, 1. patro, výměra 10,4 m2.
Všechny prostory jsou kolaudovány jako
zdravotnické prostory zubního lékaře.
Účel využití: ordinace zubního lékaře, případně jiné zdravotnické zaměření. Termín
pronájmu: od 1. 11. 2015. Předpokládaná cena
nájemného bez služeb: 900–1000 Kč/m2/rok.
Informace: Obecní úřad Pržno, tel
558 677 252

Hledáme obecního
kronikáře
Zajímá vás dění v naší obci? Jste patriot,
který chce pomoci dobré věci a zprostředkovat
život v Pržně budoucím generacím? Tak právě vás hledáme. Naše dosavadní kronikářka
Zuzana Horáková, která zachytila desetileté
období Pržna, odchází. Hledáme tedy nového
kronikáře-kronikářku, který naváže na její práci.
Zájemci, hlaste se prosím starostovi obce Petru
Blokšovi.
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Schválený územní plán pomůže těm, kteří chtějí stavět
Důvod k radosti mají na Ostravici všichni,
kteří chtějí stavět dům. Po dlouhých devíti letech usilovné práce a neustálých změn se
vedení obce podařilo dopracovat a následně
i schválit nový územní plán.
„Obec Ostravice tak konečně dokončila
územně plánovací dokumentaci, na kterou
mnoho stavebníků čekalo. Tímto je umožněno stavět rodinné domy či jiné stavby na pozemcích, které, ač přes snahu zákonodárců
a takzvanou Čunkovou novelu, v návaznosti
na zastavěné území nebylo možno ke stavbě
použít,“ řekl starosta Ostravice Miroslav Mališ.
Pokračoval, že schválením územního plánu se
otevřel prostor k výstavbě zhruba 350 nových
rodinných domů, tak i možnosti výstavby bytových domů či jejich kombinace. „Dále se zpracovala dopravní obslužnost určitých pozemků
a jejich zpřístupnění. Dle litery zákona územní plán nabývá účinnosti šestnáctým dnem
od jeho zveřejnění,“ upozornil starosta.
Pokud se stane, že lidé nebudou se zněním
územního plánu spokojeni, nemusí se děsit.
„Je zde nutno říci, že se nejedná o konečný

dokument v oblasti územního plánování obce
Ostravice. Je možné provádět změny, které
některé obce již několikrát provedly a stále
provádí k rozvoji svého území. Předpokládáme, že tato situace bude i na Ostravici. Koncem roku tak vypíšeme sběr dat a požadavků
občanů nebo vlastníků pozemků pro úpravu
územního plánu, a to formou změny číslo 1.
Cílem je, abychom tuto změnu projednali ještě
v tomto volebním období, to znamená do roku
2018,“ slíbil Miroslav Mališ.
Dokument si mohou lidé prostudovat na internetových stránkách obce, k nahlédnutí je
i na stavebním úřadě v Ostravici.
Záměr pořízení územního plánu schválilo
zastupitelstvo obce 20. prosince 2006. Nedílnou součástí konceptu bylo vyhodnocení
vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj
území, a to i s ohledem na životní prostředí.
První veřejné projednání konceptu se konalo
v roce 2008. Pokyny pro zpracování návrhu
územního pláno schválilo zastupitelstvo 15.
března 2010. V tento rok také proběhly volby a do čela obce se postavil Miroslav Mališ.

Společné jednání s dotčenými orány proběhly v květnu následujícího roku. Námitky pak
vznesl krajský úřad. „Po odstranění nedostatků jsme uspořádali další projednání. Konalo se
v září roku 2012. Bylo podáno na 78 námitek
a dvě připomínky. Územní plán tak doznal dalších změn. A my jsme uspořádali další veřejné
projednání, tentokrát 23. dubna minulého roku.
Sešlo se 24 námitek a jedna připomínka,“ připomenul starosta. Poslední veřejné projednání
pak proběhlo letos 27. května. K upravenému
návrhu se sešlo sedm námitek. 7. září pak konečně zastupitelé územní plán schválili. „Je
vidět, že celá procedura byla velice náročná.
Chci tímto poděkovat především svému předchůdci Jaromíru Dobrozemskému, který stál
u zrodu plánu. Dále pak panu místostarostovi Jiřímu Pavlánovi, Květoslavě Kubačákové,
Alině Chovancové a komisi pro územní plán
2006–2010, v jejímž čele stál Tomáš Čárka.
Poděkování samozřejmě patří i členům rady,
zastupitelům, zaměstnancům obecního úřadu
a všem, kteří se na tvorbě územního plánu podíleli,“ doplnil starosta.

Přes Ostravici opět proudily davy závodníků
Závod Adidas – Continental Beskydská
sedmička opět rozproudil život i v naší obci.
Proudící davy více či méně unavených závodníků vděčně zastavovaly v areálu základní
školy, kde pro ně bylo připraveno občerstvení
a dokonce i tělocvična. V ní si mohli zmožení
lidé na chvíli odpočinout.
„Vlastně se dá říct, že právě Ostravice je
velice důležitý bod. Právě tam se totiž začíná opravdu závodit,“ podotkla Kateřina Piechowicz, která v závodě získala třetí místo
ve smíšených dvojicích a stejné místo obsadila
i v pořadí žen. „Takže je zřejmé, že jsme s mým
parťákem Markem Balcarem jen prosvištěli
obcí. Polévka ale byla vynikající, ostatně jako
každý rok,“ chválila Kateřina Piechowicz.
O tom, že Ostravice extrémní závody prožívá, svědčí i fakt, že u startu v Třinci byl přítomen starosta Miroslav Mališ. „Jedná se bezesporu o velice náročný závod a naše obec
nabízela účastníkům jako jediná možnost si
odpočinout. V našem bufetu jsme navíc pro
závodníky připravili občerstvení či možnost
ošetření puchýřů a drobných poranění. Slova
útěchy byla zbytečná. Všichni totiž věděli, že
je před nimi Smrk, což pro mnohé znělo jako
´smrt´, tedy osmikilometrové prudké stoupání
a pak i stejně dlouhé klesání na Čeladnou,“
podotkl starosta. Jak sám řekl, hodlá se příští
rok závodu rovněž zúčastnit. „Ovšem ne jako
jednotlivec, ale domlouváme se se starosty
závodem dotčených obcí, že uděláme štafetový závod a každý z nás zdolá jen svůj úsek,“
prozradil plány Miroslav Mališ. Pokud vyjdou,

Hasiči se utkali o Pohár Beskyd
půjde tak za rok trasu z Lysé hory na Smrk,
tedy pravděpodobně nejnáročnější úsek B7.
Do 6. ročníku Beskydské sedmičky se registrovalo 3 043 závodníků. K akreditaci do Frýdlantu nad Ostravicí se jich dostavilo 2 798,
což je téměř stejný počet jako v loňském roce.
Byli mezi nimi i zástupci ze Slovenska, Polska,
Německa, Irska a Belgie. Závod letos absolvoval také nevidomý závodník se svým vodičem.
Trasa závodníků kategorie sport měřila 95 kilometrů, kategorie hobby měla trasu dlouhou 86
kilometrů. Na přechod sedmi nejvyšších vrcholů Beskyd měli závodníci časový limit 30 hodin.

Výkony závodníků byly opět lepší. Závod
je rok od roku rychlejší. Lonští mistři ho zvládli
za 12 hodin a 8 minut, ti letošní byli ještě o téměř 40 minut rychlejší. Počasí bylo oproti předpovědi k závodníkům docela shovívavé. Déšť
byl jen ojedinělý a teploty se v noci pohybovaly
okolo 10 stupňů.
Mistry České republiky v extrémním horském maratonu Adidas - Continental Beskydská sedmička 2015 jsou Zbyněk Cypra
a Tomáš Svoboda z týmu adidas BOOST
team. Sedm vrcholů zdolali v čase 11 hodin
a 29 minut.

Třebaže v sobotu 26. září počasí moc nepřálo, na hřiště dorazilo 19 hasičských týmů.
Muži i ženy, všichni odhodlaní získat Pohár
Beskyd.
Pořadatelé, SDH Ostravice, připravili pro
své kolegy příjemné občerstvení – bramborové

placky, opékané brambůrky i grilované klobásy. Posilnění hasiči tak mohli ze sebe vydat to
nejlepší. Nakonec si vavříny odneslo mužstvo
z Malenovic, z žen byly nejrychlejší metylovské hasičky. Domácí borci skončili na osmém
místě.

Senioři se učili, jak se dělá paella

Marie Janošcová
oslavila sto let

Vzácné životní jubileum 100 let oslavila 6. září
paní Marie Janošcová. Pevné zdraví, štěstí,
pohodu a spokojenost v osobním životě jí
do dalších let přišli poblahopřát starosta Miroslav Mališ a místostarosta Jiří Pavlán.

Po prázdninové přestávce se členové našeho Klubu ostravických seniorů v hojném
počtu sešli na hřišti TJ Sokol, aby ochutnali
španělskou specialitu paellu. Se zaujetím
jsme sledovali postup přípravy, zpracování
a profesionalitu španělského kuchaře pana
Mitxela Moragy, který v průběhu vaření
ochotně odpovídal na naše dotazy.
Hotovou paellu všichni s chutí ochutnali
a velice spokojeni jsme se s příjemného prostředí vraceli domů. Za toto exotické zpestření naší činnosti patří poděkování španělskému kuchaři a rodině Kožušníkových. Po delší
dobu plánované a odkládané návštěvě známé hory Prašivá jsme dne 9. 9. uskutečnili

autobusový výlet do této lokality. Cílem byla
návštěva dřevěného kostela, ve kterém nás
s jeho historií i současností seznámil pan farář Vícha z farnosti v Dobré. Důvodem odkladu našeho výletu byla rekonstrukce turistické
chaty Prašivá, i tak se naše návštěva konala
ne v plném provozu tohoto zařízení. Dalším
zážitkem tohoto výletu byla komplikovaná jízda po lesní cestě, kterou bravurně zvládl řidič
pan Glembek, opravdový profesionál.
Příští akce: soutěž v bowlingu Memoriál
Miloše Matušínského se koná dne 21. října
ve Starých Hamrech. Podrobnosti budou
upřesněny na obvyklých místech a internetu.

(JN)
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Malenovice

Golfisté z Malenovic změřili své síly
slovo starosty
Vážení spoluobčané,
podzim nám pomalu začíná barvit listí
a mnozí z nás, včetně mne, jen s údivem
sledují, jak nám ten čas běží. Prožili jsme
si krásné léto a nyní už jsme opět zavaleni
prací. Kdo z vás byl na zářijovém zasedání
zastupitelstva, má už představu, co plánujeme. Jedná se o akci pod názvem Rekultivace svahu Borová. Chtěl bych vám k ní říct pár věcí. Předně, chceme tento svah upravit tak, aby
nám co nejlépe vynikl náš kostel sv. Ignáce. Zároveň je cílem propojit naše veřejné prostranství
se svahem, aby bylo vše v jednotném duchu, v jednotné vizualizaci. A teď k samotné úpravě svahu. Můžeme se těšit, že z něj vznikne lesopark, který nám, občanům, zpříjemní procházky a zároveň podpoří turistiku v naší obci. Některé stromy se vykácí, další zasadí. Celková výsadba bude
vycházet z přirozené, původní vegetace. A protože se jedná o Borovou, samozřejmě nebudou
scházet borovice. Opraveny budou chodníky, a to tak, aby je mohly používat i maminky s kočárky.
Projekt počítá s jejich rozšířením a vybudováním krátkých schodišťových stupňů. Vzniknou krásná
odpočívadla, i s vyhlídkovými moly. Jedno posezení bude částečně zastřešeno. Lidé najdou i vyhlídku kousek od kostela u malé kapličky. Její okolí bude opraveno tak, aby tato malá stavba co
nejvíce vynikla. Naopak dole u vstupu do lesoparku budeme mít krásnou dřevěnou bránu, která
bude v podobném rustikálním duchu jako dřevěná studna. Doufám tedy, že se vám nově vzniklý
lesopark bude líbit. Moje představa je, že se do jara příštího roku zpracuje projektová dokumentace pro stavební řízení tak, aby se dalo realizovat do konce května výběrové řízení na dodavatele
stavebních a sadových prací. Poté se pustíme do samotné realizace. Ukončení předpokládáme
do konce roku 2017. Nevím, jak vy, ale já se na to moc těším.
Milí spoluobčané, 17. října budeme organizovat akci na oslavu našeho Obecního domu. Je to
už pět let, co nám slouží. Tak mi dovolte, abych se připojil ke gratulantům a popřál mu do dalších
let hlavně mnoho spokojených návštěvníků, rozesmátých dětí i nadšených dospělých. Hodně
dalších úspěšných akcí, táborů i různých kurzů či kroužků. Doufám, že se na oslavě potkáme.
Vladimír Malarz, starosta

V sobotu 26. září se golfisté z Malenovic
opět sešli, aby svedli souboj o putovní pohár
starosty obce v golfové hře. Tentokrát se klání uskutečnilo na skvěle připraveném hřišti
na Čeladné, které, také díky chladu a dešti,
prověřilo umění a odhodlání všech hráčů.
Nejlepšího výkonu dosáhl Karel Trčka, který
dokázal hřiště zahrát za krásných 84 ran a tím
se naprosto jednoznačně stal, až do příštího
turnaje, držitelem poháru. Po hře se účastníci přesunuli do Obecního domu k občerstvení
a ještě dlouho do noci si vyměňovali své herní
zážitky.
Golfisté děkují panu Slávkovi Dufkovi z golfového areálu Čeladná za vytvoření skvělých
podmínek i všem, kteří přispěli k organizaci a průběhu turnaje. Jamce zdar a za rok
na shledanou. 
Malenovičtí golfisté

Letošní Buksa Cup se vydařil
Za nádherného počasí, letních teplot, podpory spousty diváků a mnoha dobrého jídla a pití se
poslední srpnovou sobotu konala noční soutěž
v požárním útoku s názvem Buksa Cup. Letos
se přijelo zúčastnit 41 družstev. V mužské kategorii se nejvíce dařilo družstvu z Vrbice A, které
vyhrálo časem 14,220 s. Domácí muži skončili
na 9. místě s časem 15,308 s. Družstvo mužů
Malenovic nad 35 let si vybralo slabší chvilku
a po zaváhání na stroji se umístili v těsném závěsu na posledním místě. Vítězství si odvezli
veteráni ze Staré Vsi. V ženské kategorii vyhrály
Metylovice B. Děkujeme štědrému sponzorovi
této soutěže panu Aleši Buksovi a všem, kteří se
jakkoli zasloužili o plynulý průběh celé soutěže.

SDH Malenovice

Ohňostroje lidem vadí,
ubránit se jim ale nejde
Vedení Malenovic po celé léto řešilo stížnosti lidí týkající se ohňostrojů, které podle
mnohých do Beskyd vůbec nepatří. Přesto jich
ale bylo během prázdnin více než dost.
„Bohužel s tím nemůžeme nic moc udělat.
Naše obecní vyhláška o dodržování nočního
klidu uvádí, že veškeré hlučné aktivity musí
skončit úderem 22. hodiny,“ řekl starosta Vladimír Malarz. Téma se dokonce objevilo i na posledním zasedání zastupitelstva obce. Tam
starosta přítomným vysvětloval, že nejdůleži-

tější je pro pořadatele ohňostrojové zábavy povolení majitele pozemku. Pokud ho dostanou,
obec s tím nic nenadělá. „Takže na obecním
pozemku, vyjma snad Silvestra, se ohňostroje
nedočkáte. S některými majiteli restaurací či
hotelů jsem se domluvil, že tuto atrakci nabízet nebudou. S jinými ale tato domluva nefunguje,“ posteskl si starosta. Obrací se tímto
na všechny hoteliéry a chataře, aby zvážili pro
příště ohňostrojovou zábavu, a to nejen s ohledem na obyvatele obce, ale i okolní lesy.

Říjnové akce U Rosničky
4. 10.
17. 10.

Drakiáda 15.00.
Poděkování za úrodu u příležitosti 5. výročí otevření
Obecního domu.
19.-23. 10. Podzimní burza oblečení, hraček a sportovních potřeb.
25. 10.
Divadlo O Budulínkovi 15.30.
Centrum volného času U Rosničky dále informuje, že je možné se stále přihlásit do kroužků.
Veškeré informace získáte buď v centru nebo u paní Plevové – tel. 603 420 242.

Přijďte provětrat své draky i děti
Jednou z nejoblíbenějších podzimních akcí
je bezesporu hromadné pouštění draků, které
je spojeno s oslavou listí. Bude se konat v neděli 4. října na louce za kostelem.
Tradiční Drakiádu pořádá Centrum volného
času U Rosničky. Zváni jsou všichni bez rozdílu

věku či pohlaví. Vezměte si draky a přijďte se
pobavit. „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 je zajištěno,“ zvou pořadatelé.

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

Připojit se může opravdu každý
Máte doma internet, se kterým nejste spokojeni? Platíte moc peněz, a přitom jsou služby nedostačující? Tak právě vám je určena nabídka
firmy Trojanovice net, která si v Malenovicích
vybudovala dva vysílače. Díky nim pokrývá
téměř celou obec kvalitním signálem. Chcete-li mít spolehlivý internet a navíc i za příznivou
cenu, obraťte se na tuto firmu. Více informací
najdete na www.trojanovicenet.cz.

jubilea
V měsíci říjnu oslaví jubileum:
Pan Zdeněk Horák – 75 let.
Oslavenci přejeme všechno nejlepší,
mnoho štěstí, životního elánu, optimismu,
splnění všech přání a do dalších let pevné
zdraví, klid a rodinnou pohodu.
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Investiční akce změní centrum Metylovic
Hned několik investičních akcí v naší
obci začalo, nebo je právě před zahájením.
Změní tvář centra a zajistí větší bezpečnost chodců. Lidé se mohou těšit na nové
chodníky, bezpečnější křižovatku i nový
vodovodní řad.
V září začala výstavba chodníku od obecního úřadu k základní škole. Potěší zejména
rodiče dětí, které již nebudou muset chodit
po krajnici. Zároveň se chystá plánovaná rekonstrukce křižovatky na Vrchovině. Také ona
má za cíl zvýšit bezpečnost chodců i řidičů
a zpřehlednit tamní situaci. „Navíc v říjnu by se
měla realizovat demolice rodinného domu 16
(dům pana Oplera). A důvod? Chceme v budoucnu stavět chodník z centra obce na Vrchovinu a dům nám překáží v cestě,“ vysvětloval
starosta Lukáš Halata. Pokračoval, že pokud
to půjde dobře a stihnou se vyřídit všechna potřebná řízení, chtěli by do konce roku obstarat
stavební povolení a zkraje roku požádat o dotace Státní fond dopravní infrastruktury. „V případě, že by nám to vyšlo, může se realizovat
stavba v druhé polovině příštího roku. Tento
chodník nám vyřeší spoustu problémů. Lidé
určitě ocení, že budou moci v klidu jít z Vrchoviny do centra. Po této možnosti volají i klienti
léčebny, kteří mnohdy musí děti na vozíčkách
tlačit po kraji cesty,“ říká starosta.

Chodník vedoucí od školy k obecnímu úřadu se už staví. Využijí jej zejména děti.
Další investiční akcí, která by měla proběhnout ještě v letošním roce, je prodloužení vodovodního řadu. Vedení Metylovic má v plánu
zasíťování vodovodem lokality pod léčebnou.

„Jednak tam jsou tři novostavby, navíc tam
má obec pozemky, na kterých by mohly v budoucnu vyrůst rodinné domy,“ doplnil Lukáš
Halata.

Metylovice byly ve svůj den vesničkou střediskovou

Opona nahoru, zní název
hry, na kterou vás zveme
Podivuhodná závěť svede dohromady osudové ženy jednoho mrtvého muže. Proč všem
pěti odkázal divadlo, kde se již léta nehraje
a které je v zanedbaném stavu? Jak s tím
naloží jeho svérázná energická matka, uťáplá
intelektuální dcera, ublížená bývalá manželka,
milá perfektní současná manželka a ztřeštěná
svobodomyslná sekretářka?
Prodají dědictví a zisk si rozdělí nebo zachrání divadlo vystoupení slavné osobnosti

současného popu? Ženská pětka se s tím
vypořádá po svém, když se ukáže, že víc
než o divadlo jde o tým, toleranci, schopnost
odpouštět a pochopit. Tak taková je dějová
zápletka divadelní veselohry Opona nahoru
Petera Quiltera, kterou nacvičilo Divadlo 9 Devítka. A vy ji můžete vidět 20. listopadu v 19
hodin v kinosálu Sokolovny Metylovice. Více
informací najdete zde: http://www.divadlodevitka.cz/products/peter-quilter-opona-nahoru/.

Sdružení rodičů Metylovice
plánuje velmi zajímavé akce
Do konce letošního roku nám zbývají tři
měsíce. Sdružení rodičů Metylovice ale během
této doby chce stihnout uspořádat několik zajímavých akcí:
5. 11. Halloween.
27. 11. Výtvarný podvečer.
4. 12. Dopolední Mikuláš ve školce a škole.
4. 12. Vánoční jarmark.
Celoročně bude opět probíhat sběr plastových víček a vítěz bude vyhlášen na Dětském
dni ke konci školního roku. Sdružení také vyhlásilo soutěž ve sběru kaštanů a žaludů, tak
už můžete s dětmi vyběhnout do lesů. „A teď
jedna prosba: PŘIDEJTE SE K NÁM!!! Hledáme maminky, tatínky, klidně i aktivní babičky

a dědy z Metylovic, kteří by se připojili k nám
do sdružení. Je nás jen pár, a abychom mohli
dále fungovat a dělat akce pro děti, potřebujeme schopné a kamarádské lidi. Nechceme zaniknout, ale hrozí nám to, protože to v malém
počtu členů nezvládneme. Chceme dál pořádat plesy, dětské dny, Mikuláše, Halloweeny
atd., to vše pro naše a vaše děti,“ říkají rodiče
ze sdružení. A jaké máte výhody, pokud se rozhodnete přidat se? „Máte zaručeno, že budete
vždy a všude u všeho a že je u nás legrace!
Neříkejte, že na to nemáte čas, ten totiž nemáme nikdo, ale snažíme se. Přihlásit se můžete
na email PetkaSi@seznam.cz,“ doplňují aktivní rodiče.

Pavel Dobeš na Hudebních kapkách 2

Známý folkový zpěvák Pavel Dobeš byl hostem hudebního večera nazvaného Hudební kapky 2, který
se konal koncem srpna v areálu za školou v Metylovicích. Hudební večer byl pořádán místním tenisovým
klubem a bluegrassovou skupinou Ptačoroko, která hrála zbytek večera. Pokud počasí dovolí, těšme se
na další příjemné večery s hudbou nejen folk a country.

Den obce v Metylovicích bavil malé
i velké návštěvníky. V duchu filmu Vesničko má středisková se nesly soutěže, hudba
a vlastně celá atmosféra akce.
Počasí přálo, nálada byla vynikající a účast
ještě lepší. Tak nějak vypadal Den obce Metylovice, který nastal v sobotu 5. září na fotbalovém hřišti. Všude voněl guláš, protože se
zde konalo i klání o nejlepší kotlíkový guláš.
Děti měly radost z kolotočů a velké skluzavky. A dospělí se zase královsky bavili, když
sledovali soutěžní klání tří družstev. Disciplíny
to byly vskutku netradiční. Připomínaly scénky
z filmu Vesničko má středisková. Takže soutěžící museli věšet prádlo, střílet na pouti nebo
se potápět, jíst rohlík a obíhat kolečka. „Týmy
tvořili hasiči, členové Sokola a sportovního klubu. Myslím, že se bavili oni i přihlížející diváci.
Jestli mě něco překvapilo, byl fakt, jak je těžké
sníst suchý rohlík na čas. Myslím si, že právě
tato část potrápila recesisty nejvíce,“ smál se
starosta Lukáš Halata.
Jestliže se lidé u soutěže bavili, o kousek
dál mohli pozorovat, jak pět týmů vaří kotlíkový
guláš. Vavříny si nakonec odnesl tým CONTI
(ve složení Bronislav Pítr, Lenka Pítrová, Marek Halata a Martina Halatová) se svým kotlíkovým zabijačkovým gulášem. „Tento recept
vznikal roky. Roky dřiny a odříkání. Do toho
ještě dědictví a tajné koření. Můžeme jen prozradit, že základem našeho guláše je cibule
a načasování, kdy jakou ingredienci použít,“
řekl šéfkuchař vítězného týmu Bronislav Pítr.
I ostatní soutěžící měli zajímavé guláše. Lidé
mohli ochutnat babiččin z vepřové kýty, rybí
z kapra a hejka, maďarský s paprikami a hovězí kližky i sokolský guláš z hovězí kližky
a hřibů. „Vlastně to mělo jen jedinou chybu.
A to, že guláše bylo nakonec málo,“ podotkl
starosta s tím, že příště snad soutěžící navaří
plné kotle, aby se dostalo na všechny. „Myslím
si, že se nám Den obce vydařil. Přišlo na 400
dospělých návštěvníků, dětí bylo snad ještě
více. Těším se na příští ročník,“ dodal Lukáš
Halata.

krátce z obce
Máte zájem zahrát si florbal?
Hráli už jste někdy florbal? Bavíc vás to nebo
si to chcete zkusit? Tak nyní máte příležitost.
Stačí přijít v kteroukoliv neděli do sokolovny
Metylovice v době od 15 do 17 hodin. Každý
je vítán bez ohledu na věk. Pořadatelé mají
k dispozici i hokejky.
Nezapomeňte na Krmáš,
už je pomalu za dveřmi
Tradiční Krmáš se pomalu blíží. Proto si poznamenejte do svých diářů, že se bude konat
7. listopadu. O akci se jako každý rok postarají místní spolky a organizace. Čeká nás
zábava v sokolovně s netradiční tombolou
i spousta zábavy.
Muzeum vystavilo
práce dětí naší školy
Základní škola Mjr. Ambože Bílka a mateřská
škola Metylovice ve spolupráci s občanským
sdružením Koňské nebe zve všechny na výstavu dětských výtvarných prací, která se
v těchto dnech koná v metylovském muzeu
Kožane město. Veškerá díla vznikla v naší
škole a výtvarníky jsou děti, které vedla jejich učitelka Lucie Nogolová. Výstava potrvá
do konce roku. Otevřeno je každou sobotu
a neděli od 14 do 16 hodin.

Svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu
V pátek 2. a v sobotu 3. října + nebezpečný
odpad v areálu bývalého horního kravína v Metylovicích, a to vždy v pátek od 14 do 18 hodin
a v sobotu od 8 do 12 hodin.
Tento termín je v letošním roce již poslední,

kdy odpad můžete odložit.
Odvoz odpadů
Odvoz odpadů v měsíci říjnu 2015 je
ve středu 14. a 28. 10.
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Čeladná

Když je hezké babí léto, musí se ven
Jenom samé vydařené vycházky a výlety
jsme absolvovali v tomto nádherném babím
létě.
Poslední srpnový čtvrtek jsme zamířili
do Frýdku do tamního zámku, kde sídlí Muzeum Beskyd. Absolvovali jsme Zámecký okruh
a bylo to moc pěkné a zajímavé. Krásné je
také Zámecké náměstí, kde se mj. nachází
i penzion Pod Kašnou, kde jsme na terase
s výhledem na Mariánský kostel tento skvělý
výlet završili. Září začalo úspěšným dosažením
penzionu U Pacošů v Malenovicích po nádherné cestě z Borové. Bylo to až na čtvrtý pokus,
předchozí tři zhatilo počasí, resp. odpojení

elektřiny. O to více jsme si vychutnali cestu
a posléze pak příjemné posezení v tamní restauraci. Další čtvrtek byla na programu repríza červnové vycházky do golfového areálu
v Ostravici a byla stejně zdařilá včetně posezení
v penzionu Green In. Týden poté jsme rozloučili
s kuželkářskou sezónou v hotelu Dejmon. Zřejmě dobré jídlo a pití se projevilo na nevídané
úrovni soutěže, byl překonán i loňský klubový
rekord. Také poslední zářijová vycházka byla
moc hezká. Nejprve jsme po dvou letech opět
navštívili Památník Josefa Kaluse a opět tam
byla kouzelná výstava panenek. Pozornosti
neušla ani stálá expozice a též výstavy obrazů a fotografií. Posléze jsme procházkou došli
do restaurace Kněhyně, kde jsme pohodové
odpoledne zakončili výbornou večeří.
Jinak se v klubovně v úterky a čtvrtky dopoledne pilně cvičilo a ve své vášni pokračovali karbaníci. Angličtináři si klidně prodloužili
prázdniny, nicméně v říjnu již lenošení skončí
a hned prvního začíná další školní rok. Po více

Jedinečná výstava panenek.

než čtyřech letech nás ale opouští lektor pan
Roberto Marshall, na kterého budou všichni
žáci vzpomínat s láskou. Nicméně jeho nástupkyně paní Elen Ožanová z Čeladné bude
určitě stejně fundovaná a oblíbená.
V měsíci říjnu se můžeme vždy ve čtvrtek
těšit na klubový Den seniorů s kytarou a párkem, vycházku do BRC s návštěvou nové Galerie malířů Beskyd, pořad Hovory s lékařkou,
odpoledne s živou hudbou a cestopisnou přednášku, čili program docela pestrý.
Kompletní program na měsíc říjen najdete
jako obvykle v čeladenském zpravodaji, v klubu, v infocentrech Čeladná a Pstruží nebo
na www.senioriceladna.cz.
Klubovnu naleznete v přízemí Domu s pečovatelskou službou, kontaktovat mě můžete
osobně (přítomen jsem obvykle ve čtvrtek), telefonicky (737 532 227) nebo přes e-mail petr.
bernady@seznam.cz.
Těším se na naše další společná setkání.
Petr Bernady

Na golfu v Ostravici.

Skalka se navrátila domů
Galerie malířů Beskyd (dále jen Galerie
MB) se svým obsahem i zaměřením stala
nejen pokračováním kulturních aktivit Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné,
ale vyplňuje také další část mozaiky historie
regionu této části Beskyd. Od počátku září
2015 jsou zde k vidění díla šestnácti autorů:

Valentina Držkovice, Ferdiše Duši, Ferdinanda Engelmüllera, Romana Havelky, Jiřího Heřmana, Bohumíra Jaroňka, Aloise Kalvody, Vlastimila Košvance, Ludvíka Kuby,
Karla Langera, Oldřicha Lasáka, Stanislava
Lolka, Antonína Mervarta, Jaroslava Panušky, Leopolda Parmy a Vojtěcha Pernici.

Kromě stálé expozice je v galerii umístěna také prodejní část,
kde lze zakoupit originální dárky a výtvarná díla.

Z hlediska historie původního lázeňského areálu je pro nás zřejmě nejzajímavější obraz od Ferdiše Duši (1888–1958)
s názvem Lázně Skalka, který je datován
kolem roku 1910 (na snímku). Vpravo v popředí je vidět dnešní léčebný dům Kněhyně
(původně hotel Skalka), uprostřed s červenou střechou je budova Lázní (tehdejší
Koupele), vpravo vzadu vykukuje budova dnešní Ondřejky a dobře patrné jsou
i bohaté parkové úpravy v centrální části
parku.
Další vystavené obrazy od tohoto autora
nám připomínají nejen uměleckou tvorbu rodáka z nedalekého Frýdlantu nad Ostravicí, ale
i jeho jinou činnost, která je poměrně málo
známá. Bohem nadaný samorostlý umělecký talent začínal jako vedoucí keramické díly
bratří Jaroňků v Rožnově pod Radhoštěm.
V polovině roku 1912 požádal Ferdiše Dušu
P. Bedřich Koňařík, aby uvedl v život jeho
záměr vytvořit keramickou dílnu v prvním
moravském protialkoholním léčebném ústavu v dnešních Kunčicích pod Ondřejníkem.
(Byl prvním na světě, v němž pobyty klientů
hradila pojišťovna.) Dílna měla fungovat tak,
aby bylo možno léčbu pacientů doplnit tím,
čemu dnes říkáme arteterapie.
Ferdiš Duša byl v letech 1912–1915
autorem stovek keramických výrobků
(většinou
označovaných
značkou X nebo přímo jménem DUŠA),
ale také hraček, ozdobných figurek
a malovaných skříněk, které měly vysokou prodejnost a značný celostátní ohlas.
V roce 1913 získaly Dušovy výrobky
na světové hračkářské výstavě první cenu.
To již přizval ke spolupráci další výtvarníky a malíře (prof. Vobrubu, Barucha, Dorčáka, Borovičku) a společně například
vyzdobili i ústavní kapli. Byly tam mimo jiné
i obrazy z religiózní tematikou autorů Josefa Planity, Joži Úprky, Bohumíra Jaroňka
a Oldřicha Lasáka. V roce 1915 byl povolán
Ferdiš Duša do zákopů první světové války
(z níž se naštěstí vrátil) a P. Koňařík požádal o vedení uměleckých dílen ústavu Dušova kolegu, skvělého malíře porcelánu a designéra Karla Solaříka (1893–1960). Rodák
ze Strážnice absolvoval keramickou školu
v Bechyni a v roce 1910 přišel k Jaroňkům
do Rožnova pod Radhoštěm, v roce 1918 si
mimochodem otevřel malírnu vlastní.
Budete-li
tedy
procházet
Galerií MB, věnujte vaši úctu a zájem nejen těm, jejichž díla jsou zde vystavena,
ale vzpomeňte si také na ty další, kteří zde zastoupeni nejsou, přestože patří
k malířům Beskyd. Lze snad vyjádřit naději, že
i některá jejich díla se jednou v Galerii MB
objeví a symbolicky se tak „vrátí domů“, podobně jako Dušovy Lázně Skalka.
Andrea Adamová

Poslední letošní kuželky v hotelu Dejmon.

Koncert Integrácia na Slovensku
Na konci školního roku byli oceněni žáci,
kteří v různých oblastech dosáhli vynikajících
výsledků či úspěchů. Jejich odměnou byl poukaz na dvoudenní výlet do Bratislavy, na koncert Integrácia, na který nás pozvala naše partnerská škola ze Zubrohlavy. Mottem tohoto
koncertu byl slogan „Slunce svítí pro všechny
děti stejně.“
A skutečně mezi 11 000 tisíci dětí, které
se sešly ve Slovnaft aréně, byly děti zdravé
i hendikepované, děti ze Slovenska a také
ze sousedních zemí, děti z dětských domovů,
ze základních škol, speciálních škol... A pro
všechny tyto děti byl připraven zajímavý tříhodinový program plný hvězd. Skutečně! Celé
vystoupení zahájil slovenský prezident a další
členové vlády SR, vystoupily takové kapely
jako Olympic se svým frontmanem Petrem
Jandou, Tublatanka, Kontrafakt, tančili tanečníci z Lúčnice. Pozdravit děti přišli i fotbaloví
a hokejoví reprezentanti Slovenska. Střídala
se pěvecká a taneční vystoupení, koncert měl
skvělou atmosféru, největší úspěch mělo vystoupení rapperů Rytmuse a Ega. Čeladenské
děti se v tom „diváckém kotli“ neztratily. Byly
vybaveny jednak transparentem, který zhotovila a věnovala škole Dílna Radost (děkujeme),
a také vlajkami, čepicemi a šálami v národních
barvách. Po skončení koncertu pokračoval do-

provodný program v Bratislavě na náměstí. Večer nás čekalo ubytování a večeře. Zde jsme,
bohužel, narazili na problém, neboť ubytování
nebylo vhodné pro děti. Díky iniciativě a ochotě pana starosty P. Lukši se podařilo zajistit náhradní ubytování v prima hotelu, kde se dětem
moc líbilo, i když večerka byla podle nich příliš
brzy. Nicméně fakt, že ráno to ještě po osmé
hodině vypadalo na pokojích jako v pohádce
O Šípkové Růžence, bylo načasování večerky správné. Všichni si dostatečně odpočinuli
a mohli vyrazit za dalším dobrodružstvím. Jak
vypadal druhý den výletu?
Druhý den po snídani jsme se vypravili
na prohlídku Bratislavy. Počasí nám přálo, viděli jsme Bratislavský hrad, odkud je nádherný
výhled na Dunaj, a pan Kopecký, který bezpečně šoféroval autobus po celou dobu výletu,
s námi projel i přes známou bratislavskou dominantu, kterou je most SNP.
Zamávali jsme Bratislavě a hurá směr Trenčín. Zde jsme si prohlédli Trenčínský hrad,
ochutnali jsme zmrzlinu, nakoupili suvenýry
a v pět hodin jsme vyrazili na cestu zpět domů
na Čeladnou. Zde už na děti čekali jednak rodiče a rodinní příslušníci a také paní ředitelka,
která se přijela přesvědčit, že jsme se vrátili
zdraví, unavení, ale šťastní a spokojení.
Martina Marková, ZŠ Čeladná

Pstruzi do Čeladenky
Zajímavé chvíle zažili naši žáci 1. stupně
u řeky Čeladenky. Rybáři jim umožnili aktivní
účast při vysazování pstruhů. Žáci si nejprve
poslechli krátkou rybářskou přednášku, pak
dostali pár plůdků do kádě a ty vypustili do jiskřivého toku.
Všichni zúčastnění, kteří výsadbu prováděli,
vykonávali tuto činnost se zapálením pro věc.

A děti byly dojaté, když mohly dopřát rybkám
svobodu, byť pro některé jen dočasně… Dojem ze slavnostní chvíle umocnily i rybářské
dárky v podobě omalovánek a pexes. Omalovánky si prvňáci hned doma začali vybarvovat.
Hana Golasová,
ZŠ Čeladná
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Hasičská soutěž ve Pstruží Draví ptáci
v naší škole

ZVEME VÁS DO
CUKRÁRNY POD ŠKOLOU!
NABÍZÍME:
ZÁKUSKY, KOLÁČKY, DORTY I NA OBJEDNÁVKU
PRIMA ZMRZLINA A NANUKY
KÁVA, ČAJ, NEALKO
FRANCOUZSKÉ PALAČINKY, WAFLE
CHLEBÍČKY, SALÁTY…

S přicházejícím podzimem se k naší škole
slétli draví ptáci z Jablunkova. Samozřejmě
s řádným doprovodem zkušených chovatelů.
Předvedli nám krásu a ladnost divokých křídel a seznámili s různými druhy dravců. K radosti všech dětí zapojili do akce i paní učitelky
a dokonce jsme si všichni mohli i některé dravé
ptáky pohladit.

OTEVÍRACÍ DOBA
PO 10.00 – 17.00
ÚT 10.00 – 17.00
ST 10.00 – 17.00
ČT 10.00 – 17.00
PÁ 10.00 – 17.00
SO 10.00 – 17.00
NE 10.00 – 17.00
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!!!
VÁNOČNÍ CUKROVÍ MŮŽETE JIŽ OBJEDNÁVAT NA TEL.: 603 550 759
Najdete nás: Pstruží 350, naproti ZŠ
Provozovatel Patrik Bialoň

Přespolní běh
Úterý 22. září patřilo mladým běžcům.
Za ideálního slunného počasí soutěžili žáci
ZŠ Pstruží na fotbalovém hřišti FK Ostravice
v přespolním běhu a vedli si velmi dobře.
Na stupně vítězů se dostali hned tři.
Bronzový stupínek obsadila v kategorii
2. tříd Eve Benzie, druhé místo Natálka Drnovská z 1. třídy a největší radost nám udělal druhák Oliver Kašing, který se stal celkovým vítě-
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zem. Díky tomu, že první dvě místa postupují
dále, bude mít naše škola hned dvojí zastoupení v okresním finále, které se bude konat 8. 10.
v Jablunkově. Dále naši školu reprezentovali:
Vojta Raška, Kuba Jurok, Dominika Lukešová, Kryštof Karásek, Eliška Krestová, Anetka
Kubalová a Albert Jaskula. Všichni si zaslouží
dík za to, že „makali“ a bojovali naplno až do
cíle.

V sobotu 12. září hasiči ze Pstruží uspořádali tradiční hasičskou soutěž. Byl to již
37. ročník soutěže dříve narozených hasičů –
o putovní pohár starosty obce, odpoledne pak
10. ročník Pohárové soutěže hasičských družstev mužů a žen.
Dopolední soutěž byla mimořádně vyrovnaná
a dramatická. Pomyslně vysokou laťku nasadil
již prvý požární útok místních mužů. Dosáhli
času 18 sekund! Tento čas překonalo pouze
SDH Metylovice. Postupně se čekalo na další
útoky, než se místní hasiči i diváci mohli radovat.
Bylo z toho vynikající druhé místo! Za vítěznými
Metylovicemi, druhým Pstružím, se těsně umístily Malenovice, následovala Nová Ves, Ostravice
a Imel ze Slovenska, který přes pěkný útok neo-

hrozil prvé tři v pořadí. Pstruží s věkovým průměrem 49 let podalo vynikající výkon.
Odpoledne krásné a slunečné počasí
a zvláště skvělé výkony soutěžících pokračovaly. Odpolední hasičská soutěž, tentokrát
o pohár starosty SDH, proběhla s více než 27
požárními družstvy žen i mužů. Účastníci soutěžili také o body do Beskydské ligy. Všichni předvedli opravdu skvělé výkony a znovu ukázali, že
i dobrovolní hasiči ovládají své řemeslo dokonale. Opět většina útoků byla úspěšná a platná.
Výsledky:
Muži: 1. Bystré, 2. Vyšní Lhoty, 3. Brušperk B,
4. Skalice, 7. Pstruží.
Ženy: 1. Hájov, 2. Palkovice, 3. Lhotka, 7.
Pstruží.
Muži i ženy ze Pstruží se umístili shodně
na 7. místě, ve svých kategoriích. Je to pěkné umístění a plně ohodnocuje jejich poctivou
přípravu. Muži z SDH Pstruží mají za sebou vítězství v Hodoňovicích a místní ženy mají navíc
k dobru 1. místo z nedávné soutěže ve Lhotce!
A v Beskydské lize si vedou velice dobře.
Soutěž se uskutečnila za velkého diváckého zájmu. Dobrá a přehledná byla také organizace celé soutěže, přísní, ale spravedliví
rozhodčí, bezchybná časomíra a skvělé moderování soutěže od Adama Šiguta. Hasiči ze
Pstruží odvedli kus poctivé práce!
Text a foto: kronikář obce

Turistická výprava na Ondřejník
V pátek 18. září jsme se vydali na Solárku. Sluníčko krásně hřálo a cesta pěkně ubíhala. Cestou jsme se poučili, jak se
chovat v lese a proč je důležité chránit naši

Celé Česko
čte dětem

Celé Česko čte dětem je úžasná kampaň,
kde se rodiče a děti nabádají ke společné chvíli strávené s knížkou. V té souvislosti za námi
do školy přijel nejprodávanější ilustrátor dětských knih Adolf Dudek a Šárka Sýkorová jako
zástupce projektu. Oba nám přečetli úryvky
z knihy Zdeňka Svěráka: Tatínku, ta se ti povedla.
Humorným způsobem zprostředkovali dětem
zážitek z vyprávění sdíleného příběhu a ocenili snahu dětí vědomě vnímat obsah čteného.
Za „domácí úkol“ děti dostaly vyzkoušet si takovéto čtení s rodiči. Paní učitelky musely slíbit, že
splnění domácího úkolu budou kontrolovat.

přírodu. Po náročném výstupu byl odměnou poklad a občerstvení. Všichni jsme se
s písní na rtech a dobrou náladou vrátili do
školy.

Kompostéry do každé domácnosti. Biologický odpad do popelnic nepatří
OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Obyvatelé obce Pstruží a i ostatní vlastnicí nemovitosti s číslem popisným nebo evidenčním
v k. ú. Pstruží, kteří si ještě nevyzvedli kompostér, mohou si jej vyzvednout na obecním
úřadě.
Výdej probíhá:
pondělí 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
středa 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
Kompostéry jsou ve složeném stavu, s návodem, o váze 20 kg – lehce lze odvézt osobním autem.
Štěpkovač: Nabídka zapůjčení štěpkovače.

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Pohon na spalovací motor s možnosti připojení
na kouli i závěsem na čep. Informace na obecním úřadě.
Harmonogram sběru nebezpečného odpadu
Pozor – změna stanoviště sběru!
Termín konání: 31. října 2015
samoobsluha 10.30 – 10.45
u obecního úřadu 10.55 – 11.10
parkoviště nad Severem 11.50 – 12.05
V obci Pstruží bude zároveň i sběr velkoobjemového odpadu a pneumatik.

Krmáš ve Pstruží
Mše svatá proběhne
18. 10. v 11.00
v místní kapli.
Staré Hamry

Činnost hasičů pro obec
Dne 14. 9. začala několikadenní práce
pro obec. Z důvodu poruchy na obecním
vodovodu bylo na žádost starostky obce
provedeno nouzové dovážení vody do jímání. Naši hasiči se pravidelně střídali
a celkem bylo navezeno 62 cisteren. Jedna cisterna doveze 6 000 l vody.
V průběhu navážky vody jsme také dne
16. 9. zasahovali u požáru velkostatku
ve Frýdlantě nad Ostravicí – Nová Ves.
Povoláni jsme byli z důvodu naší velkokapacitní cisterny a vybavení dýchacími přístroji. Na místě zasahovalo osm jednotek.
Požár vypukl ve středu v 17.25 a celková
likvidace byla nahlášena druhý den ráno.
Dále v pátek 18. 9. jsme byli povolání k těžké dopravní nehodě v obci Staré
Hamry, místní část Samčanka. Jednalo se
o převrácený kamion s návěsem, který se
střetl s právě projíždějícím motorkářem.
Jednotka poskytla předlékařskou pomoc

třem zraněným osobám do příjezdu záchranné služby. Na místě také zasahoval
vrtulník záchranné služby, který odvážel
těžce zraněného motorkáře. Poté se likvidoval únik nafty z kamionu. Zde jednotka spolupracovala s HZS Frýdek Místek,
PČR, ZZS, Povodí Odry a Správou životního prostředí.
20. 9. jsme vyjížděli ve 4.00 k požáru
osobního vozidla v obci Bílá, místní část
Konečná. V době příjezdu bylo již auto
zcela zasaženo plameny. Jednotka provedla uhašení a zásah probíhal v dýchací
technice. Spolupráce s HZS Frýdek Místek.
Mimo tuto činnost probíhají pravidelná
školení členů jednotky a údržba techniky.
Všem členům naší jednotky a sdružení hasičů bych chtěl poděkovat za účast
na zásazích a také dovážení vody.

Jaroslav Kubala, velitel jednotky

Divadelní představení
OÚ Staré Hamry pořádá zájezd
do Divadla Antonína Dvořáka
na komedii
Jak důležité je mít Filipa
Termín: neděle 11. 10. 2015,
představení začíná v 18.30 hodin
Odjezd autobusu: v 16.50 hodin
od obecního úřadu.
Lístky je možno zakoupit
na OÚ Staré Hamry.

Zimní údržba komunikací
Obec Staré Hamry bude vyhlašovat výběrové řízení na dodavatele služby „Zimní údržba
místních komunikací“. Kritéria k podání nabídek budou zveřejněna na počátku měsíce října na úřední desce a na webových stránkách
obce v záložce „Zakázky obce“.

poděkování
Chtěli bychom tímto vyjádřit poděkování členům SDH Staré Hamry
za příkladnou a bezchybnou pomoc při
zajištění bezpečného průjezdu cyklistů
a zajištění občerstvovací stanice během 21. ročníku cyklomaratonu Beskyd
tour, který tradičně hostí stovky cyklistů
z celé ČR a okolních zemí. Vaše příkladná pomoc a koordinace pomohla
zajistit bezpečnost stovek účastníků
jednoho z nejstarších a nejoblíbenějších závodů pro veřejnost v České republice. Svou prací jste přispěli k jeho
tradičně vysoké úrovni i dobrému jménu našeho kraje, jenž nad akcí převzal
záštitu.
S pozdravem za celý pořadatelský tým
Libor Hrdina
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Janovice

Janovický den obce
V sobotu 29. srpna proběhl první ročník
Janovického dne obce. Akce proběhla na prostranství před Základní školou Janovice a byla
doprovázena i výstavou k 60. výročí ZŠ. Byly
zde umístěny i fotopanely všech spolků a sdružení obce.
Sluníčko akci přálo. Po druhé hodině odpolední vystupuje na pódium moderátor celé
akce Marek Václavík. Ve svém úvodním bloku
stručně připomíná janovického rodáka zbojníka Ondráše a seznamuje přítomné s programem. Mikrofon přebírá starosta obce Marek
Špok a shrnuje krátce dění v obci a přeje všem
příjemné prožití odpoledne.
Plán akce je časově náročný a na pódium vstupují žáci Základní školy v Janovicích
a ukazují své umění ve hře na flétnu, nebo
akordeon. Skupina žákyň si připravila, pod
vedením Lucie Hoffmanové, krátké, ale velmi dynamické vystoupení v aerobiku. Všichni
vystupující byli odměněni velkým potleskem
a dění na pódiu přilákalo diváky na plochu před
pódiem. Nebylo divu, vystoupení byla opravdu
zajímavá a pěkná.
Kulturu vystřídala strohá fakta a na pódium
vstupuje místostarostka obce paní Gabriela
Milotová, aby odstartovala zcela nový projekt
– projekt s názvem „MLHA“. Pod zajímavým
názvem se skrývá Projektový záměr obce,
směřující k podpoře dalšího snižování znečištění ovzduší v obci. Projekt byl zahájen prezentací na této akci a jsou mu věnovány speciálně zaměřené stránky webu obce. V rámci
akce byl připraven stánek „MLHA“, ve kterém
si mohly zejména děti vyzkoušet formou hry

své znalosti o palivech domácích kotlů nebo
si vybarvit pěkné tematické omalovánky. Pro
znalce ekologického spalování byly připraveny
i speciální placky na tričko „Nejsem čmoudil“.
Součástí představení projektu „MLHA“ byla
organizovaná ukázka spalování různých materiálů a prezentace míry znečištění ovzduší
tímto nevhodným spalováním. Průvodcem prezentace byl Martin Zdralek, který ve spolupráci
s dobrovolnými hasiči z Janovic okomentoval
škodlivost pálení některých nevhodných látek
a upozornil na jejich negativní vliv na ovzduší.
Problematiku spalování a přednesené informace naleznete ve speciálním článku.
Pro děti, ale i dospělé, byly v areálu školy připraveny mnohé atrakce. Zájemci mohli
pomocí prutu s magnetem lovit papírové ohníčky, vyzkoušet si překážkovou dráhu, umění
trefovat se na cíl, ale také projevit své logické
myšlení a představivost ve skládačkách. Ti
sportovněji založení si mohli zaskákat v nafukovacím hradě, nebo vyzkoušet koordinaci při
přesunu na dřevěných lyžích. Atrakcí bylo skutečně hodně a děti je hojně využívaly. Stánky,
rozestavěné po obvodu areálu, nabízely sladkosti, zákusky a palačinky (největší zájem byl
o palačinky s nutelou), ale i smažené bramborové spirálky, hranolky. Nechybělo ani chlazené pivo hned tří značek.
Souběžně s Janovickým dnem obce byla
v budově základní školy připravena výstava,
věnovaná 60. výročí založení janovické školy
a na chodbě byly připraveny panely s připomenutím činností a pořádaných akcí jednotlivých
spolků a sdružení obce. Bylo zde vidět hodně

lidí, kteří se mohli pohledem vrátit do historie
a vzpomenout na svá školní léta.
Ale zpět na pódium – své vystoupení zahajuje skupina dětí i dospělých, kteří si připravili píseň o Janovicích „Vyšlo slunko“ a další.
Jednalo se o vystoupení v dobových krojích.
Program pokračoval a svůj výstup předvádí
pozvaný kouzelník. Mnohé zaujal bravurně
provedenými kouzly se šátky, kruhy i hracími
kartami.
Mezitím již moderátor zval na pódium jednotlivé starosty z let předchozích. První přichází starosta obce Janovice Karel Němec (19891990), který zavzpomínal na období sametové
revoluce, následoval Jan Jašek (1990-1993),
Vítězslav Rajnoch (1993-1998), Milan Beneš
(1998-2006) a Ing. Alois Poloch (2010-2014).
Poznámka – ve výčtu starostů chybí Vladimír
Kostura (2006-2010), který se akce nemohl
zúčastnit. Všichni starostové krátce zhodnotili to své období a nakonec vystoupil starosta
stávající Marek Špok. Společně pak všichni
starostové připili na další rozvoj obce.
Následovalo divadelní představení pro děti.
Na pódiu byla rozehrána pohádka na motivy
Jana Wericha „O lakomé Barce“. Pohádku
představilo za velkého zájmu dětí, ale i dospělých, Divadélko BONBON.
Mezitím se pomalu slunce chýlilo k západu a na ploše se stále něco dělo. Stánky byly
v obležení a specialitou byla služba „fotografie
na počkání“. Pódium opět ožilo, moderátor zve
vzácného hosta trenéra hokejové reprezentace a bývalého hokejového útočníka Vladimíra Vůjtka. Celou hodinu byl Vladimír Vůjtek

Pokořili jsme janovické kopečky
V sobotu 12. září měli všichni příznivci
zejména horských kol možnost zúčastnit se
zajímavého cyklistického závodu, který vedl
územím naší obce. Po pětileté pauze se konal
obnovený 9. ročník „Janovických kopečků“.
Akci pořádala Komise volnočasových aktivit
a školství ve spolupráci s janovickými spolky.
Byli jsme velmi rádi, že se sešlo 48 soutěžících
v celkem 10 kategoriích podle věku (od 0 let
až po „99 let“) a s rozdělením na muže, ženy.
Byli jsme potěšeni i tím, že přišla řada cyklistů, kteří se účastnili dřívějších ročníků, včetně
těch, co byli v minulých závodech na stupni
vítězů. Počasí se také velmi vydařilo a musíme
konstatovat, že i po uvedené nemalé pauze
se nám podařilo zvládnout vše po organizační stránce, byť určitě pro příští rok připravíme
další zlepšení.
Nejmladší kategorie dětí do 6 let absolvovala trasu o délce cca 790 metrů, mladší a starší žáci pak 4 a 8 km a junioři s dospělými se
vydali na trasu cca 18 km, což představovalo
celkové stoupání 450 metrů. I ti účastnící, kteří
jeli náš netradiční závod poprvé, se shodli, že
dostála svému názvu a kopečků bylo opravdu
hodně. Pokud bychom provedli sumarizaci,
tak všichni cyklisté odjeli po janovickém území
celkově trasu o úctyhodné délce 410 km. Dospělí pak měli možnost vydat se cestou kolem
Bystrého potoka, navštívit všechny části naší
obce (centrum, Bystré, Baščice), shlédnout
Janovice z celkem tří vyhlídek různých světových stran, projet se kopci, potokem, lesem,

pastvinami i asfaltovou cestou. Ti všímavější mohli vidět i pštrosa v zahradě u jednoho
domu v obci.
Odstartování jednotlivých kategorií provedl
ředitel závodu a člen komise Martin Zdralek
a regulérní a spravedlivou časomíru obsluhoval pan Eda Vašek. Předávání cen se spolu
s ředitelem závodu zhostila předsedkyně Komise volnočasových aktivit a školství Táťáňa
Němcová. Boje ve všech kategoriích byly neúprosné a za necelé dvě hodiny postupných
závodů jednotlivých kategorií jsme znali vítěze
(ale i v tomto závodě se ukázala absence některých věkových skupin, a tak např. některá
3. místa zůstala neobsazena). Vítězové: 0-6 let
(1. místo: Mohelník, 2. místo: Prokop, 3. místo: Kubalík; Uherková/Masná/Borovská); 7-9
let (Uherek/Milota/Krpec, Masná/Štěpánková/
Grzymková); 10-12 let (Bigas/Flegr/Bigas,
Máchová/Máchová); 13-15 let (Ivánek/Pabián/
Funiok, Kozlová); 16 let a více (Vrzgula/Raška/
Krupa, Uherková/Masná/Prokopová). Nejlepší
z těchto dospělých ujel onu 18 km trasu za 44

minut. Kompletní výsledková listina i fotografie ze závodu jsou umístěny na internetových
stánkách obce.
Všem zúčastněným děkujeme za špičkové
sportovní výkony a věříme, že těm nejlepším
se líbily i ceny (medaile, praktické cyklistické
doplňky a diplomy podepsané starostou obce).
Za realizační tým bychom rádi poděkovali
všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci
závodu, zejména zástupcům členů Komise volnočasových aktivit, členům janovických spolků
(hasiči, sportovci, Červený kříž aj.) a také všem
ostatním vypomáhajícím janovickým občanům.
Velký dík patří také zastupitelům obce, neboť
za posledních 5 let, kdy jsme si dali cyklistickou
pauzu, se velmi výrazně zkvalitnil stav janovických cest v odlehlých částech obce, čímž jsme
byli velmi překvapeni a přispělo to k bezpečnějšímu cyklistickému závodění. Těšíme se na vaši
účast v roce 2016 a pokusíme se pro vás připravit opět zajímavou trasu.
Martin Zdralek, ředitel závodu, člen komise

Foto: Vladimír Kutlvašr

A na scénu posléze nastoupila kapela POZITIVE, která hraje svižný punkrock s prvky
diska. Tato předkapela byla vystřídána kapelou – známou pod názvem R.U.M.
Celá akce byla završena velkým ohňostrojem, který kolem desáté hodiny večerní ozářil
noční oblohu. Akce se vydařila. Byla uspořádána ve spolupráci všech složek pod taktovkou Komise pro volnočasové aktivity a školství
rady obce.

Text a foto: Vladimír Kutlvašr

slovo místostarostky
Vážení a milí sousedé,
poslední srpnový víkend a září na obci se, myslím, vyvedly v krásných barvách. Nemůžu
se samozřejmě nezmínit o historicky prvním Janovickém dni obce. Jistěže mé hodnocení nebude objektivní, ale říci to musím: „Prostě paráda.“ Na své si přišly všechny generace, a byť
na přípravě této akce měli notně odpracováno jiní (ještě jednou děkujeme, Táňo a Davide
a Martine!), měla jsem i já příjemný pocit z desítek pozitivních ohlasů. Už se těším na příští rok.
První pátek v září zasedalo obecní zastupitelstvo. Jednání bylo konstruktivní a věcné. Nemilé, ale nutné bylo rozhodnutí o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků v naší základní škole.
Toto opatření si sice vyžádá navýšení prostředků v kapitole školství na příští rok, ale zajistí
plnohodnotnou výuku na obou stupních základní školy. Svým rozhodnutím dalo zastupitelstvo
obce jasně najevo, že zajištění kvalitního vzdělání našich dětí patří mezi priority. Věřím, že úbytek žáků je jen přechodný a v budoucnu se do naší školy podaří přilákat i přespolní. Na závěr
zasedání avizoval starosta obce Marek Špok přípravu veřejné diskuze s občany k problematice kanalizace. Jeho pozvánku najdete v tomto vydání Mikroregionu a já se k pozvání připojuji.
Určitě si najděte čas a přijďte. Když ne diskutovat, tak poslouchat. Pozvali jsme zajímavé
hosty, kteří k tématu mají co říci.
V září jsme opět ušli kousek cesty, na jejímž konci bude mít janovická hasičská zbrojnice
novou garáž a v ní novou hasičskou cisternu. Vybrali jsme dodavatele stavby. A podle toho, jak
se někteří členové JPO na motorizovaný přírůstek těší, bych skoro tipovala, že po jistou dobu
bude v nové garáži nepřetržitě přebývat nejen ta nová KAROSA.
Chýlí se nám ke konci první sezóna sběru BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad).
Trávu, listí, plevel, větvě apod. bude obec přijímat na Dvorečku v Janovicích a u školy na Bystrém do konce října. Na příští sezónu už budeme mít k dispozici několik dalších kontejnerů,
které budou umístěny po obci a přístupné non stop, takže komfort sběru této odpadové složky
se přiblíží plastům, papíru a sklu.
Přeji všem hodně barevný a málo uplakaný podzim.

Gabriela Milotová, místostarostka

Ekoškola nespí, ale pracuje!

Ohlédnutí za vzdělávacím pobytem v Anglii
Ministerstvo školství letos na jaře vyhlásilo
projekt Výzva 56 na podporu výuky jazyků.
Janovická škola si tuto příležitost samozřejmě
nenechala ujít. Žádost byla schválena ve druhém kole, a tak organizace probíhá za pochodu, protože realizace klíčových aktivit musí
proběhnout ještě v tomto kalendářním roce.
Nicméně první část projektu už byla realizována. Jedná se o zahraniční stáž pro vyučující
angličtiny.
Strávila jsem čtrnáct dní na jihu Anglie
ve městě Worthing. Byla jsem ubytována
v rodině a mohla jsem poznávat, jak se žije
v britské domácnosti. Bydlela jsem v typickém
řadovém domě, kde je v přízemí umístěna
kuchyň, obývací pokoj a nahoře pokoje, koupelna a WC. Ochutnala jsem místní speciality,
jako je výborný Shepard‘s Pie (mleté maso
zapečené s bramborovou kaší), rybu s hranolkami, nízkoalkoholický cider, tousty, čaj s mlékem... Měla jsem příležitost mluvit se svou
hostitelskou rodinou o tom, jak se jim žije, jak
vnímají královskou rodinu, co si myslí o současné politické situaci. Porovnat život a tradice
jsem mohla také se svou spolubydlící z Ománu
a zejména se svými spolužáky v jazykové škole. V mé skupině jsme byly tři Češky a dále lidé
ze Švýcarska, Itálie, Španělska, Turecka, Kuvajtu, Jižní Koreje, Japonska. Ve výuce jsme

podroben „výslechu“ všetečnými otázkami
moderátora. Měli jsme tak všichni nebývalou
možnost procestovat časem téměř celou historii hosta a dozvědět se mnohé zajímavé detaily
z jeho sportovního i trenérského života. To již
byla tma a osvětlené stánky lákaly návštěvníky. V jedné chvíli se však návštěv u stánků nedostávalo, neboť na osvětleném pódiu se objevila čtveřice mladých tanečnic, které předvedly
perfektní břišní tance. Prostor před pódiem byl
zaslouženě plný.

se věnovali gramatice, obohacování slovní
zásoby a zejména rozvoji komunikačních dovedností. Škola také nabízela různé volnočasové aktivity. Jednalo se například o prohlídku
města, ochutnávku národních jídel a výlety
do okolí. Navštívila jsem nádherný středověký
hrad Arundel, který je rodinným sídlem vévody z Norfolku, dále hrad Leeds, údajně jeden
z nejkrásnějších hradů Anglie, město Brighton,
Canterbury s věhlasnou gotickou katedrálou
a samozřejmě Londýn, pulzující velkoměsto
plné turistů.
Jsem nesmírně vděčná za možnost toto
všechno prožít a jsem moc ráda, že na zahraniční jazykově vzdělávací pobyty pojedou
i děti. Využít angličtinu v praxi, nasát atmosféru
a zažít na vlastní kůži, jaké to je, když auta jezdí vlevo, to vše čeká žáky 9. třídy, kteří pojedou
do Anglie. Ale ani osmáci nepřijdou zkrátka! Ti
se mohou těšit na pobyt v Německu. Na konkrétní informace si však musíme počkat až
po ukončení výběrového řízení. Zatím máme
čas na vyřizování pasů a na zdokonalování se
v jazyce.
Třetí oblastí Výzvy 56 je rozvoj čtenářství.
Pro žáky už naši češtináři připravují čtenářské
dílny a také nákup 200 nových knih do školní
knihovny. Zároveň byl oživen charitativní projekt Čtení pomáhá, kdy děti po přečtení knihy

vyplní test a rozhodnou se, kterému nominovanému dobročinnému projektu věnují kredit
50 korun. Součástí projektu jsou i metodické
semináře pro pedagogy.
Přeji žákům janovické školy, ať se jim líbí jak
výlety za hranice České republiky, tak výlety
do světa literatury, protože čtení je báječná
věc!

Daniela Světlíková

Dne 15. září proběhla druhá
schůzka Ekoškoly v učebně
přírodopisu. Žáci 3.–9. třídy
byli s paní učitelkou Monikou
Olšákovou první tři hodiny.
V první hodině jsme se
seznámili s novými členy ekotýmu a zahráli
jsme si seznamovací hru Reportér. Paní učitelka nás sdělila plány, které má Ekotým stihnout v roce 2015/2016. Poté jsme se rozdělili
do skupin Voda, Energie, Prostředí a Odpady.
Ve skupinách jsme dostali papír a na něj jsme
měli napsat, v jakých projektech chceme letos
pokračovat. Paní učitelka nám napsala na tabuli role, které budeme pro letošní rok zastávat, a my jsme si rozmýšleli, co by každý z nás
mohl zvládnout.
O přestávce nám ochotná maminka přinesla na listu krásnou housenku.
Pak se za námi přišla podívat paní místostarostka Gabriela Milotová. Každý z nás se
jí představil a sdělil, proč se zapojuje do Ekoškoly. Dostali jsme dvě samolepky a odznak
s logem projektu Mlha, kde je nápis „Nejsem
čmoudil.“ Pak nám paní místostarostka a paní
učitelka představily projekt Mlha, kde jsme se
dozvěděli, co všechno bude dělat ekotým. Dne
20. listopadu bude ekokonference v naší škole.
Cílem projektu Mlha je, abychom přispěli ke sní-

žení znečištění místního ovzduší provozováním
lokálních topenišť. Také jsme se dozvěděli, že
pojedeme na Vysokou školu báňskou na přednášku spojenou s projektem Smokeman.
Na začátku třetí hodiny přišel pan ředitel.
Využili jsme příležitosti, že měl pan ředitel
foťák, a šli jsme se vyfotit k vlajce Ekoškoly.
Také jsme vypustili ven do přírody housenku.
Po zbytek hodiny jsme řešili plán činností
na další rok a shodli jsme se, že chceme pokračovat v některých aktivitách, jako je například Den Země, úklid obce, besedy o palmovém oleji, podovat mořské želvy či pokračovat
v časopise Ekopis. Zároveň jsme navrhli aktivity nové, jako je podílení se na sběru papírů
a plastů nebo Den zvířat.
Tím bohužel náš hezký den skončil. Všem
se nám to líbilo a odešli jsme s úsměvem.

Eliška Burdková, žákyně 7. třídy
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Zájezd pro seniory z Bílé
Občané obce, kteří jsou již v důchodu, se
schází jednou za rok v hojném počtu na zájezdu, který jen pro ně pořádá obec Bílá.
Poznávají díky tomu různé zajímavosti Moravskoslezského kraje. A o tom, že toho už
ve svém okolí viděli opravdu hodně, svědčí
fakt, že je rok od roku těžší najít něco, co
ještě nenavštívili. Zájezd je vždy jednodenní
a navíc spojen i s malým posezením, aby si
ti, kteří bydlí od sebe daleko a nejsou již tak
mobilní, mohli popovídat o svých radostech
a starostech.
Letos se všichni ti, kteří většinou praco-

vali v lese, jeli podívat na Landek do Ostravy
a navštívili hornické muzeum. A bylo opravdu co vidět. Bývalí pracovníci dolů, kteří tam
nyní pracují jako průvodci, je přivítali přípitkem
v barvách hornické vlajky a chlebem se solí.
Potom navštívili hornické muzeum, které se
nachází v horních štolách dolu Anselm. Sfárali dolů těžní klecí, sice jen několik metrů,
aby si udělali představu o tom, jak se horníci dostávali za prací. Navštívili také expozici
důlního záchranářství, největší svého druhu
na světě. Obojí bylo pro všechny velmi zajímavé.

Po obědě v hornické harendě v areálu muzea a návštěvě Mini Uni na Černé louce se
vrátili na Bílou, a protože bylo krásně, vyjeli
ještě lanovkou ke Zbojníkovi a pokochali se
výhledem na nádherný kraj, ve kterém bydlí.
Mnozí jeli lanovkou, která přepravuje tisíce
lyžařů v zimě a v létě turisty s koly, koloběžkami i pěší, poprvé.
Na závěr se všichni občerstvili v horské
chatě Bílá a popřáli si, aby se za rok opět sešli
na tradičním bílanském zájezdu pro seniory,
a také poděkovali všem, kteří se na úspěšném zájezdu podíleli.
A. M.

Rozhovor se zahraničním expertem

Mgr. Jan Brzezina, vzdělání – státní učitel
lyžování v Rakousku, lektor Rakouského lyžařského svazu, 15 let praxe v zahraničí (Rakousko,
Austrálie, Francie).
Co si myslíte o úrovni lyžařských středisek
a škol v České republice, popř. v Beskydech?

„Je vidět, že lyžařská střediska v republice prošla velkými změnami. V řadě z nich se investovaly
nemalé finanční prostředky a je to vidět. Ve srovnání se zahraničím jsou naše střediska sice stále
velmi malá, ale snaží se rozšířit a zkvalitnit služby
na srovnatelnou úroveň za zahraničím.“
Jaké služby by měl lyžař v kvalitním středisku očekávat?
„Základem dobrého resortu je infrastruktura
střediska a dobrá dostupnost. Od jednoduchého
parkování přes pohodlné vleky, kvalitně vybavené
lyžařské školy, dobrou gastronomii a širokou nabídku služeb pro začátečníky i pokročilé.“
Jste expertem na výuku lyžování. Co pro
vás znamená kvalitní lyžařská škola?
„Každá kvalitní lyžařská škola musí mít dobře
vybavený dětský lyžařský park, který by měl být
v samém centru resortu, vybavený jezdícími pásy
a dalšími pomůckami pro výuku lyžování, hlavně
dětí. Pomůcky při výuce velmi šetří čas a tím i peníze. Důležité je, aby v parku byly k dispozici technologie pro každou pokročilost lyžaře – např. jezdící pás, lanový vlek a další vleky pro pokročilejší

lyžaře. Osobně bych se raději vyhnul lyžařským
školám, kde vidíte např. instruktory označené
pouze vestou, a hlavně, kde se snaží malé děti
učit na jediném lanovém vleku, mezi několika polystyrenovými zvířátky. Důležitá je také vzdálenost
lyžařské školy a hlavně lyžařského parku od parkoviště. Malé děti velmi vyčerpávají přesuny v lyžařském oblečení a vybavení. A i zde platí heslo:
spokojené dítě = spokojený rodič.“
Podle čeho byste vybral lyžařskou školu
pro své dítě?
„Hlavním faktorem je cena x výkon. U nás se
často lidé rozhodují jen dle ceny a za ni získaná služba bývá velkým zklamáním. Kvalitu pro
mě určuje: garance sněhu (kvalitní zasněžovací
systém i v dětském lyžařském parku), perfektní
a profesionální přístup kvalifikovaných učitelů lyžování, dobře vybavený dětský lyžařský park, propojenost služeb v resortu, spolupráce mezi hotely,
lyžařskou školou a střediskem.“
Jak laik pozná kvalitního učitele lyžování?
„Kvalitní učitel lyžování je výkladní skříní každé
školy a pozná se většinou při prvním kontaktu.

Lidé lidem v Beskydech
V sobotu dne 29. srpna se v Bílé na Konečné konalo již tradiční setkání Čechů a Slováků
„LIDÉ LIDEM V BESKYDECH“.
Pohoda, dobrá nálada, zábava, upevňování
vzájemného přátelství a krásné sluneční počasí byly hlavním bodem sobotního odpoledne
na Konečné. Letošní setkání obyvatel česko-slovenského příhraničí pořádaly obce Bílá,
Staré Hamry, Klokočov a Korňa a pro návštěvníky si připravily bohatý a kulturní program,
ve kterém vystoupili folklórní soubor Dolina
a heligonkáři z Korně, Izabelka a Andrej Kampfovci, Kysucká muzika Štefan Stopka, Pavol

V měsíci říjnu oslaví své životní jubileum:
60 let - Jozefa Štefková
Našim jubilantům k jejich výročí srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví!

Přehled bohoslužeb
na měsíc říjen
4. 10.
11. 10.
18. 10.
25. 10.

Bílá
Bílá
Bílá
Bílá

11.30
11.30
11.30
11.30

Staré
Staré
Staré
Staré

Hamry
Hamry
Hamry
Hamry

se bude konat v sobotu 24. října
u loveckého zámečku v Bílé.
Podrobnější informace budou
upřesněny na vyvěšených plakátech.

Rekonstrukce základní školy
možné vídat stavební činnost kolem základní
školy. Nebylo divu, že se stavba nepřerušovala
ani o sobotách a nedělích – termín dokončení byl
jasný – konec prázdnin. Důvodem bylo umožnit
řádně zahájení nového školního roku. Na kontrolu v průběhu prázdnin jsme se ve škole byli
podívat.
Ale je 28. 8. 2015 a ve škole je již zcela jiný
ruch – tentokráte bylo vidět řadu lidí, uklízeček,
učitelů i různých dodavatelů, kteří vše podřídili
posledním přípravám – bude 1. září a školní zvonek oznámí zahájení školní výuky.
Prostory druhého patra školy byly prázdné,
vyklizené, čisté. Jednalo se o nově dokončenou rekonstrukci prostor a jejich adaptaci pro
potřeby mateřské školy. Na místě jsme se setkali s místostarostou obce Ing. Svatoplukem
Běrským, který se právě rozloučil se zástupci
„hygieny“ – probíhala stavební přejímka a kolaudační prohlídka.
Využili jsme chvíle volna, než se dostaví „hasič“ na kontrolu požárního řešení a nakonec i zástupce Stavebního úřadu Frýdlant nad Ostravicí.

10.30
10.30
10.30
10.30

SVATOHUBERTSKÁ MŠE

Janovice

Změna prostor Základní školy v Janovicích
na prostory, které lze využívat dětmi mateřské
školy, byla zahájena jako velká investiční akce
na konci června 2015. Po celé prázdniny bylo

Vidíte v České republice, popř. v našem regionu střediska, která svými službami dokáží
konkurovat zahraničí?
„Samozřejmě. Naše resorty sice nemají takové
množství a profil sjezdových tratí, ale co se týče
služeb, srovnání bych se určitě nebál. V našem
regionu bych se nebál vypíchnout skiareál Bílá.“

jubilea

Čuboň, Kouzelník Zdeněk Stříž s kouzelnickými triky a spol. Pro návštěvníky byly připraveny
různé soutěže, ve kterých si děti mohly prověřit
svoji zručnost a za to dostaly sladkou odměnu.
V soutěžích si přeměřili síly i dospělí. Skupina
Pulz se postarala o hudební zábavu a výbornou náladu do ranních hodin. Celou akcí provázel Jozef Gondek. Účastníci mohli ochutnat
místní speciality a další kulinářské výrobky
a zakoupit různé tradiční výrobky. Po setmění
představitelé pořádajících obcí zapálili vatru
přátelství jako symbol česko-slovenské vzájemnosti.
V. K.

		

Dobrého učitele tvoří vzdělání v oboru, vystupování a chování ke klientovi. Často jsem se u nás setkal s jevy, kdy učí kdekdo, jen když si na sebe dá
vestu s nápisem „SKI Instruktor“. Takový člověk
ničí celkový obraz lyžařských škol v ČR. Kvalitní
lyžařské školy dbají na vzdělání, jednotný profesionální přístup a také vzhled instruktorů.“

Janovice

Prošli jsme všechny rekonstruované prostory,
vystoupili na požární schodiště, zhodnotili úroveň
sociálního zázemí i přípravny jídel. Můj osobní dojem byl jednoznačný – dílo se povedlo, prostory
jsou pěkné, vzdušné a prosvětlené. Dětem i učitelkám se jistě budou líbit.
Požární kontrola i kontrola stavebního úřadu
nakonec proběhla bez velkých zádrhelů. Ještě
trochu administrativy a prostory se mohou začít
využívat.

Text a foto: Vladimír Kutlvašr

jubilea
Starosta obce Janovice
zve všechny občany na veřejnou diskuzi k tématu
„Kanalizace v obci“
Diskuze se uskuteční v pátek dne 23. října 2015 od 17.00 hod.
v prostorách tělocvičny Základní školy v Janovicích za účasti
zastupitelů obce a hostů z řad odborné veřejnosti.
Přijďte si poslechnout důležité informace k tomuto tématu a
vyjádřit svůj názor.
Ing. Marek Špok, Ph.D., starosta

Upřímně gratulujeme paní
Cecílii Satinské z Janovic-Bystrého
k jejím 90. narozeninám.
Obec Janovice

Nejbližší akce v naší obci Janovice
Poznamenejte si do svých deníčků… a přijďte!
8. 10. Edukativní show Smokeman – OÚ Janovice pořádá zájezd do Výzkumného energetického centra VŠ Báňské – technické univerzity
v Ostravě pro zájemce o kvalitní a ekologické
spalování. Zájezd je součástí akce „MLHA“.
10. 10. Vítání nových občánků obce Janovice
– pořádá OÚ Janovice
6. 11. Posezení u cimbálu – v restauraci
U Toflů – pořádá PRVOČAS
Detaily k jednotlivým akcím je možné získat
na stránkách obce www.obecjanovice.cz

Hotel Ondrášův dvůr**** si Vás dovoluje pozvat s ukončením horkého léta a začínajícím slunečným podzimem do
našeho Thermal Parku s venkovními vyhřívanými káděmi na 36°C-40°C, ve kterých si můžete vychutnat sklenku
kvalitního moravského vína. Obsluha Vám s radostí přinese i jiné nabízené pochutiny dle Vašeho přání. Dřevěné
vyhřívané kádě Vám poskytnou neopakovatelný zážitek jak za slunného dne, tak i večer pod hvězdnou oblohou.

Zveme Vás na návštěvu do našeho MUSIC BARU, THERMAL PARKU a VINNÉHO SKLÍPKU. Prosíme
o telefonickou rezervaci na tel.č.: +420 731 682 395 s předložením tohoto kódu: BÍLÝ ONDRÁŠ.
S uvedením tohoto kódu Vám poskytneme jedinečnou 20% slevu na výše uvedené nabídky.
Pro získání více informací nás vyhledáte na našem webu www.hotelondrasuvdvur.cz.
Níže si Vám dovolujeme uvést nejbližší námi pořádané akce na hotelu:
V měsíci listopadu pro Vás připravujeme týdenní „Ondrášové“ slavnosti
13.11. - 15.11.2015 Svatomartinské hodování s cimbálovkou
5.12.2015
Mikulášská nadílka
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Literáti na Martinském poetickém podzimu 2015
Zářijové dny 18.-20. patřily ve slovenském
Martině setkání autorů a literárních klubů.
Na zahájení do martinské knihovny přijeli
literáti ze slovenských klubů, např. z Liptovského Mikuláše, Trenčína, Žiliny aj., z Čech
z Jičína, Mělníka, zúčastnili se i někteří členové Literárního klubu Petra Bezruče Frýdek-Místek, objevily se i literátky z Polska a Itálie.
Slavnostní zahájení akce provedla před-

sedkyně martinského literárního klubu Duria
Taťána Sivová a předala slovo profesionálům, kteří přednesli příspěvky zúčastněných.
Přítomní hosté v sále tak vyslechli nejen verše, ale i prózu, témata různá – vážná i humorná. K pestrosti zahajovacího programu
jistě přispěli žáci martinské ZUŠ svou hrou
na kytary.
Poté se účastníci Martinského poetického

Společné foto účastníků Martinského poetického podzimu.

Osmý koncert Kruhu přátel hudby
Vážení přátelé krásné hudby, zveme vás
na další koncert frýdlantského Kruhu přátel hudby (KPH). Uskuteční se v sále ZUŠ
v pondělí 26. října od 19.00. Vystoupí komorní
soubor „Ad libitum“ z Ostravy se zpěvačkou
Martinou Juríkovou.
Jde o koncert při příležitosti státního svátku, je pořádán ve spolupráci s Městem a Kulturním centrem Frýdlant n. O. Zazní hudební
perly G. Tartiniho, A. Vivaldiho, J. D. Zelenky,
W. A. Mozarta, J. Suka, B. Martinů a dalších
autorů.
V této sezóně pro vás Kruh přátel hudby
ještě připravil tyto koncerty: duo housle-klavír (T. Vinklát, R. Ardaševová) v lednu, recitál
pozounu (L. Moťka) v únoru, duo housle-cello (A. Falcníková, J. Šprochová-Pukovcová)
v březnu, pěvecký sbor z Ostravy v dubnu,
pěvecký recitál (Nikola Uramová, Kristýna
Kůstková) v květnu ve spolupráci s Kulturním centrem Frýdlant n. O., dechový orchestr

z Příbora v květnu a varhanní koncert v září.
Posledním koncertem letošní sezóny pak
bude hudební setkání z volného cyklu „mezi
žánry“, duo frýdlantských hudebníků (D. Krulikovská, I. Saniter). Celkově tedy v sezóně
2015 proběhlo a proběhne devět koncertů
KPH, z toho dva ve spolupráci s Městem
a Kulturním centrem.
Na sezónu 2016 plánujeme: pěvecký recitál studentek HAMU z Prahy, klavírní recitál,
koncert hudebníků – frýdlantských rodáků,
koncert smíšeného pěveckého sboru Cantica laetitia ze Zlína, houslový recitál, koncert
Symfonického orchestru F-M, varhanní recitál, smyčcové kvarteto.
Členské průkazky pro zvýhodněné vstupné
na akce sezóny 2016 je možno koupit před
začátkem prvních koncertů v r. 2016. Další
informace o KPH jsou na stránce facebook.
com/KruhPratelHudby.

Za výbor KPH J. Svoboda

Odkaz dávné Indie dnešku

22. října v 18 hodin vás zveme do kinosálu Kulturního centra na přednášku Odkaz
dávné Indie dnešku. V programu je pro vás
připravena malá ochutnávka dávné indické
hudby, filosofie, literatury i jídel, dozvíte se
o významu indických manter a bhadžanů,
i o životech jejich autorů, dávných indických mudrců a světců, ale také o nástrojích,
na které se tato hudba hraje.
Poté bude představena esence staroindické filosofie ze známé knihy Bhagavad-gíta.

Témata jako karma, reinkarnace, samsara, yoga, meditace, duše, vědomí, Nejvyšší
atd... jsou zde vysvětleny pro laika pochopitelným způsobem.
Součástí večera je i možnost nahlédnout
do přeložených sanskritských textů v češtině, popřípadě si je i na místě pořídit.
Na závěr je opět hudba a malé občerstvení v podobě vegetariánských specialit
indické kuchyně.
Návštěvníci večera se mohou zeptat
na cokoliv z filosofie i praxe bhakti yogy.

podzimu přemístili do lázeňského města Turčianské Teplice, kde pokračovali ve svém rokování, ale i zábavě v penzionu Milka.
Sobota začala představením Turčianských
Teplic v přednášce Milana Gondy. Ten rovněž připomenul rok Ľudovíta Štúra, kterým byl
právě rok 2015 na Slovensku vyhlášen k jeho
dvoustému výročí narození. Pak následovala
prohlídka místního Parku slávy, kde mnohé
zaujaly malé „knižní budky“, ve kterých jsou
knihy k zapůjčení, přečtení a následnému vrácení či zde může kterýkoli kolemjdoucí novou
knihu přidat. Jistě zajímavý nápad, jak nenásilnou formou propagovat zájem ke čtení.
Parkem se dostali literáti k budově, kde je památník slovenského malíře, grafika a ilustrátora Mikuláše Galandy, kde zhlédli vystavené
exponáty zmiňovaného umělce s představením životopisného filmu.
Sobotní odpoledne pak patřilo turnaji v petanque o putovní pohár, kde vítězství patřilo
dvojici z Plzně a Žiliny. V sále penzionu, kde
literáti byli ubytováni, pokračovalo autorské
čtení účastníků setkání, diskuse na literární
témata či nastínění řešení problémů – jak
získat do svých řad mladé literáty. Názory to
byly určitě zajímavé, každý si jistě ze setkání
odnesl to své, pozitivní, přínosné. Večer pak
patřil koupání v místních termálních lázních,
ale i zpívání u kytary.

Táňa Sivová vkládá knihu do „knižní budky“.
Co říci závěrem? Je třeba poděkovat organizátorům, především všem členům martinského literárního klubu Duria, za přípravu
akce, její hladký průběh a přátelské přijetí
všech účastníků setkání. Velký dík je třeba
vznést sponzorům Martinského poetického
podzimu 2015 – Žilinskému samosprávnému
kraji, Turčianské knihovně v Martině, Místnímu odboru Matice slovenské v Martině – bez

Od astrologie přes Hvězdnou cestu
k focení Aury a měření čaker
Přednáška známého astrologa
Milana Gelnara
23. 10. 2015 v 16.00 hodin
v klubovně Kulturního centra
Vstupné 50 Kč
Astrolog návštěvníky své přednášky seznámí zábavným, avšak velmi srozumitelným a i pro laiky pochopitelným způsobem
s principy fungování astrologie.
Na příkladech zejména z partnerského
života – mezi muži a ženami ukáže, jak lze
pochopit sám sebe, toho druhého a najít společnou řeč.
Nakonec dá návod, jak postupovat, aby člověk směřoval ke štěstí, spokojenosti a harmonii.
Přednáška bude zakončena předvedením unikátního přístroje na focení Aury a měření
čaker Aura Cloud 7, který zmíněné umí zobrazit ve 3D provedení a jehož výsledkem je
cca 15stránkový sebepoznávací elaborát. Tento unikátní přístroj je zřejmě jediný ČR a SR.
Cena 199 Kč/ osoba. Zájemci o focení a měření Aury a čaker hlaste se na mail: info@kcfno.
cz nebo telefonicky na 558 606 300.

také fotosoutěž.
Pro zapojení do soutěže je třeba zaslat
v období od 1. 10. 2015 – 11. 11. 2015 maximálně tři snímky o max. velikosti 3 MB
(minimální rozlišení 1000pixelů delší strana)
na adresu info@kcfno.cz. Ke každé fotografii, prosím, kromě autora, připojte také název
a krátký popisek. Soutěžit může opravdu kdokoliv se zájmem o fotografování krajiny nebo
outdoorových sportů.
Nejlepší fotografie budou vybrány a ohodnoceny jednak odbornou porotou složenou
z velmi známých jmen fotografického světa,
svého vítěze si ale také může určit laická veřejnost, a to hlasováním na stránkách www.kcfno.
cz, kde také najdete další informace. Vítězové
získají hodnotné ceny, které jim budou předány na slavnostním zakončení festivalu 28. 11.
2015 v kinosále Kulturního centra.

Kateřina Kaiserová

One woman
show Hvězda
Kulturní centrum uvede dne 7. října od 19.00
unikátní, nejúspěšnější českou one woman
show, v podání populární herečky Evy Holubové Hvězda. Jde o komedii se záznamem
myšlenek nejúspěšnější seriálové herečky během nejdivočejšího týdne jejího života. Hvězda
s humorem odkrývá zákulisí českého showbyznysu a s nadhledem líčí osobní problémy fiktivní
herečky, která po pětatřiceti letech u oblastního
divadla nečekaně zazáří v televizním seriálu.
I když se bude jednat o vystoupení „jednoho
herce“, bude představen široký svět showbyznysu se svým pozlátkem a mnohokrát i smutnou pravdou v pozadí.
Máte rádi jedinečné komediální herectví Evy
Holubové? Přijďte si ho užít!
Vstupenky v hodnotě 300 Kč a 250 Kč jsou
již v prodeji v BIC nebo na místě hodinu před
představením.

Dvě divadla v sále na Huťařství

KUNČICE - Po letní pauze jsme pro vás opět
připravili další divadlo v sále na Huťařství – tentokrát dvě představení divadla Hvozdná – jedno
pro dospělé a jedno pro děti.
Opět srdečně zveme!
Pátek 23. 10. od 19.00 – „Když se zhasne“
„Když se zhasne“ je hra, u které se můžete těšit na typicky české komediální momenty,
pečlivě vystavěné gagy a naprosto překvapivou
zápletku mezi dvěma manželskými páry, které
se rozhodly pojmout vánoční večírek trochu
jako „swingers párty“. Tento termín vám vysvětlí
profesor historie (Jan Nejedlý), jemuž nejlépe
porozumí jeho manželka věštkyně budoucnosti
(Veronika Pekařová), už méně ho chápe lékař
s gynekologickou praxí (Jakub Henzelý) a už

vůbec nic nechce chápat jeho žena – majitelka
italské restaurace (Veronika Závadová).
Blízcí přátelé se hodlají před vašima očima
sblížit až nad hranice přátelství, ale každý z nich
o tom má trochu jinou představu.
Sobota 24. 10. od 16.00 – „Včelí medvídci“
„Jaro už bylo v plném květu. Nad mezí zpíval sedmihlásek a pod mezí, v chaloupce z listí, se čmeláčí mamince narodili kluci jako dvě
bambulky z peří. Čmelda a Brumda. Čas letěl,
jako když foukneš do chmýří pampelišky. Malí
čmeláčci rostli a než dokvetly a uzrály jahody,
už ledacos uměli…“
Tak začíná pohádka, ve které Čmelda
s Brumdou občas dokážou mamince způsobit
pěkné starosti. Jinak jsou to ale hodní kluci, kte-

ří se vydávají se na průzkum louky, kde na ně
čeká řada dobrodružství, ale také řada setkání.
Během jejich dovádění potkají velkého Pučmelouda, ze kterého jde strach, brouka Kvapníka,
který stále někam chvátá a nemá chvíli čas,
housenku Píďalku, pavouka a mnoho dalších…
Předprodej u paní Daniely Kociánové
na obecním úřadě od 5.10.
Cena vstupenek:
„Když se zhasne“ – 50 Kč/dospělí
„Včelí medvídci“ – 50 Kč/ dospělí, děti zdarma
Více o Kroužku divadelních ochotníků ve Hvozdné se dozvíte na www.divadlohvozdna.cz.
 Za kulturní komisi Michaela Šebelová

Příběh jednoho hradu

18. listopadu jste srdečně zváni do Kulturního centra na představení Příběh jednoho
hradu.
Zcela srozumitelná divadelní komedie potěší oko i duši každého diváka, který představení
zhlédne, třeba jen koutkem oka.
Děj se odehrává na jednom středověkém
hradu. Vrtochy pána hradu přivádí jeho samého do komických situací při touze po výměně
ženy, kterou si ovšem sám přivedl v nedávné
době na sídlo. Mistrovské režijní zpracování
Ivana Vyskočila umocňují herecké výkony Ernesto Čekana, Veroniky Nové, Lukáše Langmajera či Anny Kulované, známých z mnoha
televizních seriálů. Přijďte s námi prožít večer
plný smíchu a dobré nálady!
Vstupenky již v předprodeji v BIC nebo
na pokladně KC. (www.kcfno.cz)

Fotografové a milovníci dobrodružství, pozor!
Od letošního roku Frýdlant nad Ostravicí
rozšířil řady měst, ve kterých se uskuteční Mezinárodní festival outdoorových filmů, největší
soutěžní filmová putovní přehlídka na světě.
Porota měla velkou práci vybrat to nejlepší ze 120 přihlášených filmů, protože kvalita
snímků každoročně stoupá, a tak MFOF nabídne svým návštěvníkům mnohé filmy, které
získaly ceny na prestižních outdoorových festivalech v zahraničí a divák je uvidí v české
premiéře. Jako obvykle dostanou zasloužený
prostor snímky z vysokohorského prostředí
plné napětí a emocí, ale v programu budou mít
důležité zastoupení také unikátní filmy, které
svou sociální nebo ekologickou tematikou přesahují hranice outdooru.
Festival proběhne v kinosále Kulturního
centra ve dnech 25.–28. 11. 2015 a v rámci
doprovodného programu, kromě několika velmi zajímavých besed jsme pro vás vyhlásili

jejichž finančního přispění by setkání jen stěží
proběhlo.
Nedělní loučení literátů a jejich rozjetí se
do všech možných koutů Slovenska, Čech
i Moravy signalizovalo vřelost a upřímnost
s příslibem na setkání se na příští „Martinské
poetické jeseni 2016“. Budeme věřit, že se
tyto sliby vyplní.

Dajana Zápalková

Beskydské folkování

Foto: Archiv Divadla Hvozdná

Letos již dvanácté frýdlantské setkání s folkem, folkrockem a country Beskydské folkování se uskuteční v sobotu 31. října od 15 hodin
v sále Kulturního centra Frýdlant nad Ostravicí.
Jedná se o přehlídku amatérských hudebních
skupin a zpěváků, jako host večera vystoupí J.
Samson Lenk a skupina Hop Trop.
Zájemci o vystoupení z řad amatérských
zpěváků a skupin mohou získat další informace
a zároveň se přihlásit do 10. 10. na e-mailové
adrese info@kcfno.cz. Aktuální informace budou rovněž zveřejněny na www.kcfno.cz.

Kateřina Kaiserová
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Kultura

Plánované kulturní
a sportovní akce
pondělí 5. 10., 18.00
ALJAŠKA
Cestovatelská beseda
vstup 30 Kč
kinosál Kulturního centra
úterý 6. 10., 14.00 – 18.00
PODZIMNÍČCI A VĚNEC NA DVEŘE
Tvořivé dílny pro děti
klubovny Kulturního centra
vstup zdarma
středa 7. 10., 19.00
ONE WOMAN SHOW – HVĚZDA
Divadelní představení
hraje Eva Holubová
velký sál Kulturního centra
vstupné 300 Kč, 250 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně zakoupit v BIC nebo na místě
čtvrtek 8. 10., 13.00
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
knihovna
čtvrtek 8. 10., 17.00
FRÝDLANTSKÉ HOVORY – TOMÁŠ LEDNIK
kinosál Kulturního centra
pátek 9. 10., 9.00
HERNÍ DEN
knihovna
neděle 11. 10., 16.00
POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE
Divadlo pro děti
velký sál Kulturního centra
vstupné 50 Kč, vstupenky na místě od 15.00
hod.
neděle 18. 10., 18.30
DUO JAMAHA
Koncert
velký sál Kulturního centra
vstupné 200 Kč, vstupenky možno rezervovat
na našich stránkách a následně zakoupit v BIC
nebo na místě
pondělí 19. 10., 9.00
FARMÁŘSKÝ TRH
před obchodním domem OMMA
úterý 20. 10., 14.00 – 18.00
PODZIMNÍ GIRLANDA A ZVÍŘÁTKA
Tvořivé dílny pro děti
klubovny Kulturního centra
vstup zdarma
čtvrtek 22. 10., 18.00
ODKAZ DÁVNÉ INDIE DNEŠKU
KULTURNÍ CENTRUM FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
uvádí

Vstupné 300,- Kč, 250,- Kč

Vstupenky je možno rezervovat na stránkách www.kcfno.cz,
zakoupit v BIC nebo na místě.

foto www.kolibik-foto.cz

BESKYDSKÉ
FOLKOVÁNÍ
aneb dvanácté frýdlantské setkání s folkem,
folkrockem a country

Říjen 2015

Frýdlantský smalt znovu v Polsku
Do 26. září probíhala v krásném polském
městě Tychy, v prostorách galerie OBOK,
mezinárodní výstava českých a polským
smaltérů nazvaná SMALT/ SZTUKA OGNIA.
Výstava soustředila také několik desítek
prací členů frýdlantské Dílny uměleckého
smaltu a přátel z Polska, které vznikly v rámci
přeshrančiního projektu Umění ohně. Za velkého zájmu veřejnosti i umělců ji zahájil ředitel galerie Łukasz Pudełko, výstavu uvedla
prof. Elżbieta Kuraj a pozdrav z Frýdlantu
předal Karel Bogar. Po výstavách smaltu
v Cieszynie, Katovicích, se jedná o největší
a opravdu reprezentativní akci. Český smalt
začíná mít v Polsku významné postavení.
Úspěch sklízeli hlavně členové Dílny uměleckého smaltu, kteří na výstavě představili
řadu nových prací, které vznikly díky firmě

31. 10. 2015

v sále Kulturního centra Frýdlant nad Ostravicí
15:00 hod.

přehlídka amatérských folkových kapel

19:00 hod.

host večera SAMSON

a kapela HOP
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Občerstvení zajištěno

Akci pořádá Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí - www.kcfno.cz

Přednáška o indické kultuře
kinosál Kulturního centra
vstupné 40 Kč, vstupenky na místě od 17.00
hod.
pátek 23. 10., 16.00
MĚŘENÍ ČAKER – MILAN GELNAR
klubovny Kulturního centra
pondělí 26. 10., 19.00
KONCERT KE STÁTNÍMU SVÁTKU
Komorní soubor Ad libitum
Vstupné 100 Kč, senioři, studenti a děti 70 Kč.
Velký sál ZUŠ.
sobota 31. 10., 13.00
BESKYDSKÉ FOLKOVÁNÍ
Soutěžní přehlídka amatérských hudebních
skupin a zpěváků
host večera – J. Samson Lenk
sál Kulturního centra
PŘIPRAVUJEME:
středa 18. 11., 19.00
PŘÍBĚH JEDNOHO HRADU
Divadelní představení
hrají Lukáš Langmajer, Anna Kulovaná, Ernesto Čekan, Veronika Arichteva, Jarmil Škvna, Karel Soukup
velký sál Kulturního centra
vstupné 250 Kč, 200 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně
zakoupit v BIC nebo na místě (vstupenky již
v prodeji)
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

Ve spolupráci s Kulturním centrem Frýdlant nad Ostravicí, p.o.
a za finanční podpory a pod záštitou Moravskoslezského kraje

uvádí

Zahájení výstavy Smalt v galerii OBOK v Tychách. Foto: K. Bogar

KINO
pá 2.10. od 18:00

OČIMA FOTOGRAFKY
ČR/SR, dokumentární, nevhodný do 12 let, délka 81 min, cena 90,Režisér Matěj Mináč ve svém dokumentárním filmu ukazuje osud své
vlastní matky Zuzany Mináčové. Ta patří k významným českým a slovenským fotografkám, přesto její život nebyl snadný. Jako dítě přežila koncentrační tábor v Osvětimi a ani pozdější roky ji nešetřily… Rež. M. Mináč.

pá 2.10. od 20:00 a ne 4.10. od 17:00

GANGSTER KA
ČR, drama, nepřístupný do 12 let, délka 100 min, cena 110,-,
Příběh založený na skutečných událostech. Gangster Ka zkoumá mechanismus organizovaného zločinu, vnáší světlo do miliardového tunelu a snaží
se objektivně ukázat zrod skutečného gangstera. Rež. J. Pachl.

so 3.10. od 15:00 a ne 18.10. od 15:00

UUUPS! NOE ZDRHNUL
Něm./Belgie/Lucem./Irsko, animovaný, přístupný bez omezení, délka
86 min, cena 90,- dabing
Tvorečci Dejv a jeho syn Finík, dva malí Raťafáci, se dostali na Noemovu archu
na poslední chvíli za pomoci Grumpíků Lísky a její dcery Ley. Když však archa
odplouvá, Finík a Lea na ní omylem nejsou. Pravé dobrodružství tak pro ně začíná. T. Genkel.

so 3.10. od 17:00, ne 4.10. od 19:00 a st 7.10.
od 19:00

EVEREST
USA, dobrodružný, nevhodný do 12 let, délka 121 min, cena 120,- titulky
Snímek podle jedné z nejtragičtějších expedic na nejvyšší horu světa. Drobná
odchylka od plánu, náhlá změna počasí a klíčová otázka „Podaří se
nám horu zdolat?“ vystřídá otázka mnohem zásadnější. „Dokážeme
přežít?“ Rež. B. Kormákur.

so 3.10. od 19:30, út 6.10. od 19:00 a pá 9.10.
od 20:00

MARŤAN
USA, akční, nevhodný do 12 let, délka 134 min, cena 120,- titulky
Astronaut Mark Watney (Matt Damon) během mise na Mars málem zahynul
v prašné bouři. Zbytek jeho posádky planetu opustil v domnění, že je mrtvý. Ale Watney přežil a ocitne se tak omylem sám na nepřátelské planetě.
Má k dispozici jen hubené zásoby a tak musí využít veškerý důvtip, invenci a technické znalosti, aby nejen přežil, ale také nalezl způsob, jak vyslat
signál na Zemi, že je naživu… Rež. R. Scott.

ne 4.10. od 15:00 a so 10.10. od 15:00

MUNE – STRÁŽCE MĚSÍCE
Francie, animovaný, přístupný bez omezení, délka 85 min, cena 80,- dabing
Malý faun Mune byl jmenovaný strážcem měsíce, ale protože má málo zkušeností, způsobí nehodu, která ohrozí nejen Měsíc, ale i Slunce. Aby napravil
svou chybu, musí se se svými přáteli postavit nebezpečnému Titanovi a vrátit
nebeským tělesům jejich místo na obloze. Rež. A. Heboyan.

st 7.10. od 17:00

FANTASTICKÁ ČTYŘKA
USA, akční sci-fi, nevhodný do 12 let, délka 94 min, cena 100,-titulky
Během neúspěšného pokusu o teleportaci získají čtyři mladí vědci specifické
superschopnosti. Rozhodnou se využít svých výjimečných schopností k
tomu, aby překazili zlomyslné plány Dr. Dooma a ochránili obyvatele New
Yorku před všemi nebezpečími, která by je mohla ohrozit. Rež. J. Trank.

pá 9.10. od 18:00

DAVID
ČR, drama, nevhodný do 12 let, délka 80 min, cena 90,David je dvacetiletý mladík s mentálním handicapem zvyklý na jednotvárný život v dusivém ovzduší své rodiny. S přibývajícím věkem si David stále palčivěji
uvědomuje své postižení i nenaplněnost života, který žije. Rozhodne se proto
zavedené jistoty opustit a vydat se na cestu do Prahy. Rež. J. Těšitel.

Frýdlant nad oStravicí

25. – 28. 11. 2015 | Kulturní centrum
Více než 40 měst v ČR a SR
HLAVNÍ PARTNEŘI

Beskyd s.r.o. ve Frýdlantě v letošním letním
Beskydském smaltování. Autoři vedle prací
pro zastávku, která je již díky firmě Beskyd
dokončena, vytvořili i svá vlastní díla a výrazně se posunuli v poloze, ve které jsme smalt
doposud v jejich tvorbě znali. Překvapili hlavně mladí členové Zuzana Šuléřová, Hana
Kokešová, Jana Hradilová, ostatní předvedli
opravu reprezentativní výběr ze své tvorby.
Ze skvělých prací polských autorů se bylo
čím potěšit. Na výstavě se projevilo zúročení
loňského příhraničního projektu Umění ohně,
který přináší, hlavně díky aktivitě polských
kolegů, velké renomé frýdlantské smaltérské
tradici, potažmo i městu, které je v Polsku
chápáno jako jedno z center evropského
smaltu. 

(kb)

WWW.OUTDOORFILMS.CZ
HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

9. 10. – 12. 12. 2015
ZA HLAVNÍ FINANČNÍ PODPORY

Frýdlant n.O.
Říjen 2015

so 10.10. od 17:00, ne 11.10. od 19:00 a pá
16.10. od 17:30

pá 23.10. od 20:00, ne 25.10. od 17:00 a st
28.10. od 17:00

LAPUTA

POSLEDNÍ LOVEC ČARODĚJNIC

ČR, drama, nevhodný do 15 let, délka 95 min, cena 120,Johanka (Tereza Voříšková) je majitelkou kavárny s názvem Laputa, která – jako
stejnojmenný létající ostrov z knihy Gulliverovy cesty – je jejím ostrovem. Bude
jí stačit k pocitu úplnosti a štěstí? Johanka zkoumá, co si počít v bezbřehém
prostoru dospělého života, na jehož začátku se ocitla. Rež. J. Šmíd.

USA, dobrodružný, nevhodný do 12 let, délka neznámá, cena 110,titulky
Vin Diesel jako nesmrtelný a poslední lovec čarodějnic v nové akční fantasy
ukáže, že čarodějnice nejsou jen pouhá pověra. Vždy tu mezi námi byly
a jsou. A on je dnes posledním svého druhu, jenž je schopný je poslat na onen svět. Rež. B. Eisner.

so 10.10. od 19:30, ne 11.10. od 17:00 a st
14.10. od 19:00

WILSONOV
ČR/SR, komedie, přístupný bez omezení, délka 115 min, cena 130,Dobrodružné pátrání po tajemném vrahovi, který těsně po skončení první světové války začíná řádit ve Wilsonově, zapomenutém městě někde uprostřed
Evropy. Vyšetřování vede nesourodá dvojice detektivů – zelenáč a místní
policejní čekatel Kvido Eisner (Vojtěch Dyk) a zkušený příslušník americké
FBI Aaron Food (Jiří Macháček). Rež. T. Mašín.

út 13.10. od 19:00, pá 16.10. od 20:00 a so
17.10. od 17:00

MUŽ NA LANĚ
USA, drama, přístupný bez omezení, délka 123 min, cena 120,- titulky
Philippe Petit se pod vedením svého skutečného učitele Papa Rudyho a pozoruhodné skupiny pomocníků z celého světa rozhodl překonat obrovské komplikace a společnými silami vymysleli a realizovali šílený plán. Přejít nezměrnou
prázdnotu mezi věžemi Světového obchodního centra po laně. Rež. R. Zemeckis.

st 14.10. od 17:00, so 17.10. od 15:00 a st 21.10.
od 17:00

HOTEL TRANSYLVÁNIE 2
USA, animovaný, přístupný bez omezení, délka neznámá, cena
dospělí 120,- děti 100,- dabing
Zdá se, že Hotelu Transylvánie se začíná dařit… Dracula konečně ustoupil ze
svých striktních zásad ubytovávat v hotelu pouze příšery a ten se proto
otevírá i lidským návštěvníkům. Za zavřenými dveřmi krypty ale Draculu
sžírají pochybnosti o tom, zda se jeho napůl lidský a napůl upíří vnuk
Dennis vůbec někdy stane upírem. Rež. G. Tartakovsky.

so 17.10. od 19:30, ne 18.10. od 17:00 a út
20.10. od 19:00

LANCE ARMSTRONG:PÁD LEGENDY

so 24.10. od 15:00, ne 25.10. od 15:00 a so
31.10. od 15:00

MRKÁČEK BILL
Austrálie, animovaný, přístupný bez omezení, délka 90 min, cena
100,- dabing
Animovaná dobrodružství neposedného medvídka koaly Mrkáčka Billa a jeho
přátel. Rež. D. Taylor.

so 24.10. od 17:00, st 28.10. od 19:00 a so
31.10. od 19:30

ZTRACENI V MNICHOVĚ
ČR, komedie, přístupný bez omezení, délka 105 min, cena 140,Sir „P“, devadesátiletý papoušek, který kdysi patřil Edouardu Daladierovi, se na
pozvání ředitele Francouzského kulturního institutu ocitne v roce 2008 v Praze
jako živá relikvie z dob Mnichovské dohody. Sir „P“ po Daladierovi jeho hlasem
dodnes opakuje některé důležité věty a prohlášení. Papouška za dramatických
okolností unese český novinář Pavel a na základě papouškových kontroverzních
citací Daladiera rozpoutává mezinárodní politický skandál. Rež. P. Zelenka.

so 24.10. od 19:30, út 27.10. od 19:00 a so
31.10. od 17:00

DOKONALÝ ŠÉF
USA, komedie, nevhodný do 12 let, délka neznámá, cena 120,- titulky
Šéfkuchař Adam Jones měl všechno, co si jen mohl přát, bohužel svojí vinou
o to všechno přišel. Nyní se o to musí pokusit znovu – otevřít si vlastní restauraci
Na to ale bude potřebovat získat na svoji stranu ten nejlepší tým... Rež. J. Wells.

ne 25.10. od 19:00 a pá 30.10. od 20:00

PARANORMAL ACTIVITY:
THE GHOST DIMENSION

USA, sportovní, nevhodný do 12 let, délka 104 min, cena 110,- titulky
Příběh cyklistické kariéry Lance Armstronga z přelomu tisíciletí, kdy zápasí s rakovinou a kdy on i jeho američtí kolegové cyklistice dominují a mění tento dříve
ryze evropský sport na světový fenomén. Rež. S. Frears.

USA, horor, nepřístupný do 15 let, délka 95 min, cena 120,- titulky
Do Palo Alto v Kalifornii se přestěhuje nová rodina, kterou tvoří Ryan, Emily, jejich
šestiletá dcera Laila a Ryanův mladší bratr Mike. Důvod stěhování je Ryanova
nová práce designera videoher. Před jejich přestěhováním žili v New Yorku, kde
před rokem přišli o dceru. Jenže i v novém domově si rodina brzy uvědomí, že
něco není v pořádku. Rež. G. Plotkin.

ne 18.10. od 19:00 a st 21.10. od 19:00

pá 30.10. od 18:00

PURPUROVÝ VRCH
USA, horor, nepřístupný do 15 let, délka 119 min, cena 110,- titulky
Do jednoho panství v Anglií se brzy po svatbě přestěhuje mladá dívka Edith.
Jejím novomanželem je okouzlující sir Thomas, který zde žije společně se svou
sestrou lady Lucille. Edith však velmi brzy začíná zjišťovat, že její manžel není
tím, kým se zdál být. Rež. G. del Toro.

pá 23.10. od 17:30

MLÁDÍ
It./Fra./VB/Švýc., drama, nepřístupný do 12 let, délka 118 min, cena
80,- titulky
Film se odehrává v prostředí luxusního alpského lázeňského hotelu, kde
se setkává nejroztodivnější směsice hostů. Ti si navzájem poskytují bohaté podněty k úvahám o mládí, kráse, kreativitě, zkrátka o všem, co zahání
myšlenky na blízký konec. Rež. P. Sorrentino.

AMERIKA
ČR, dokumentární, přístupný bez omezení, délka 67 min, cena 80,Bára a Honza se vydávají na vandr do tradičních míst trampů, starých bezmála
sto let. Film sleduje jejich cestu do země svobody, kde kulisou je jen les, oheň
a širé nebe. Rež. J. Foukal.

BIO SENIOR

čt 8.10. od 10:00

HODINOVÝ MANŽEL
ČR, komedie, délka 100 min, cena 50,-, H.C.E.
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Vstupenky je možno rezervovat na webových stránkách kulturního centra, zakoupit v BIC nebo hodinu před promítáním na místě.
Rezervace se ruší 15 minut před začátkem představení. Další informace na facebookových stránkách Kulturního centra a kina.
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Říjen 2015

inzerce

Restaurace na Bílé v Beskydech
(lyžařské středisko)
přijme na zimní
sezónu servírku.
Nástup cca 15. 12.

Ubytování a stravování zajištěno.
Pro informace volejte 602 572 670.

Lumír Matula,
oprava elektroniky

Vše pro dům až na dvůr
s dopravou zdarma

5.790,-

5.690,-

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

6.190,5.190,-

4.990,Hnědé uhlí

4.525,navíc substráty, rašeliny, soli

a další sortiment pro Váš dům a zahradu
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