Kde najdete tu svou?
Frýdlant n. O., Staré Hamry
Lhotka
Baška
Pržno
Ostravice
Malenovice
Metylovice
Pstruží
Čeladná, Kunčice p. O.
Janovice
Janovice, Bílá
Kultura
Inzerce

Zpravodaj pro 13 obcí

Srpen 2019

Cyrilometodějská pouť na Čupku



jehož autorem je řezbář Boris Zvada. V 15
hodin bylo přistoupeno k tomuto slavnostnímu aktu. Vysvěcení reliéfu provedl metylovický farář Bronislav Wojnar. Dílo je opravdu
povedené, do krajiny Čupku skvěle zapadá!
Také zve právě vás k jeho zhlédnutí. Proto
se určitě vydejte procházkou v tyto krásné
letní dny a nechejte se okouzlit nejen dřevěným sv. Cyrilem a Metodějem, ale odměnou vám budou i nádherné pohledy do okolí
z nadmořské výšky 523 m, kterou se Čupek
honosí!
Děkujeme obci Metylovice, ale i obcím Baška a Pržno, které rovněž přispěly
ke zhotovení dřevěného díla.

Čendaspoláci, kteří byli při tom…

Foto: Vratislav Kryl

Volání na číslo HS 1210
je přes Vodafone zdarma
BESKYDY – Volání na jednotné krizové číslo Horské služby 1210 je v současné době bez
zpoplatnění také u dalšího telefonického operátora v ČR, společnosti Vodafone.
„To znamená, že všichni, kdo používají mobilního operátora Vodafone, nyní v případě nouze volají přes toto číslo Horskou službu zdarma.
Vodafone se tak připojil ke společnosti T-Mobile, která tento krok učinila již 1. února 2019.
Tento krok operátora velice vítáme a věříme,
že jednání i s posledním z mobilních operátorů,
které právě probíhá, přinese stejný výsledek,“
uvedl Patrik Jakl, statutární ředitel Horské služby o.p.s.
„Společnost Vodafone dlouhodobě spolupracuje na zlepšení a dostupnosti komunikace při
ochraně života a zdraví. Zrušení poplatku pro
volání na linku Horské služby je pro nás tedy
další logický krok na naší cestě k maximální po-

moci v případě nouze,“ prohlásil tiskový mluvčí
Vodafone Marek Steiger.
Horská služba má jednotné nouzové číslo
1210 jako službu, která je v mobilních i pevných
sítích všech operátorů v ČR zřízena stejným
způsobem, jako přístup na obvyklé tísňové linky.
„Spojení je podle místa, ze kterého osoba žádající pomoc volá, automaticky směrováno na dispečink HS v příslušné horské oblasti. Pokud se
volající nachází v oblasti, ve které je jen signál
zahraničního operátora, po přidání předvolby
+420 se volající s našimi záchranáři bez problému spojí,“ popsal fungování čísla ředitel Jakl.
Stávající telefonní čísla na oblastní dispečinky HS stále bez problémů fungují, takže potřební, kteří nepoužívají číslo 1210, či nepoužijí
k přivolání pomoci mobilní aplikaci Záchranka,
mohou nadále přímo kontaktovat oblastní dispečinky HS.

Obce Bílá a Staré Hamry řeší
ztrátu autobusového spojení
BÍLÁ, STARÉ HAMRY – Slovenské obce
Klokočov, Korňa a Turzovka a obec Bílá
a Staré Hamry na české straně se snaží řešit
nepříjemnou situaci, která vznikla zrušením
komerční mezinárodní linky Turzovka – Ostrava soukromého přepravce, který ji přestal
bez předchozího upozornění provozovat k 1.
červnu.
„Dopravce tím způsobil nemalé problémy
s dopravní obslužností pro občany nejen
naší, ale i okolních a příhraničních slovenských obcí, jejíchž obyvatelé tento spoj využívali k dopravě za prací, do škol, k lékaři

a podobně,“ říká starosta Bílé Tomáš Kubačák, který potvrdil, že v této souvislosti
probíhají intenzivní jednání dotčených obcí,
i na úrovni Moravskoslezského a Žilinského kraje, s cílem zapracování změn jízdních
řádů tak, aby byla zajištěna alespoň částečná náhrada za zrušené spoje. Do uzávěrky
tohoto čísla ještě nebylo známo finální konkrétní řešení, ale nové jízdní řády by měly
platit zřejmě od září. Má v nich dojít k posílení
spojů na státní hranici Bílá-Konečná a zajištění dopravní obslužnosti ranních a odpoledních směn.
(pp)

SENIOR TAXI – DOVOLENÁ

Vážení občané, oznamujeme, že ve dnech 6. 8., 16. 8. a od 26. 8. do 30. 8. bude řidička
SENIOR TAXI čerpat řádnou dovolenou a po tuto dobu nebude Středisko sociálních služeb
města Frýdlant nad Ostravicí službu Senior Taxi zabezpečovat. Děkujeme za pochopení.
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Foto, grafika: Vlastimil Bjaček

MIKROREGION – V pátek 5. července
ožil metylovický Čupek nebývalým ruchem
a probíhaly zde zajímavé události. Obec
Metylovice a Království lašské zde pozvali
občany Lašska i širokého okolí na historicky
první Cyrilometodějskou pouť.
Lidé skutečně přicházeli nejen po vyznačené trase z Metylovic, na které probíhaly
soutěže pro rodiče s dětmi, ale i z Hodoňovic a od Pržna. Sešla se tady asi dvoustovka zvědavých občanů, kteří po zahájení celé
akce starostou Metylovic Lukášem Halatou,
poté lašským králem Zdeňou Vilušem I.
a vystoupení lidového dua Kotzurová-Pavlíček netrpělivě čekali na slavnostní odhalení dřevěného reliéfu sv. Cyrila a Metoděje,
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ÚČINKUJÍ:

Dětské soubory: Valášek z Kozlovic, Malý Grunik z Ostravice, Malá Ondřejnica ze Staré Vsi nad Ondřejnicí, Malá Ostravica z Frýdku-Místku,
Ondrášek z Frýdku-Místku, Maryjánek ze Zlína
Dospělé soubory a muziky: Pilky ze Lhotky, Pustkova cimbálová muzika z Kozlovic, Valašský vojvoda z Kozlovic, Ostravica z Frýdku-Místku,
Ondřejnica ze Staré Vsi nad Ondřejnicí, Opavica z Ostravy, Furiant z Českých Budějovic, Grunik z Ostravice, RukyNaDudy z Frenštátu pod
Radhoštěm, VUS Ondráš z Brna

HLAVNÍ PROGRAM:
13.30 hod. shromáždění u pamětní desky Vincence Sochy, pak
průvod souborů vesnicí do areálu slavností
14.00 hod. zahájení slavností s představením souborů
v areálu u školy
14.15 hod. „Bylo, něbylo …“ – dětský pořad
15.45 hod. „Lhotecké noviny“
– pořad dospělých souborů
17.45 hod. „Od rána do večera s Věrkou Šejvlovou“
– medailon k 100. výročí narození sběratelky
lidových písní a tanců

20.30 hod. „Ondrášovské putování“ - tanečně-hudební pořad
Vojenského uměleckého souboru Ondráš
Na vedlejším pódiu za školou budou během odpoledne a večera vyhrávat muziky zúčastněných souborů.

Odjezdy speciálního autobusu zdarma:
13:00 Frýdlant n. O., žel.st. – Metylovice, kostel – Palkovice, Tomis – Lhotka
13:50 Kozlovice (OÚ) – Lhotka
22:00 Lhotka - Frýdlant n. O.,žel.st. - Frýdek-Místek, Slezan 03 - Palkovice, Tomis
23:00 Lhotka - Kozlovice

25. 8. 2018 v 9.00 hod. se uskuteční v místní kapli mše svatá
obětovaná za Vincence Sochu
www.sochovky.webnode.cz

Festival je pořádán za významné finanční podpory těchto institucí a firem:
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Vážení spoluobčané!
Léto je v plném proudu, děti si užívají krásných prázdninových dní a mnozí z vás zaslouženou dovolenou.
Některé červencové dny vás doslova vyhnaly ven k řece a na koupaliště a doufám, že se k nim přidá i druhý
prázdninový měsíc, který nabídne nádhernou kulisu pro letní odpočinek, ať jste kdekoli.
Srpen vždy patřil výletům, vodě a také akcím pod širým nebem. Pohled do kalendáře nás ujišťuje, že je před
námi mnoho příležitostí, jak ho strávit. Jako každý rok, tak i letos se bude konat již tradiční Trh lidových řemesel,
na který bych vás ráda pozvala. Mezi vystupujícími uvidíte kromě naší frýdlantské Chasy i Sebastiana a Ivana
Mládka. Hlavní hvězdou frýdlantského letního nebe se však letos pro letošní rok stane slovenská kapela No
Name. Celý den bude opět patřit historicky laděnému kulturnímu programu pro celou rodinu a tématem letošního
trhu bude sté výročí založení měšťanské školy v našem městě. Věřte, že s přípravou takovéto společensky významné akce je spojeno
mnoho úsilí a práce. Odbor školství a kultury, který každoročně trhy organizuje, si přeje stejně jako my všichni, aby nám počasí ukázalo
svou vlídnou tvář a všichni jsme se opět náramně bavili. A co se bude dít dál? Srpnové čtvrtky budou opět patřit tradičnímu posezení
u cimbálu s Kotkovou muzikou, čeká nás další promítání letního kina nebo akce na Ondřejníku, např. komentované pozorování noční
oblohy. Zkrátka – pojďte se bavit a užívat si léta!
Letní počasí dopřává venkovním stavbám a pracím na komunikacích. I letos nás omezují dopravní uzavírky a objížďky. Pokračuje se
na rekonstrukcích mostů pod dálnicí I/56, opravě ulice Pstružovské, dokončují se práce na ul. Dvořákova. Buďte, prosím, trpěliví a respektujte dopravní pokyny a omezení! Mnohé z investičních akcí se týkají objektů v majetku města. Na Lubně se dokončuje přestavba budovy
Osvětové besedy a hasičárny, v základní škole v Nové Vsi dochází k sanaci obvodového zdiva, izolaci a výměně podlah v některých třídách, v tělocvičnách ZŠ TGM ke generální opravě elektroinstalace. Tou finančně nejnákladnější změnou, která však není na první pohled
patrná, je dokončení další etapy rekonstrukce „kláštera“, dnešního střediska sociálních služeb. Mám velkou radost z toho, že jsme opět
o něco dále posunuli úpravu prostor pro naše seniory, kteří v důstojném prostředí s odbornou asistencí mohou trávit své stáří. Rozhodně
je třeba si uvědomit, že to není zadarmo a zdaleka ne každá obec si to může dovolit. Musím připomenout, že je to v první řadě díky vynikajícímu hospodaření našeho města a samozřejmě intenzivní snahou při získávání a čerpání dotačních prostředků.
Jaký srpen si tedy přát? Určitě pohodový.
Užijte si letních prázdninových dnů a dovolených. Pokud se vracíte z cest, tak vám přeji bezpečnou jízdu a šťastné návraty domů. Těším
se na viděnou na některých z našich akcí.

Helena Pešatová, starostka Frýdlantu

–2–

Srpen 2019

Prázdninové vzpomínání na školu TGM

Město Frýdlant nad Ostravicí

Je jasné, že vytahovat školu o prázdninách
je jaksi nevhodné, neřkuli přímo pobuřující, ale
my bychom se přece jen ještě alespoň v krátkosti vrátili k úspěchům, které ten uplynulý
školní rok 2018/2019 provázely nás v ZŠ TGM.
Prioritou každého školního vzdělávání je
samozřejmě získávání poznatků a dovedností daných příslušným školským vzdělávacím
programem. Kvalita toho, co žák umí, je poté
posuzována především učitelem, v mnoha
případech se ale děti chtějí předvést a ukázat
i jinde, než jen na půdě školy. A právě k tomuto
účelu slouží soutěže, které mají nejčastěji vědomostní a sportovní charakter.
Ti mladší z 1. stupně se v loňském roce
ukázali hlavně v pěvecké soutěži Zpěváček,
kde nás reprezentovali v Ostravě na regionální
přehlídce lidových písní, kluci a holky se neztratili ani ve vybíjené, fotbale a třeba ve znalostech z oboru myslivosti. Již tradičně máme
v našich řadách úspěšné orientační běžce,
kteří reprezentují školu i město v turistickém
závodě, a to i na celostátní či mezinárodní
úrovni.
Na 2. stupni je paleta možností prokázat
své znalosti a dovednosti ještě mnohem pestřejší. A naši se opravdu nedali zahanbit. Dařilo
se jim v matematické, biologické, zeměpisné
i fyzikální olympiádě, v Pythagoriádě, v soutěži
Přírodovědný klokan či Paměť národa, anebo v konverzaci v anglickém jazyce a jiných.
Sportovci zase uspěli svými výkony v přespolním běhu, halové kopané, florbale, minikopané, přehazované anebo Poháru rozhlasu.

Vás zve na
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LIDOVÝCH ŘEMESEL
24. 8. 2019
náměstí
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PROGRAM

10:00 Zahájení slavností
Otevření jarmarku paní starostkou za doprovodu
1. ministra školství Gustava Habrmana
11:00 Circus La’vitare - pouliční představení pro malé i velké
12:00 Alioquin - písničky staré a nejstarší
12:30 Frýdlantská chasa a vzpomínka na Ignáce Kotka
13.00 Příchod Komenského … na počest školy
Ceremonie starosty a hostů, zdravice zástupců města
... hostů partnerských měst
14:00 Na rynku je veselo… aneb
komediant a kejklíř
14:30 Lancknechti
- Memento mori
15:00 FLYINGBOYS
17:00 SEBASTIAN
18:30 IVAN MLÁDEK
20:30 NO NAME
21:30 závěrečná
ohňová
show
22:00 STANDA
BANDA

• patero starých
• stylové stánky

řemesel

zájemce
• workshop pro
č
oto
kol
• dobový
• ruské kolo
e
• stylové atrakc
pro malé i větší
• velbloud
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IVAN MLÁDEK

Změna programu vyhrazena.
Akce probíhá za každého počasí.

SEBASTIAN

© KLEINWÄCHTER holding s.r.o., Frýdek-Místek

Program
Program

www.frydlantno.cz

Informace pro občany –
parkování na komunikacích
Město Frýdlant nad Ostravicí obdrželo podněty a stížnosti společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s., která zajišťuje svoz odpadu, týkající se
parkování vozidel na komunikacích, které brání
jednak průjezdu vozidlům svozu odpadu a v neposlední řadě složkám záchranného systému.
Upozorňujeme proto řidiče, že při parkování
na komunikacích musí být vždy dodržen Zákon
č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, § 25 Zastavení a stání, odst. 3:
Při stání musí zůstat volný alespoň jeden
jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr
jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň
jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba

směry jízdy. Jednoznačně se zakazuje stát
na obousměrné pozemní komunikaci, pokud nezůstane volná vozovka alespoň 6 metrů široká
(jeden jízdní pruh o šířce nejméně 3 m pro každý
směr jízdy.
V případě, že společnost zajišťující svoz odpadů vyhodnotí, že z důvodu odstavených vozidel je průjezd svozového vozidla nebezpečný,
nebude svoz odpadu na této ulici proveden.
Nádoby na odpad je pak nutné umístit max. 4 m
od místa nakládky, což je místo, kam dojede
svozové vozidlo.
Děkujeme za pochopení.

Odbor MaI

a

Akce je realizována ve spolupráci s městem Frýdlant nad Ostravicí

Frýdlant nad Ostravicí

Mediální partner

Nejlepší zpěváčci z 1. stupně ZŠ TGM, Loutnička.
V hodnotících soutěžích neztrácí svoji pozici
také náš oblíbený školní časopis Tamtam,
i když jeho publikování bylo vloni omezeno
vzhledem k dlouhodobé nemoci šéfredaktorky,
paní učitelky, která jej vede.
Zkrátka a dobře, chtěli jsme si jen maličko
připomenout, že to, co ve škole děláme, sklízí
své ovoce. Nejčastěji v okresním či krajském
měřítku, ale výjimkou nejsou ani celostátní
úspěchy. Teď se ve školní budově nesoutěží.

Ke slovu se dostali řemeslníci, kteří se snaží
stihnout to, co během provozu nelze udělat.
Probíhá výměna elektroinstalace v tělocvičnách, maluje se, instalují se nové tabule,
uklízí se a bůhví co ještě. Ale až tohle všechno na konci srpna skončí, pustíme se znovu
do práce. Odpočatí, s novým elánem a energií, které nám jistě opět pomohou uspět v nových soutěžích a olympiádách. Tégeemka se
v nich určitě neztratí. 
lg

Beskydské hudební léto s Ledeckým a Hrůzou

16. ročník festivalu Beskydské hudební léto,
který se koná v areálu Sluníčko v Ostravici, bude
pokračovat v pátek 16. srpna koncertem Janka
Ledeckého, který je stálicí české hudební scény.
Akce začíná v 19 hodin. Jako předkapela
vystoupí Cross Orchestra, největší pop-rocková
kapela na Ostravsku.
Festival uzavře v sobotu 31. srpna od 19
hodin dvojkoncert výrazných interpretů české
hudební scény. Přijďte se pobavit a rozloučit
s letními prázdninami.
Jako první vystoupí David Stypka & Bandjeez. Svými písněmi Dobré ráno milá, Kříž nebo
Jericho, už dávno přesáhli hranice našeho
regionu, odkud pochází. O tom svědčí i sošky
z Cen Anděl za rok 2016 a 2017.
Druhou část koncertu pak obstará Michal
Hrůza & Kapela Hrůzy. Písně Michala Hrůzy už
více než deset let hrají v českém éteru a získaly
si mnoho fanoušků.
Vstupné (předprodej): 350 Kč.

MICHAL HRŮZA: Interpret, který umí pobavit. 

Foto: Petr Pavelka

Dobré ráno! I ve Frýdlantě nad Ostravicí

Ve dnech 28. 5. a 11. 6. se na náměstí T. G.
Masaryka ve Frýdlantě nad Ostravicí konala
setkání občanů z našeho města i okolí v rámci
celostátní akce Milion chvilek pro demokracii.
Během setkání účastníci akce probrali poslední vývoj ohledně změn na ministerstvu
spravedlnosti a vyjádřili svůj velký zájem
na tom, aby česká justice i nadále fungovala
jakožto nezávislá, bez vnějších zásahů. Obě
krátká setkání byla zakončena zpěvem české
státní hymny. Frýdlant nad Ostravicí se tak
připojil k ostatním 312 obcím po celé České
republice, ve kterých se ve stejných dnech konala podobná setkání. Počet účastníků byl při
prvním setkání kolem sedmdesáti, při druhém
se nás sešlo bezmála sto.
Několik frýdlantských občanů se potom
zúčastnilo i obrovského setkání českého lidu
23. 6. v Praze na Letenské pláni, které bylo

vůbec největším shromážděním od roku 1989
(demonstrovat přišlo asi 280 000 občanů).
Odměnou za hodiny strávené ve vlaku či jiném dopravním prostředku byla pro nás úžasná atmosféra klidného a přátelského setkání
a vědomí, že jsme se snažili podpořit snahu
o zachování plnohodnotné demokracie, kterou
jsme získali s pomocí podobných demonstrací
před 30 lety.
Máme se dobře. Ale to, že současná vláda nebývale štědře rozdává peníze (z našich
daní) by nemělo zastřít otázku, jestli se tak
neděje za účelem kupování voličských hlasů.
Trápit by nás měl i fakt, že v mezinárodním
žebříčku svobody tisku jsme za posledních
pět let klesli ze 13. místa na místo 40. Přitom
naši sousedi Polsko a Maďarsko, u kterých se
omezování demokracie děje v současnosti výrazněji, jsou na tom ještě hůř (59. místo a 87.

místo, dle rsf.org/en/ranking). Naše pocity vyjádřil ve svém poselství na Letné velmi pěkně
třeba významný politik, politolog, spisovatel
a právník Petr Pithart. Vysvětlil, proč ti politici,
kteří tvrdí, že jediné právo občana k vyjádření
názoru je ve volbách, nemluví pravdu. Skvěle
promluvil také spisovatel, scénárista, herec
a autor her Divadla Járy Cimrmana Zdeněk
Svěrák, který mezi dvěma svými písněmi řekl:
„Jsem rád, že jsem se toho dožil. Na mou duši
jsem si myslel, že naše obyvatelstvo ztratilo
čuch – spisovně čich. Protože jinak by muselo cítit, že je cosi shnilého ve státě českém.
Ale teď vidím, když vidím tento poctivý tábor
lidu, že vy to cítíte také, ten zápach. A jsem
rád. (…) Je to protestní shromáždění, ale já to
přesto cítím jako oslavu; že tady oslavujeme,
že jsme se probudili. Takže: Dobré ráno!“

J. Svoboda, F. Břach
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Staré Hamry
slovo starostky
Vážení občané,
dovolte mi, abych vás informovala o dění na obci.
Připravovali jsme program starohamerské pouti, kterou jsme tradičně zahájili sobotním předpouťovým fotbálkem ženatí versus svobodní. Svobodní svůj tým doplnili o posily z řad dorostu
a žáků. A tento taktický tah jim vyšel. V letošním roce vyhráli svobodní. Byl to zajímavý zápas.
O přípravu hřiště a zázemí se postarali zaměstnanci obce ve spolupráci se starohamerskými
hasiči. O občerstvení se jako každoročně postaral Petr Remeš. Všem děkujeme.
Pouťová neděle začala v kostele sv. Jindřicha poutní bohoslužbou. V kostele, zaplněném
do posledního místa, se krásně nesly nejen tóny varhan, ale také dechové muziky, která pak vyhrávala i před kostelem. Příjemná atmosféra, dobré koláčky, trochu vínka a debata se sousedy,
tak to bylo po mši před kostelem. Bylo to příjemné zakončení nedělního dopoledne.
Odpoledne jsme se sešli v kulturním domě na Samčance, na výstavě a besedě na téma
Turistickými stezkami v Bílé, Ostravici a Starých Hamer. Návštěvníky zcela zaujal profesionální
a velmi zajímavý výklad našich hostů. Přednášejícími byli: David Pindur a Lenka Nováková
z Muzea Těšínska. Vyprávění bylo velmi poutavé a poučné. Zcela přirozeně se přešlo ke všeobecné diskuzi a přátelskému povídání. V příjemné atmosféře by se povídalo ještě hodně dlouho,
byl však nejvyšší čas projít všechny pouťové atrakce a zajít s dětmi na kolotoče.
Pořádat u příležitosti starohamerské pouti v kulturním domě výstavy či besedy se už také
pomalu stává tradicí. Začali jsme v roce 2015 velmi úspěšnou výstavou k 50. výročí ukončení
provozu na trati Ostravice – Bílá a dá se říct, soudě podle návštěvnosti v dalších létech, že se
tyto akce stávají oblíbenou součástí starohamerských poutí.
Starostka Eva Tořová

Oznámení o výsledku veřejné sbírky
Dne 11. 12. 2018 usnesením č. 37/02 rozhodlo Zastupitelstvo obce Staré Hamry o realizaci
veřejné sbírky v souladu s ustanoveními zákona
č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách v platném
znění. Cílem sbírky byl výběr finančních prostředků na zvláštní účet obce, jehož výtěžek je určen
pro majitele poškozeného rodinného domu čp.
227 v Obci Staré Hamry. Účel veřejné sbírky byl
vymezen na rekonstrukci RD čp. 227 poškozeného požárem dne 26. 11. 2018.
Ke dni ukončení veřejné sbírky bylo ze strany

Cyklistický závod Czech
Cycling Tour 2019
Dne 16. srpna přes naši obec pojede cyklistický závod Czech Cycling Tour 2019, 2. etapa
Olomouc – Frýdek-Místek o délce 206,8 km.
Předpokládaný čas průjezdu pelotonu
mezinárodního cyklistického závodu je
v 15.25 – 15.49 hodin.
Podrobnější informace, trasu závodu
a čas průjezdu pelotonu naleznete na www.
czechcyclingtour.cz.

Obec Staré Hamry provedeno celkové vyúčtování sbírky a tímto vám oznamujeme, že čistý výtěžek veřejné sbírky ve smyslu ustanovení § 23
zák. č. 117/2001 Sb., činí částku = 84.331,30 Kč
= (slovy: Osmdesátčtyřitisícetřistatřicetjednakorunatřicethaléřůčeských).
Náklady spojené s konáním sbírky Obcí
Staré Hamry uplatněny nebyly. Čistý výtěžek
veřejné sbírky ve výši 84.331,30 Kč byl zaslán
ve prospěch bankovního účtu obdarovanému
na základě uzavřené darovací smlouvy, ve které
bylo sjednáno, aby obdarovaná rodina nejpozději do 10. 7. 2019 předložila Obci Staré Hamry
doklady, prokazující, jak bylo s čistým výtěžkem
sbírky naloženo. Kopie těchto dokladů, kopie
bankovních výpisů ze zvláštního bankovního účtu
veřejné sbírky vedeného u České spořitelny, a.s.,
kopie Darovací smlouvy a kopie Usnesení zastupitelstva obce 18/03 o vkladu částky na účet
veřejné sbírky byly zaslány Krajskému úřadu pro
Moravskoslezský kraj ke schválení. Celkové vyúčtování veřejné sbírky Krajský úřad pro Moravskoslezský kraj schválil dne 18. 7. 2019.

Eva Tořová, starostka obce

Srpen 2019

Ohlédnutí za poutí u hamerského kostela

Nejprve bychom chtěli poděkovat všem
občanům St. Hamer (mezi nimi i 5 chlapcům)
a ochotným chalupářům, kteří přišli na úklid našeho velkého kostela před poutí. Společnými silami se podařilo očistit nejenom schody do věže,
ale i památeční korouhve s obrazy svatých.
Tyto spočívaly už zřejmě několik desetiletí
na kúru u varhan. Na látce se sice podepsal zub
času (a také molů a trus ptáčků), ale i tak jich
mohlo být šest z osmi vystaveno na hamerské
pouti. Pamětníci vzpomínali, že to ještě zažili kdysi na živo, nebo to tak alespoň znají z dobových
fotografií. Jistě je zajímavý i záznam z kronik.
Inventář farního kostela Staré Hamry z roku
1936 o korouhvích uvádí toto:
Dvě kostelní korouhve – obrazy na nich
sv. Antonína Paduánského, sv. Floriána, sv.
Valentina a sv. Jana Sarkandra: 2, nové; Zhotoveny 22. 6. 1927 u milosrdných sester Karla
Boromejského ve Frýdlantě.
Čtyři kostelní korouhve, a sice 2 v barvě zelené a 2 v barvě bílé opraveny tak, že obrazy byly
staré a látka nová a velum nové: 4, dobré; pozdější pozn. P. Ladislava Slívy: Dvě nové korouhve
v barvě červené koupeny v r. 1950: 3081 Kčs
Kniha pořadu bohoslužeb („ohlášky“) farnosti Staré Hamry zápis faráře Jana Pitříka
z 15. 3. 1925
Na sv. Josefa byla také exhorta před
mší sv., Josef Kurečka z Pavlonky dal mi 30
K a na korouhve 70 K. Rektorovi, kostelníkovi,
ministrantům také platil.
Zápis téhož z 6. 11. 1927
Červené korouhve stály 1250 K a sbírky
na ně vynesly 1 242 K, takže jsou zaplaceny.
Korouhve bílé a zelené jsou zvlášť, ty jsou zaplaceny z jiných peněz.
V současné době tedy zjišťujeme možnosti
na opravu všech korouhví, protože výnos z pouťové sbírky by odhadem pokryl možná jen jednu z nich. Praporce budou vystaveny v kostele
zhruba do svátku Všech svatých (1. listopad)
a na zimu pak uskladněny. Ohlasy byly velmi pozitivní, takže můžeme jen doufat, že se i na toto
farnosti podaří někdy získat peníze (v současné
době je nutná především výměna oken).
Děkujeme touto cestou také všem starohamerským ženám, které přispěly nádhernými kytkami na výzdobu kostela, a celkově vedení obce
za zajištění úpravy zeleně v okolí kostela, dechovky z Horní Bečvy a výborných pouťových koláčků.
Velké DÍKY patří také našemu farářovi P. Andreji
Slodičkovi za jeho službu v naší farnosti!
Počasí nám také přálo, takže účastníci poutní
bohoslužby odcházeli spokojeni na další program,
který probíhal na Samčance.  Marie Šimečková

Poplatky – upozornění
Připomínáme majitelům rekreačních objektů, že splatnost poplatků za komunální odpad byla do 30. 6. 2019. Poplatek činí 700 Kč
za objekt.
Bohužel i někteří trvalé bydlící občané
zapomněli uhradit poplatek za komunální odpad ve výši 350 Kč za osobu.

Eva Balášová, poplatky

Nové jízdní řády autobusů

V minulém vydání zpravodaje jsem uvedla,
že vás budeme pravidelně informovat o změnách v autobusové dopravě v souvislosti
s ukončením provozu soukromého autobusového dopravce. Jednání se slovenskou stranou se uskutečnilo na krajském úřadě v den
uzávěrky našeho zpravodaje. Níže uvedené
informace tak jsou pouze předběžné. Bude se
projednávat návrh, který řeší prodloužení spojů
českých autobusů na hranici se SR – na Konečnou, doplnění autobusů na ranní směny

a návrat z odpolední směny, prodloužení vytipovaných spojů do Frýdlantu nebo do Frýdku-Místku.
Naše požadavky byly do návrhu jízdního
řádu zapracovány. Obec Bílá navrhovaný jízdní
řád ještě připomínkovala, a to zejména z důvodu zajíždění spojů do středu obce Bílá.
Přesné datum, kdy začne nový jízdní řád
platit, ještě stanoven nebyl, ale byli jsme
ujištěni, že nejpozději od září, to by se mělo
na schůzce potvrdit.

Hasiči informují o činnosti

K dnešnímu dni naše výjezdová jednotka
zasahovala u 67 událostí na území obcí Staré
Hamry a Bílá.
Z posledních zásahů se jednalo 1. 7. o 4x
technickou pomoc po bouřce, kdy jsme v rámci každého zásahu odstraňovali vícero stromů
přes silnice. 1x jsme vyjížděli k dopravní nehodě
na silnici I/56 v obci Ostravice pod přehradou
Šance, kde došlo k dopravní nehodě tří osobních vozidel. Při této nehodě došlo ke zranění
tří osob.
Také jsme byli vyslání Krajským operačním
informačním střediskem HZS MSK dne 5. 7.
2019 v rámci plánované pomoci na vyžádání
Zdravotnické záchranné služby. Jednalo se
o osobu, kterou popíchal nebezpečný hmyz,
osoba byla v bezvědomí. Naše jednotka dorazila na místo jako první a poskytla první předlékařskou pomoc zraněnému do příjezdu ZZS.
Na místě zasahovala Letecká záchranná služba
a pozemní posádka ZZS. Na místo se také dostavila horská služba.
Dále jsme 2x provedli ostatní pomoc pro
obec. Z toho jsme jednou provedli oplachy
kontejnerů v obci a podruhé jsme ve spolupráci
s pracovníky obce provedli činnost na údržbě
vodovodu.
K poslednímu zásahu jsme byli vyslání Krajským operačním střediskem dne 18. 7. Jednalo

se o dopravní nehodu osobního vozidla v obci
Bílá, místní část Třeštík, na silnici I/35. Zde
osobní vozidlo vyletělo ze silnice, přerazilo několik stromů a skončilo pod silnicí ve svahu. Došlo ke zranění jedné osoby. Vozidlo bylo poté
ve spolupráci s vyprošťovacím speciálem ze
stanice Ostrava Zábřeh vytaženo zpět na silnici.
Zde jsme spolupracovali s HZS stanice Frýdek
Místek a Ostrava Zábřeh, PČR Frýdek Místek,
ZZS MSK (pozemní posádka a posádka letecké
záchranné služby). Za zmínku také stojí náročný
zásah v měsíci červnu, kdy jsme dne 20. 6. vyjížděli k záchraně osoby – pátrání po pohřešované
osobě na pomezí obcí Staré Hamry a Bílá. Zde
jednotka spolupracovala s těmito subjekty: Policie ČR, Horská služba, JDH Ostravice a HZS
Frýdek Místek. Naše jednotka zde zasahovala
s technikou v počtu 11 hasičů. Všichni členové
složek poté prováděli pátrání po seniorovi v lesním horském terénu. Celá akce naší jednotky
trvala sedm hodin až do setmění, kdy byla akce
přerušena a pokračovala časně ráno další den.
Senior nalezen druhý den dopoledne v obci Bílá
a byl odvezen ZZS k ošetření do nemocnice.
Na závěr jen pro připomenutí informujeme,
že jednotka již zasahovala v rámci „plánované
pomoci na vyžádáni ZZS“ u tří události – 1x resuscitace osoby s využitím AED, 1x těžký úraz
pracovníka a 1x vážný neúrazový stav.

krátce z obce
Údržba budov
V budovách základní školy a kulturního domu
se dokončuje instalace elektronického zabezpečení. Na střeše bytu u školy se provádí
položení nové provizorní střešní krytiny z důvodu poškození, popraskání stávající krytiny
a neustálého zatékání do bytu.

Obrázková cesta
Na obrázkovou cestu byly umístěny zpět
obrázky, které byly sundány z důvodu probíhající těžby. Celková výměna stávajících poškozených dřevěných laviček za nové bude
provedena v příštím roce.

Letní kino
Obec Staré Hamry pořádá v sobotu 10. 8.
ve 21.00 hodin letní kino na velkém parkovišti
na Samčance (v případě nepříznivého počasí
v KD). Promítat se bude film Ženy v běhu. Srdečně všechny zveme.

Údržba veřejných prostranství

Dovolená Senior Taxi
Řidička Senior Taxi bude mít ve dnech 6. 8.,
16. 8. a od 26. 8. do 30. 8. dovolenou, proto
nebude možné v těchto termínech službu Senior Taxi využívat.

Dovolená v knihovně
Z důvodu dovolené bude knihovna ve Starých Hamrech ve dnech 26. 8. – 9. 9. 2019
uzavřena.

Nový facebook obce
V červenci byl založen nový oficiální facebookový profil obce Staré Hamry. Budeme rádi,
když se stanete naším fanouškem a získáte
tak aktuální informace o všem podstatném
v obci.

Provádí se pravidelný běžný úklid veřejných prostranství, autobusových zastávek
a okolí velkoobjemových kontejnerů, naši hasiči umyli část nádob na tříděný odpad.
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Srpen 2019
slovo starosty
Vážení spoluobčané,
prázdniny se nám překulily do své druhé poloviny, někteří máte za sebou
i letošní dovolenou a jiní se na ni ještě chystáte. Ať jste si ji užili v zahraničí
či v naších krajích, počasí přálo asi všem stejně. Na jednu stranu sluníčko
k létu patří, ale určitě všichni si uvědomujeme, že ty deštivé dny nám a hlavně naším zahradám a zahrádkám chybí, a jsme rádi za každou kapku vody,
která spadne. Doufejme, že srpen nám ke sluníčku přinese i nějaký ten deštík a zažloutlé trávníky se opět zazelenají. Hezkého počasí jsme využili pro úpravu areálu sportoviště Kuřín, na kterou nám byla poskytnuta dotace z Moravskoslezského kraje. Během července se
podařilo k novému prodejnímu stánku osadit nové lavičky a stoly, opravit zpevněné plochy v jejich
okolí a postavit nový přístřešek, který vás ochrání před nepříznivým počasím. Na těchto úpravách
se podílejí velkým dílem i obecní pracovníci, kteří pod přístřeškem odborně rozšířili zpevněné plochy a vybudovali patky pro jeho ukotvení, za což jim patří poděkování. V další fázi bude provedena
rekonstrukce stávajícího ztrouchnivělého prodejního stánku a postaveny dvě nové splachovací
kadibudky. Byli bychom rádi, kdyby celý areál sportoviště byl více využit hlavně místními občany
ke sportovním, kulturním a společenským akcím. V sobotu 24. srpna bych vás rád pozval do areálu u mateřské školy na jubilejní 25. Sochovy národopisné slavnosti, kde vás bude čekat bohatý
kulturní program, a týden nato – v sobotu 31. srpna dopoledne – na dětskou pohárovou soutěž
mladých hasičů a odpoledne na soutěž v požárním útoku dospělých O pohár obce Lhotka, které
se budou konat na sportovišti Kuřín. Dětem přeji ještě hodně prázdninových zážitků a vám všem
hodně sluníčka, letní pohody a dobré nálady. 
Zdeněk Kubala, starosta

Lhotka

Spirituál kvintet a Pozdní sběr u nás

Zelené pláně…, Jednou budem dál…, Já
mám žízeň…a celá řada podobně známých
písní Spirituál kvintetu zněla ve čtvrtek 18. 7.
v závěru večera areálem u mateřské školy
ve Lhotce.
Téměř všem generacím známá skupina s legendárním a úžasným jediným původním členem – Jiřím Tichotou – vstupuje letos na podzim do své šedesáté sezony. Tyto narozeniny
slaví posledními koncerty a plánuje rozloučit se

po šedesáti letech se svými fanoušky.
Do Lhotky přijeli ještě s jednou kapelou –
Pozdním sběrem, která působí na hudební
scéně již devatenáctou sezónu. Posledních
šest let hraje ve stejné sestavě s elegantně
propojenými žánry, mezi kterými nechybí rock,
folk, jazz, blues ani country. I ti svým projevem
zaujali…
Skutečným vyvrcholením koncertu však bylo
vystoupení Spirituál kvintetu, které bylo zážit-

kem nejenom pro posluchače. I hudebníci byli
mile překvapeni, když v závěrečné části účastníci koncertu vestoje před jevištěm sami zpívali
jejich známé písně. Další a další „přídavky“ byly
pro obecenstvo milým poděkováním.
Kulturní areál u mateřské školy tak opět žil
atmosférou, kterou pravidelně prožívá při podobných akcích nebo na národopisných Sochových folklorních slavnostech v srpnu – jako
tomu bude i letos.
P. Pasek
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Před zájezdem Klubu seniorů Lhotky
Zájezdy v období „babího léta“ bývají jednou z nejoblíbenějších akcí lhoteckého klubu
seniorů. V uplynulých letech jejich cílem bývaly Beskydy, ale v letošním roce to bude jinak.
Na úterý 17. 9. plánuje výbor klubu za podpory
obce zejména pro seniory zájezd autobusem
do Arboreta v Novém Dvoře u Opavy a k poutnímu místu Cvilín nad Krnovem.
Program zájezdu je přizpůsoben starší generaci. V Arboretu lze zhlédnout na velmi malé
ploše vedle sebe flóru amerického, afrického,
australského i asijského kontinentu. V nádherné parkové úpravě na venkovní expozici pak je
možno vidět značné množství cypřišů, zeravů,
jalovců, smrků, borovic, jedlovců.
Na Cvilíně pak v okolí Poutního kostela Sedmibolestné Panny Marie mohou návštěvníci
uvidět třináct menších empírových kaplí z počátku 19. století a jednu velkou kapli z roku 1729.

Poutní kostel je spolu s rozvíjejícími se aktivitami
duchovním centrem Slezska. Cvilinská charakteristická kamenná rozhledna – jedna z nejhezčích v ČR – byla v roce 1903 postavena ve výšce
436 m n. m. a zájemci mohou po 144 schodech
vystoupat až na její vrchol ve 29 metrech.
Organizátoři zájezdu se postarají o dobrou
zábavu v autobuse tam i zpět, ale i o oběd, který
bude pro všechny připraven v restauraci Orient
v Krnově. Za zájezd včetně oběda zaplatí členové
lhoteckého Klubu seniorů 80, nečlenové 130 Kč.
Odjezd bude od točny autobusů ve Lhotce
v 7 hodin. Informace k zájezdu jsou a budou
– i na plakátech ve Lhotce – sdělovány s předstihem, protože organizátoři chtějí mít přehled
o přihlášených zájemcích již do 15. srpna. Zájemci se mohou přihlásit, včetně úhrady zájezdu u kteréhokoliv člena výboru klubu.

Za výbor KS – P. Pasek

www.sochovky.webnode.cz

Jubilejní Sochovy národopisné slavnosti
Srdečně vás zveme na jubilejní XXV. ročník
Sochových národopisných slavností, které se
uskuteční v sobotu 24. srpna ve Lhotce pod
Ondřejníkem v areálu u školy.
Program:
13.30 Shromáždění u pamětní desky Vincence Sochy, poté průvod účinkujících vesnicí
do areálu slavností
14.00 Zahájení slavností s představením
souborů v areálu u školy
14.15 „Bylo, něbylo...“ – pořad dětských
souborů
15.45 „Lhotecké noviny“ – hlavní pořad dospělých souborů
17.45„Od rána do večera s Věrkou Šejvlovou“ – medailon k 100. výročí narození sběratelky lidových písní a tanců
20.30 „Ondrášovské putování“ – tanečně-hudební vystoupení VUS Ondráš
Na vedlejším pódiu za školou budou během
odpoledne a večera vyhrávat muziky zúčastněných souborů.
25. srpna v 9 hodin se uskuteční v místní
kapli mše svatá obětovaná za Vincence Sochu.
V jednotlivých pořadech vystoupí dětské
soubory Valášek, Malý Grunik, Malá Ostravica, Malá Ondřejnica, Ondrášek a Maryjánek.
Z dospělých souborů to budou domácí Pilky,
Valašský vojvoda, Ostravica, Grunik, Ondřejni-

krátce z obce
Svoz odpadu
Termíny svozu komunálního odpadu v srpnu: pondělí 12. 8. a 26. 8.

Další odpady
Biologický rozložitelný odpad rostlinného původu, velkoobjemový, elektroodpad
a kartonový papír:
Sběrné místo biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu u bývalého kravína bude otevřeno do konce listopadu vždy
v sobotu od 10.00 do 12.00 hodin. Během
pracovní doby obecního úřadu po tel. domluvě.

Místo ve školce
Mateřská škola Lhotka, příspěvková organizace nabízí volné místo k přijetí dítěte
pro školní rok 2019–2020. Kontakt na tel.:
723 052 755.

ca, Opavica, Furiant a Ondráš. Kromě muzik
zúčastněných souborů vám zahrají také Pustkova cimbálová muzika a RukyNaDudy.
Vedle pestrého programu bude jako vždy
připraveno bohaté občerstvení.
Pro návštěvníky festivalu bude k dispozici
zdarma také speciální autobus:
13.00 Frýdlant n. O., žel.st. – Metylovice,
kostel – Palkovice, Tomis – Lhotka
13.50 Kozlovice (OÚ) – Lhotka
22.00 Lhotka – Frýdlant n. O., žel.st. – Frýdek-Místek, Slezan 03 – Palkovice, Tomis

23.00 Lhotka – Kozlovice
Pořadateli akce jsou Klub žen, z.s. a Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice ve spolupráci s Obcí Lhotka za finanční podpory Moravskoslezského kraje.
Přijďte strávit příjemný den na sklonku
prázdnin k nám do Lhotky, potěšit se krásou
lidových písní a tanců nejen z našeho regionu,
pochutnat si na nejrůznějších dobrotách, zazpívat si a zatančit při večerní zábavě nebo jen tak
poklábosit s přáteli, kterých na „Sochovkách“
potkáte určitě mnoho.
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Ocenění Zpravodaje obce Baška

Pojízdná prodejna s potravinami
Milí spoluobčané,
každou středu jezdí do vybraných lokalit obce pojízdná
prodejna, která nabízí kvalitní polské potraviny všeho
druhu:
- pečivo, zákusky, mléčné výrobky, uzeniny, ryby,
zelenina a ovoce… a mnoho dalších…
STŘEDA
11.00–11.30 Hodoňovice-Kamenec
11.30–12.00 Hodoňovice – Hostinec U Čendy
12.00–12.30 Seniorklub, Kunčičky u B. č.28
12.30–13.00 Kunčičky u Bašky – Hlíny, rozc. na Palkovice
„Když přijedeme, uslyšíte troubení“…

Sezona v kempu je v plném proudu
Po několikaměsíčních přípravách kempu jsme
zahájili novou sezonu. Těší nás zájem o kempování i mimo letní prázdniny. V červnovém měsíci
byla obsazenost chatek a apartmánů o víkendech
téměř 100 %. Pěkné počasí přilákalo do kempu
stanaře i karavanisty. Se začátkem prázdnin se
kemp zaplnil. 4. července si zdejší dovolenkáři
mohli zpříjemnit večer zhlédnutím filmu letního
kina. Mnozí lidé využili prodlouženého víkendu
během státních svátků a kemp byl plně obsazen.
Potěšitelná je chvála za nově vybudované dětské
hřiště a zrekonstruovanou kuchyňku.
Pár čísel ze statistik: Název státu / počet
osob / počet přenocování
Austrálie 4 / 4
Česká republika 1963 / 3915

Srpen 2019

Německo 18 / 28
Estonsko 5 / 5
Francie 6 / 6
Velká Británie 3 / 4
Korejská republika 2 / 2
Litva 4 / 4
Moldavsko 7 / 72
Polsko 95 / 164
Slovensko 24 / 46
Švédsko 6 / 6
Doufejme, že druhou půlku prázdnin bude
provázet pěkné počasí a náš kemp bude naplněn spokojenými návštěvníky, kteří zde najdou
vše, co potřebují k prožití spokojené a bezstarostné dovolené.

Eva Ondráčková, správkyně kempu

4. července proběhlo na Velehradě vyhlášení soutěže O nejlepší obecní či městský zpravodaj roku 2018. Soutěž vyhlásilo občanské
sdružení Civipolis o.p. Podle organizátorů má
podpořit obce a města v aktivitě, kterou organizátoři považují za velmi důležitou zvláště
v době jisté bulvarizace médií. Zpravodaje tak
zůstávají věrny původnímu poslání tisku, tedy
informování občanů. Komise hodnotí nejen obsahovou pestrost, grafickou přehlednost, ale
bere v potaz i celkový dojem zpravodaje.
Obec Baška přihlásila do soutěže (již 8. ročníku) i náš Zpravodaj, který se mezi 325 přihlášenými zpravodaji vůbec neztratil. Ba naopak
– obci Baška byl udělen DIPLOM za Zpravodaj
obce Baška – za mimořádně kvalitní vedení
zpravodaje, pestrost a zejména reportážní
fotografie. Vyhlášení proběhlo na Velehradě
při Dnech lidí dobré vůle a ocenění převzala
Dajana Zápalková z rukou ministryně práce
a sociálních věcí Jany Maláčové. Ocenění
bylo umocněno možností zúčastnit se Modlitby
za vlast v bazilice Nanebevzetí Panny Marie
a sv. Cyrila a Metoděje a také večerního Koncertu lidí dobré vůle. 
Foto: Adam Pavlas

Hasiči cvičili v Pržně a Frýdku-Místku
záchranu osob z tekoucí vody
V sobotu 8. června se na řece Ostravici
v Pržně a Frýdku-Místku konal praktický výcvik
českých a polských hasičů zaměřený na problematiku záchrany osob na tekoucí vodě. Zúčastnilo se ho pod dohledem profesionálů z HZS
Moravskoslezského kraje šedesát dobrovolných
hasičů z jednotek, které jsou předurčeny pro zásahy na vodě, a čtyři kolegové z Polska. Naše
jednotka z Bašky byla mezi nimi.
Cílem projektu je zlepšit přeshraniční připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací na základě posílení spolupráce mezi
všemi subjekty odpovědnými za bezpečnost.
Sobotní výcvik navázal na březnový
workshop, na kterém si všichni partneři projektu předávali své teoretické znalosti v této oblasti a navzájem se seznamovali nejen s postupy,
ale rovněž s vybavením, určeným pro tento typ
mimořádných událostí.
Práce probíhaly na dvou jezech na řece Ostravici – U Žida ve Frýdku a v Pržně.

Na prvním stanovišti hasiči cvičili ovládání
raftu a speciálních nafukovacích záchranných
saní RS5 a záchranné práce pomocí těchto
prostředků. Trénovali i obrácení ve vodním
toku. Druhé stanoviště bylo zaměřeno na zásady vstupu do neznámé vody, plavání v tekoucí
vodě a lanové techniky při jištění záchranářů.
Další skupina hasičů cvičila budování lanového
traverzu přes vodní tok, jeho překračování a vyhledávání osob z upoutaného plavidla. Poslední stanoviště bylo zaměřeno na záchranu osob
pomocí házecího pytlíku, způsoby jeho použití
a taktické zásady a postupy při řešení záchrany
tímto způsobem.
Na závěr se všichni účastníci výcviku i lektoři sešli u vodní nádrže Olešná, kde proběhla
prezentace záchranných prostředků Seabob
a Mark III z vybavení HZS Moravskoslezského
kraje a závěrečné slavnostní ukončení celého
výcviku. 
Hana Handrejchová,

zdroj: www.hzscr.cz

Nový děkan
Daniel Vícha

V pátek 5. července se farníkům
představil při mši
svaté v kapli Panny
Marie v Hodoňovicích nový místecký
děkan P. Dr. Daniel
Vícha.
Daniel
Vícha
(1979,
Ostrava)
po maturitě studoval na CMTF UP v Olomouci, v roce 2005 byl
vysvěcen na kněze. V roce 2011 obhájil doktorát na Teologické fakultě Opolské univerzity. Mezi lety 2004–2014 působil jako kaplan,
později jako farář v karvinské farnosti. Na TV
Noe moderuje populární pořad „Buon Giorno
s papežem Františkem“. Novým duchovním
správcem v Místku je ustanoven od prázdnin
2019. (Zdroj: Farní lístek č. 26/2019)
„Otec Daniel je velice komunikativní,
vstřícný k lidem. Jsem rád, že jsme do místecké farnosti dostali právě jeho a že bude
přicházet (jak mu to jeho pracovní možnosti
dovolí) sloužit mše i k nám do Hodoňovic,“
řekl kostelník hodoňovické kaple Ladislav
Otipka. Hodoňovičtí farníci mu přejí, aby nalézal duchovní inspiraci pro svá nezapomenutelná kázání a pro další život.

Mladí rybáři sbírají zkušenosti také na závodech
Zatímco květen a červen představuje pro
některé studenty přípravu na zkoušku z dospělosti, mladí rybáři z Bašky se aktivně zapojují
do rybářského soutěžení.

Místní organizace Frýdek-Místek, ve které je
organizována i bašťanská skupina rybářů, každoročně pořádá pro mladé rybáře celkem tři
závody na svěřených revírech Olešná a Baška.
Navíc v rámci kontrolních výlovů dovoluje výbor organizace uspořádat závody na chovném
rybníku Stovky ve Frýdku. Aby měli všichni
závodníci stejné šance, jediným povoleným
způsobem lovu je plavaná. Zatímco na Olešné
a Bašce kluci i holky chytají plotice a okouny,
na Stovkách v úlovcích dominuje kapr. Nejlepší rybáři jsou schopni nachytat i patnáct kaprů
a umístit se tak na mety nejvyšší.
Bašťanská závodnická skupina byla přítomna
jak závodů na Olešné, tak i na Stovkách. Vždy
den před konáním závodů vedoucí kroužku vysvětlí strategii lovu a namíchá vhodné krmení,
aby mělo naše družstvo co největší šanci. Letos jsme zvolili tajnou zbraň v podobě sladkého
posilovače, který mají kapři a ostatní ryby velmi
rádi. Zároveň se navážou pruty, aby sobotní
ráno bylo už jen o chytání. Dubnový den otevřených dveří na naší líhni přilákal do kroužku

nové rybářské talenty. Například Honzu, který
hned v prvním závodě na Olešné obsadil skvělé 4. místo. Tomu se dařilo i na rybníku Stovky,
kde nachytal celkem 11 kaprů a celkově skončil
na 5. místě. I ostatní bašťanští závodníci nezůstali pozadu a svými úlovky se zařadili doprostřed rybářského pelotonu. Závod proběhl závěrem června také v domácím prostředí na Bašce
na hrázi nad líhní Baška.
Vedoucí kroužku i děti velmi děkují Obci
Baška za poskytnutou podporu, díky které
jsme na závody nakoupili návnady a nástrahy,
háčky, splávky a další drobnosti. Velmi brzy
budeme informovat o naší největší akci tohoto
roku – rybolovu na rybníku Nebesák, který je
domovem obrovských kaprů, amurů a jeseterů.
Foto a text: Lukáš Dvořák, vedoucí kroužku

Informujeme….
Chcete mít pravidelný přehled o kvalitě vody
v přehradě Baška?
Sledujte odkaz Krajské hygienické stanice
Moravskoslezského kraje:
http://www.khsova.cz/obcanum/kvalita-vody

Včelařský kroužek na soutěži
První květnový víkend jsme se s dětmi včelařského kroužku ZO ČSV Baška, z.s. zúčastnili oblastního kola soutěže Zlatá včela v Bystřici nad Olší – jedná se o soutěž teoretických
a praktických znalostí s postupem do celostátního kola. Naši mladí včelaři si tak vyzkoušeli své
znalosti z botaniky, mikroskopování a včelařské
teorie. Pavla Mlýnková ve své kategorii obsadila
6. místo a Roman Navrátil krásné 10. místo. Celkově se soutěže zúčastnilo přes 150 dětí.
Velký dík patří pořadatelům z Bystřice za perfektní organizaci a bohatý doprovodný program.
Dětský den se včelaři
Poslední květnový den jsme připravili pro
děti ZŠ Baška prohlídku v Medovém dvoře. Bě-

hem dopoledne se děti mohly seznámit s prací
včelaře farmáře, vlastníma rukama si vyrobit
svíčku ze včelího vosku a ochutnat produkty farmy. Děti ze včelařského kroužku se pochlubily
svou juniorskou farmou, kde se starají o drůbež
všeho druhu: slepice, kachny, husy, krocany,
dále malé quessantské ovečky a obhospodařují
svá vlastní včelstva, ze kterých už brzy budou
vytáčet svůj první sladký med. Velký úspěch
sklidila čtyři malá koťátka a výběh s jehnětem.
S organizací celého dopoledne nám pomáhaly děti z včelařského kroužku a patří jim za to
velký dík. ZŠ Baška děkujeme za návštěvu
a budeme se těšit na další setkání.

Text a foto: Medový dvůr

Pržno
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Těšte se na vinobraní, bude opět v září

Vinobraní v Pržně, jedna z nejoblíbenějších
akcí roku, se pomalu blíží. Bude se konat v prostorách před Občanským centrem v sobotu 14.
září od 15 hodin.
V průběhu odpoledne i večera to bude jistě hodně o víně, ale také o zábavě s hudbou
různých žánrů. Těšit se můžete na cimbálovou
muziku Kotci, dále písničkáře Davida Kalužíka,
nebo na tzv. Celtic pop Rock’n’Dudy s kapelou
Benjaming’s Clan. Pržno v rámci akce přivítá
rovněž svého úplně prvního zahraničního hosta, kterým bude zpěvačka Joyce Hurley. Tato
americká zpěvačka vystoupí se skupinou Joe
After Trio. Bude to pestré a lahodné, stejně
jako kvalitní vína. Jste srdečně zváni.

Vsaďte na květiny
a vyhrajte soutěž

Popelka na cibulce přinese kopec zábavy
Letos uplyne přesně 50 let od premiéry televizního zpracování legendární pohádky Popelka
s Evou Hruškovou a Jiřím Štědroněm v titulních
rolích. Klenot české pohádkové literární pokladnice zná zpaměti každé malé dítě. Kdo pohádku
četl nebo slyšel v její klasické podobě, ten zná
přesně i děj televizního zpracování z roku 1969.
Tato černobílá stálice TV programu patří vůbec
k prvním pohádkám televizní obrazovky.
A právě nyní se po vlastech českých, moravských i slezských vydává zábavný pořad plný

historek z natáčení, perliček ze zákulisí a veselých historek, spojených s touto legendární
pohádkou. Nenechte si ujít talk show nazvanou
Popelka na cibulce. Dorazí také do Pržna, a to
18. října do Občanského centra. Přijede představitelka hlavní role Popelky Eva Hrušková,
Aleš Cibulka a Jan Přeučil.
Vstupenky na představení budou k dostání od začátku září na Obecním úřadě v Pržně.
Vstupné jednotné: 200 Kč. Kapacita je omezená. Dojděte si pro ně včas.

Obec hlídají nově bezpečnostní kamery

Účinnější ochrana obecního majetku je hlavním důvodem, proč v Pržně přibyly nové bezpečnostní kamery. Umístěny jsou v okolí Občanského centra, školy a sportoviště. Důvod?
„Odpověď je zcela jednoduchá, všechny
investice, budování i rekonstrukce stály moc
peněz a bohužel, najdou se jedinci mající ten-

denci poškozovat obecní majetek. Je to sice
smutné, ale už nemáme jinou volbu, jak se
účinněji bránit,“ vysvětloval starosta Pržna Petr
Blokša. Odmítá tím spekulace některých lidí, že
kamery zbavují lidi osobní svobody. Záznamy
z kamer může v případě nutnosti použít i Policie ČR.

Pržno zažije revoluci v dopravě!

Spousta věcí se v naší obci mění k lepšímu.
Jedna z oblastí, která je ale mnoho let stejná
a neprošla žádným vývojem, je dopravní značení.
„Na mnoha místech značky nedávají smysl.
Jsou chaotické a někdy i zbytečné. Proto jsme
spolu s policií a dopravním inženýrem obec
několikrát prošli a dohodli se na úpravách.
Návrh schválil patřičný odbor Městského úřadu ve Frýdlantě nad Ostravicí a nyní jsme již
ve fázi odstraňování starých a instalace nových
značek,“ popsal proces starosta Pržna Petr
Blokša. Upozornil, že cílem je mít v obci upravené dopravní značení dle platné legislativy
i současných trendů.
Jak to tedy bude vypadat? Na všech komunikacích, mimo hlavní silnici, bude povolena maximální třicetikilometrová rychlost. Dále
si všichni řidiči musí oprášit znalosti pravidla
pravé ruky. „Ano, na všech křižovatkách bude

platit přednost zprava,“ přitakal starosta. Co si
od nového systému slibuje? Především očekává zklidnění a zjednodušení dopravy a zvýšení
bezpečnosti na místních komunikacích. „Pro
konkrétní změny jsme se rozhodli i s ohledem
na hustotu zástavby a šířku místních komunikací. Na zřetel byla brána i poptávka řady občanů
o zvyšování bezpečnosti. Rovněž musely být
zohledněny požadavky a připomínky Policie
ČR, která se podílela na stanovení způsobu řešení dopravního značení,“ pokračoval starosta.
Všude budou nainstalovány informativní
tabule, kde bude upozorňováno na změnu.
Po dvou měsících budou informativní tabule
odstraněny. Úpravy se dotýkají všech místních
komunikací mimo hlavní silnici! „Dávejte tedy
pozor!! Omezte rychlost, zprava může přijíždět
někdo, kdo má přednost. Prosím, nespěchejte, pár vteřin vás nespasí, ba naopak, vysoká
rychlost může hodně mrzet!“ dodal Blokša.

Vedení Pržna motivuje své občany, aby
vytvářeli co možná nejhezčí prostředí pro život. Proto i letos vyhlásilo soutěž o nejhezčí
květinovou výzdobu.
„Vzhledem k letošnímu chladnějšímu jaru
potrvá až do 14. září. Máme tedy celé léto
na těšení se květinami a hlasování,“ upozornil starosta Pržna Petr Blokša. Osaďte tedy
svá domovní okna, balkóny, brány, římsy či
pergoly kvetoucími rostlinami.
Přihlásit do soutěže můžete buď sami
sebe nebo třeba svého souseda. Až bude
obydlí kvést, můžete poslat jednu až dvě fotografie květinové výzdoby na e-mailovou adresu ou@przno.cz nebo na michael.vaclavik@
seznam.cz. Anketa s hlasováním pak bude
přístupna jak na obecním webu www.przno.
cz, tak na facebooku obce. Ze všech květinami zkrášlených prženských domů bude
internetovým hlasováním vybráno 10 nejzajímavějších, které budou oceněny. Ale pozor!
Výhru obdrží jen ti, kteří budou na obecním
vinobraní 14. září a osobně si tam cenu vyzvednou.

Závěrečné domácí vítězství nad Milíkovem v uplynulém ročníku okresní soutěže
posunulo náš tým do okresního přeboru. Náš
tým však nebude, jako mistr OS, jediným
novým účastníkem přeboru. A to proto, že
v průběhu léta nižší fotbalové soutěže doznaly určitých změn.
Z důvodu nedostatečného počtu přihlášených týmů došlo ke sloučení okresní soutěže a přeboru v jeden okresní přebor se 17
týmy. Nový přebor bude rozdělen na dvě
skupiny „A“ a „B“. Áčková skupina bude složena z týmů frýdecké části a druhá z týmů
okolí Třinecka. Týmy obou skupin se utkají
o tři postupová místa do jarní části, ve které
se bude bojovat o postup do 1.B třídy. Zbývající týmy se utkají o pořadí ve druhé polovině tabulky. I zde půjde o hodně, neboť
pokud bude v dalším ročníku opět rozehrána
okresní soutěž, tak do ní spadnou právě ty
nejméně úspěšné týmy, pokud opět nedojde

Jak jsme již informovali, obec pořídila nové
velkoobjemové hnědé kontejnery na biologicky
rozložitelný komunální odpad (BRKO) a štěpkovač. Vybavení bylo pořízeno z projektu Nakládání s bioodpady v obci Pržno. Tento projekt
je spolufinancován Evropskou unií – Fondem
soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Štěpka vzniklá díky novému štěpkovači
bude využívána v rámci údržby obecních pozemků nebo pozemků občanů. Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění nakládání
s bioodpady a navýšení jejich zpracování či
třídění o více než 60 tun/rok. Údaje vychází
z analýzy odpadů.
Celkové
způsobilé
výdaje
vyšly
na 951 850 korun. Dotace činila 809 072 ko-

run, což je 85 %.
Kontejnery jsou rozmístěny v různých částech obce, kde je dostatek prostoru pro manipulaci s kontejnery.
Lokality: Olivkovo, Na Hlínách, Gřundělovo,
stará a nová kolonie pod ústavem, u kravína.
Pro jeden kontejner se v současné době hledá optimální umístění. Zelený odpad mohou
občané a chataři vyvážet do kontejnerů průběžně a zdarma. „Větve vhodné ke štěpkování
odkládejte prosím vedle kontejnerů k dalšímu
zpracování. Žádáme všechny, aby do kontejnerů odkládali pouze odpad, který je možno
kompostovat,“ zdůraznil starosta Pržna Petr
Blokša. Pokračoval, že lidé v žádném případě
nemají vkládat do kontejnerů odpad v plastových či jiných obalech!!!

Naši fotbalisté nově v okresním přeboru
na nějaké novinky.
Podzimní část zahájí naši borci v domácím prostředí v sobotu 17. 8. od 17.00 proti
Metylovicím. V sobotu 24. 8. od 17.00 hodin
nastoupí SKP na Hukvaldech a v posledním
srpnovém utkání, v sobotu 31. 8., od 16.30
přivítáme doma Palkovice. Všichni úvodní
soupeři jsou pravidelní účastníci přeboru
a SKP to určitě nebude mít jednoduché. Tyto
tři soupeře doplní v dalších kolech tyto týmy:
Baška, Janovice, Kunčice p. O., Chlebovice.
Kromě týmu mužů budou na domácí pažit
nastupovat také týmy mladších a starších dorostenců 1. BFK, které nastupují v krajském
přeboru skupiny A. K prvnímu utkání nastoupí ml. dorostenci v sobotu 24. 8. od 10.15
hodin proti Bílovci. Starší nastoupí k utkání
od 12.15 rovněž proti Bílovci.
Kopané bude tedy na podzim dostatek.
Tým SKP zve všechny, kteří mají rádi sport
a fotbal zvláště. 
skppb

Obec pořídila nové kontejnery na „BRKO“

Kabelová televize Pržno končí

Kabelová televize v Pržně končí! Postupné vypínání dosavadního vysílání ve formátu
DVB-T začne již v druhé polovině roku. 30.
června přestalo vysílání regionálních stanic
DVB-T. V listopadu začne vypínání celoplošných multiplexů.
Co tedy lidé z Pržna musí udělat, aby se
mohli i nadále dívat na televizi? Přijímat signál
přes satelit nebo internetové vysílání. V ideálním případě se nejvíce vyplatí pořídit si novou

televizi se zabudovaným přijímačem DVB-T2
+ HEVC (označován také jako H.265). Ekonomickým řešením v řádu několika stokorun
je nákup některého z řady přijímačů signálu
DVB-T2, tzv. set top boxu, který snadno propojíte s televizí, stejně jako tomu bylo u set
top boxů při první vlně digitalizace. Bez těchto kroků se domácnostem už tento rok může
stát, že namísto filmů se budou koukat pouze
na černou obrazovku.

„I nadále je možno využívat hnědé kontejnery o objemu 800 l, které vyváží společnost
AVE CZ. Tyto kontejnery budou prozatím
ponechány v těch částech obce, kde není
prostor pro umístění velkých obecních kontejnerů. Postupně budou ale tyto nádoby
rušeny. Děkujeme, že využíváte zodpovědně
nastavený systém,“ dodal starosta.

jubilea
Srpen je měsícem oslav
jubileí našich občanů:
paní Ludmila Kaňáková – 88 let,
pan Arnošt Gurecký – 85 let,
pan Josef Krhut – 75 let,
pan Jaromír Štefek – 65 let,
pan Miroslav Herot – 65 let,
pan Zdeněk Šigut – 60 let,
pan Lubomír Švec – 60 let,
paní Dagmar Šamajová – 55 let,
paní Jarmila Prachařová – 55 let.
Vážení oslavenci, přejeme vám všechno
nejlepší k vašim narozeninám, spoustu dalších krásných let plných štěstí, zdraví a samozřejmě i životní pohody, elánu a lásky.
OÚ Pržno

Mladí hasiči vyhráli závody v Krásné
Půlka prázdnin je za námi, ale mladí hasiči
samozřejmě nezaháleli. V červenci jsme se
zúčastnili soutěže v Krásné. Sice se posklá-

dalo jen jedno družstvo, zato jsme vyhráli
první místo. V srpnu vyrazíme na další náročná klání. Pojedeme 3. 8. na Hukvaldy, 10.

8. do Komorní Lhotky a Raškovic a nakonec
nás 31. 8. čeká noční soutěž v Oprechticích.
Držte nám palce. 
Daniela Adamcová
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Ostravice
Nablýskaní veteráni nadchli malé i velké návštěvníky

Na Ostravici se poslední červencovou sobotu zastavila spanilá jízda Beskyd rallye 2019.
Přestávku měla v prostorách pivovárku, kde zaparkovaly desítky nablýskaných starých aut i motorek.

Sluníčko i pivovárek zvou
na koncerty plné hvězd
Beskydské hudební léto u penzionu Sluníčko pokračuje i v srpnu. Pořadatelé naservírují návštěvníkům hned dva koncerty. Prvním
z nich je vystoupení Janka Ledeckého. Koncert
se koná 16. srpna. Zpěvák zahraje ty největší pecky ze svého repertoáru. Letní festiválek
ukončí 31. srpna Michal Hrůza a jeho kapela
Hrůzy. Před ním se navíc můžete těšit na ro-

dáka z Dobré u Frýdku-Místku Davida Stypku.
Vstupenky jsou stále v prodeji! Koncerty začínají v 19 hodin.
Na hudební zážitky láká také Beskydský pivovárek. 2. srpna mohli lidé řádit na koncertu
kapely Abraxas. 23. srpna přijedou ostravští
Buty v čele s Radkem Pastrňákem. Začíná se
v 18 hodin.

Jakub Zemaník sedmý
na Světové univerziádě!
Dlouhých dvacet let neběžel žádný český běžec 5000 m pod čtrnáct minut. Až letos,
na atletickém mítinku v Belgii, se to podařilo
právě Jakubovi, když běžel 13:50.61 min. Tímto skvělým časem splnil zároveň limit na Světovou univerziádu v italské Neapoli, která se
konala na začátku července. Zde se Kuba
předvedl ve skvělé formě, když nejdříve v rozbězích vybojoval postup do finále, ve kterém
následně obsadil skvělé sedmé místo!

Den obce Ostravice se náramně vydařil

Přestože několik dní před naším Dnem obce
ohlašovala předpověď počasí deštivý den, byla
nakonec sobota 13. července slunečná a plná
zábavy a bohatého programu. Již dopoledne byla v místním kostele Nejsvětější Trojice
sloužena mše za všechny občany Ostravice.
Ve 14 hodin pak byl zahájen program na hřišti
TJ Sokol Ostravice. Na své si zde přišli malí
i velcí, děti, jejich rodiče i prarodiče. O zábavu
pro nejmenší se postarali Klauni z Balónkova,
divadlo Cirkulum a divadelní spolek Nahodile.
Jako již tradičně bylo sehráno fotbalové
utkání Horní x Dolní, kde jistě nebyl důležitý
výsledek, ale radost ze hry. Svou činnost zde
prezentovaly téměř všechny ostravické spolky
– Podlysáci, Beskyďáček, Klub rodičů Ostravice, Sportovky, Myslivecké sdružení Horečka,
dále Český svaz včelařů a rybáři. Názornou
ukázkou své práce přispěla do programu Horská služba Beskydy a místní hasiči.
Soutěžilo se o nejlepší kotlíkový guláš, v hasičských soutěžích a děti plnily úkoly na stanovištích v soutěži o Pohár starostky. A zatímco
mladší návštěvníci soutěžili, pro ty dříve narozené vystoupila na pódiu zpěvačka Heidi s kapelou Adama Pavlíka. Po vyhlášení výsledků
všech soutěží a ocenění vítězů nastoupila před
návštěvníky hudební skupina Cross Orchestra, která svým vystoupením sklidila obrovský
úspěch. Večerní program ještě doplnily sokolnická skupina Nyctea a stand-up comedy
skupina Na mikrofon. Před desátou hodinou
jistě zamířily všechny zraky účastníků k obloze, kterou rozzářil nádherný ohňostroj. A pro
ty, kterým se ještě nechtělo domů, hrál k tanci
a poslechu DJ A. Škubal z rádia Čas.
Po celé odpoledne a večer se o občerstvení
postaraly místní hotely a občerstvovací zařízení
a také místní dobrovolní hasiči.

O tom, že se Den obce na Ostravici opravdu
povedl, svědčí spokojené tváře malých i velkých návštěvníků, kterých bylo letos opravdu

hodně. Na závěr zde patří velké poděkování
všem, kteří se na organizaci a zdárném průběhu celé akce podíleli.

Největší cyklistický závod projede Ostravicí
Milovníky silniční cyklistiky čeká svátek.
Největší český závod Czech Tour s bohatou
zahraniční účastí těch nejlepších stájí bude
projíždět i přes Ostravici. Czech Tour 2019 se
v letošním roce uskuteční od 15. do 18. srpna.
Odstartuje časovkou družstev v Ostravě
a bude pokračovat etapami v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Peloton projede Ostravicí v rámci trasy Olomouc – Frýdek-Místek
v pátek 16. srpna. Tato trasa měří 212 kilometrů a je nejnáročnější etapou Tour. Z Olomouce
vyrazí v 11.30. Cyklisty čeká cesta přes Lipník
nad Bečvou, Nový Jičín, Frenštát pod Radhoš-

těm, Pustevny, Soláň, Hutisko Solanec, Velké
Karlovice, Bumbálku, Bílou, Staré Hamry, Ostravici až do Frýdku-Místku. Předpokládaný
dojezd je v 16.35, přes Ostravici by tedy mohli
cyklisti projíždět v cca 15 až 16.15 hodin.
Skvělou podívanou pro časovku, ale i další
náročné kilometry zaručují týmy, které přijedou
do Ostravy přímo z Tour de France. Budou to
jezdci stájí Bora-Hansgrohe a Mitchelton Scott.
Mezi dalšími 19 světovými týmy na startu časovky Czech Tour 2019 bude naši cyklistiku reprezentovat špičkový český tým Elkov Author
s mistrem ČR Františkem Sisrem.

Beskydská sedmička opět prověří síly sportovců

Tradiční výstava přilákala davy návštěvníků
Konala se už pošestačtyřicáté. Přesto byl letošní ročník výjimečný svým místem konání. Řeč
je o Výstavě zájmové umělecké činnosti v Beskydech a o tom, že se letos poprvé konala v tělocvičně místní školy. A třebaže měli někteří lidé
z této změny obavy, dříve totiž byla expozice
v sále Hotelu Freud, ukázaly se jako liché. Výstava novým umístěním jen získala, a to nejen
větším prostorem, ale i větším množstvím světla.
Výstavu pořádá Výtvarná skupina Petra
Bezruče v Ostravici. Její člen a jeden z nejznámějších výtvarníků našeho regionu Jan Satina
na slavnostní vernisáži všechny přivítal a popřál
jim příjemný kulturní zážitek. Kdo přišel na zahá-

Srpen 2019

jení výstavy, mohl zhlédnout vystoupení folklorních souborů Ondráš a Ondrášek nebo se zaposlouchat do tónů cimbálovky Kotci. Dorazil také
král všech Lachů Zbyněk Vilém Krulikovský.
Pak už byli návštěvníci vpuštěni dovnitř, aby
si prohlédli díla mnoha oborů. Vévodila malba
a práce Jana Satiny. Líbily se různé dřevořezby,
krajky, keramika, výrobky z kovu i samorosty,
vitráže, polodrahokamy, šperky či výšivky. Zaujaly i rukodělné kožené výrobky Zuzany Chvojkové z Frýdlantu nad Ostravicí.
Výstava se konala ve dnech 6. července až
3. srpna. Dokázala, že lidé mají o výtvarné i tradiční umění místního regionu zájem.

Beskydská sedmička, jeden z nejpopulárnějších extrémních závodů v ČR, se blíží. Bude
se konat ve dnech 30. srpna až 1. září a jedno
z míst na občerstvení i odpočinek závodníků
bude opět na Ostravici.
Závodníci se budou muset vypořádat s nástrahami sedmi beskydských vrcholů a ujít či
uběhnout tuto náročnou trasu v co nejlepším
čase. Na startu bývá vždy okolo 3 000 nadšenců. Časový limit na dokončení závodu mají
dvojice 29 hodin, jednotlivci ještě méně. Mezi
největší B7 novinky 2019 patří start jednotlivců
(celkem 400 závodníků) – tento závod pone-

se status Mistrovství České republiky v Ultra
SkyMarathonu 2019. Mění se také věkové kategorie. B7 trasa 2019 by měla být stejná jako
v roce 2018, všichni ale nově budou mít za cíl
ujít trasu z kategorie Long (95 km). Short je
kompletně zrušen.
Závod opět začíná v Třinci. Trasa B7 vede
přes vrcholy Velký Javorový, Ropice, Travný,
Lysá hora, Smrk, Čertův mlýn, Radhošť a Velký
Javorník. Poslední jmenovaný kopec nedosahuje nadmořské výšky 1 000 m n. m, proto se
nepočítá.
Za extrémním závodem B7, od roku 2019

s oficiálním názvem Renault-Kilpi Beskydská
sedmička, stojí horolezec Libor Uher, který
mimo jiný jako druhý Čech v historii vystoupal
na osmitisícovku K2. Závod Beskydská 7 tak
trochu s K2 souvisí, trasa má totiž převýšení
5 470 m, což je srovnatelné s výstupem právě na druhou nejvyšší horu světa. První ročník závodu se konal v roce 2010, od té doby
doznala trasa pár změn. O registrace je každoročně enormní zájem. Závod je vyprodán
během pár chvil. V roce 2018 k tomu stačilo
pouhých 12 minut a na startovní listině bylo
rázem cca 3 000 závodníků.

Branný kurz „Off line“ ZŠ Ostravice
Žáci 2. stupně naší základní školy vyrazili
v druhé půlce června se svými čtyřmi pedagogy v čele s panem učitelem Kudělkou na svůj
první Branný kurz. Začali poučením o bezpečnosti, seznamovacími hrami a rozdělením
do družstev na hřišti školy. Nechyběla ani pořadová cvičení. Po naložení zavazadel odjeli
mikrobusy k chatě Třeštík. Zde každé družstvo obdrželo mapu. Až se v ní žáci společně
zorientovali, vyrazili směr pramen Vsetínská
Bečva.
U chaty Súkenická si zopakovali zásady
bezpečného chování při setkání s medvědem. Po návštěvě rozhledny Čarták se vydali
na Bumbálku a zažili první bitvu s ponožkovými náboji. Ty použili na cestě vícekrát v různých hrách. Po červené okolo hraničních
kamenů došli až na Horskou chatu Kmínek.
Po seznámení s panem vedoucím a pravidly
chaty si děti i dospělí pochutnali na výborném
obědě. Po odpoledním klidu a promýšlení
večerního programu, následovalo rozdělení
na stanoviště. Pod přilehlým altánkem si družstva připravovala svůj erb, pokřik a zvládla štafetový běh do kopce. Jiní se na procházce učili
poznávat rostliny. Další si zkoušeli střelbu ze
vzduchovky. Na posledním stanovišti se učili
práci s mapou a buzolou.
První táborák zahájila družstva svými pokřiky a kulturním programem. Večer jsme zakončili zpěvem při kytaře. O čtvrtečním dopoledni
si žáci na několika stanovištích upevňovali
zdravovědu, poznávání rostlin, práci s mapou
a buzolou, střelbu ze vzduchovky, běh terénem a zhup na laně. To vše využili v odpoledním branném závodě. Ten se sice konal
za deště, ale dětem to na rychlosti a bojovnosti
neubralo. Večer začal opět táborákem a originálními scénkami týmů, ale musel kvůli dešti
pokračovat uvnitř chaty. Po páteční snídani
a vyklizení chaty následovalo vyhodnocení.
Za každou soutěž dostávala družstva body,
které se zapisovaly do připravené tabulky. Ačkoli oficiálně vyhrálo jen jedno družstvo, vítězi
se mohli cítit všichni, kteří se kurzu zúčastnili. Zvládli totiž větší fyzickou námahu (i ranní
rozcvičky), nepohodlí pohybu v deštivém po-

časí, orientaci jen podle mapy, a hlavně tři dny
„offline“. Tzn. pobyt bez mobilů a podobných
udělátek. Ačkoli se kurzu zúčastnili žáci z 6. až
9. třídy, uměli si spolu povídat, spolupracovat,
zpívat a učitelé nemuseli řešit žádné problémy.
Prostě mládež – radost pohledět.
O pátečním dopoledni došli všichni z chaty
až nad bílanské sjezdovky, kde je čekalo překvapení v podobě sjezdu na koloběžkách. Děti
s radostí tuto nabídku přijaly a po důkladném
školení provozovatelů akce a pana učitele sjely
v pořádku až na parkoviště pod sjezdovkami.

Děkujeme obecní radě Ostravice, která
nám tuto atrakci schválila a zaplatila. Děkujeme hlavně panu učiteli a paní učitelkám Renátě W., Markétě L. a Katce P. za jejich energii
a čas, který kurzu, jeho přípravě a všem žákům
věnovali. Poděkování patří také panu Sobalovi za zajištění bezplatné a hladké přepravy
tam i zpět a panu chataři s rodinou. Na chatě
Kmínek jsme zažili pohodovou atmosféru, pochutnali si na domácích dobrotách a kochali se
nádherným okolím. „Brannému kurzu nazdar!“
„Zdar, zdar, zdar!“
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Malenovice

Prázdniny v Rosničce v polovině
slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
prázdniny se elegantně přehouply do své druhé poloviny, léto vrcholí. Děti si už nejspíš pomalu začínají zoufat, že „se jim to krátí“. Někteří z nás se naopak na svou dovolenou teprve těší. Pro
někoho je už půl léta za námi, jiný vidí ještě půlku léta před sebou.
Polovina je ostatně vždy spojena s naplněností. Můžeme ji vnímat jako poloplnou nebo poloprázdnou. Záleží na úhlu pohledu a na každém z nás.
Přeji vám všem dny maximálně naplněné sluncem, pohodou a spoustou příjemných zážitků.

Pavel Kuběna, starosta obce

Informace obecního úřadu

• Upozorňujeme občany na změnu termínu
svozu komunálního odpadu. Dle sdělení společnosti AVE bude ode dne 1. 8. 2019 směsný komunální odpad svážen vždy sudá pondělí. Doporučujeme přichystat popelnice již v neděli večer,
popř. v pondělí brzy ráno.
• V červenci vydal obecní úřad nové pohlednice a letáčky s informacemi pro turisty a návštěv-

níky obce. K dostání jsou na obecním úřadu, v obchodě pod Borovou i v místních pohostinstvích.
• nformujeme občany, že hledáme nového
nájemce pro prodejnu potravin „Pod Borovou“.
Bližší informace na OÚ.
• Na přelomu srpna a září budou provedeny
drobné opravy a nátěr fasády i dřevěného obložení Obecního domu.

Úspěch na evropském šampionátu
juniorů v agility ve Švýcarsku
Druhý prázdninový víkend se ve švýcarském Kreuzlingenu na břehu Bodanského
jezera sjeli junioři z celé Evropy, aby poměřili
síly a rozhodli, kdo budou mistři v agility pro rok
2019. Ve výpravě nechyběla ani Anežka Štihlová z Malenovic se svým pejskem plemene bordrer collie, jménem Farro. Anežka se takové-

ho závodu účastnila již podruhé, takže patřila
spíše mezi ostřílené závodníky. Celá akce se
konala přímo v prostorách obrovské Bodensee
Arény, za kterou se Švýcaři rozhodně stydět
nemusí.
Anežka s Farrem nastupovali jak do soutěže družstev, tak bojovali i v jednotlivcích. První
družstevní běh se jim velmi vydařil a bezchybným výkonem přispěli svému družstvu k postupu do finále z 1. místa ve velké konkurenci cca
50 týmů! Bohužel ve finálovém běhu dolehla
na členy týmů nervozita a vloudily se nějaké
chybičky. I přesto však skončili v součtech jako
6. v Evropě, což určitě není výsledek, za který
by se měli stydět.
Soutěž jednotlivců byla ještě napínavější.
Po prvním kole skončily v TOP 10 dokonce tři
české děti s Anežkou v čele na 3. místě. Tento
výsledek sliboval napínavé chvíle až do konce.
Na řadu se dostali po nekonečném celodenním
čekání okolo 17. hodiny, kdy už na obou šla
vidět velká únava a chvilková ztráta pozornosti
na parkuru je stála evropský titul. I přesto byly
jejich výkony hodné evropské špičky a určitě si
neudělali ostudu. Anežce i Farrovi blahopřejeme a věříme, že i příští rok při nich bude stát
štěstí a vyrazí na šampionát do Finska, kde se
předvedou v celé své kráse.

Barbora Mikušová

Milé děti, milí dospělí,
léto je v plném proudu, ani jsme se nenadáli a už je polovina prázdnin za námi.
Ve školách je klid, v Rosničce je pořádně rušno… V červenci proběhly již čtyři tábory, další
tři děti čekají v srpnu.
Jako první proběhly souběžně Tábor pro
předškoláčky a Golfový tábor, další týden
pokračoval Turistický tábor s přespáním
na horské chatě Súkenická a Sportovní tábor
na tajné téma.
Předškoláčci „procestovali“ celý svět, plnili
spoustu tematických úkolů, hráli si a tvořili.
V pátek se vydali s plným ranečkem domácích pečených buchet na výlet na Jízdárnu
v Malenovicich, kde poznali, že nejlépe je
doma.
Děti si na Zážitkovém táboru s výukou golfu vyzkoušeli tento ne zcela jednoduchý sport,
osvojili si pravidla, třetí den vyzvali na turnaj
své lektory. Taktéž si děti vyzkoušely šimpanzí cestu v lanovém centru Opičárna na Ostravici. Každý den děti hrály hry, sportovaly.
Děti z Turistického tábora byly velice šikovné, v pondělí ušly krásných 15 km(!), v úterý si
došly k Pacošům na borůvkové knedlíky (ale
„naokolo“ – přes Bystré), ve středu, čtvrtek
a v pátek objevovaly krásy okolí Bumbálky –
prameny Bečvy, rezervace Salajka, Vysoká
(nejvyšší vrchol Vsetínských vrchů), rozhledna Súkenická.
Tajným tématem Sportovního tábora byli
Šmoulové. Děti na Rosničce spaly celý týden,
plnily spoustu úkolů, kvízů. Děti ráno začínaly
rozcvičkou, během dne si vyzkoušely spoustu
disciplín a jak se říká, byly neustále v „poklusu“. Během týdne musí splnit všechny úkoly

rozmístěné po šmoulí vesnici a navíc se musí
vyhnout se všem nástrahám Gargamela.
V srpnu na děti čekají Výlety za poznáním,

Keramický tábor a Tvoření pro dívky.

S přáním krásné druhé poloviny

prázdnin teta Blanka

Malenovický pamětník

Střípky z kroniky a historie obce – III.
Srpen – vrchol okurkové sezóny. Těžko
najít příhodnější chvíli na „černou kroniku“.
Ostatně už minule jsme vám ji slíbili. A že je
z čeho vybírat…
V Malenovicích se říká, že „o borovské puti
se za Lysou objeví první sněžný mrak“. No,
pro spoustu lidí je už i toto samo dost chmurná
představa, ale o pouti se dějí i věci mnohem
kurióznější. V zápisu obecní kroniky z roku
1933 například čteme: „V den borovské pouti
6. srpna zašel si řídící učitel z Lubna p. Adolf
Vašíček před polednem do svého revíru (měl
v nájmu obecní honitbu) na procházku vzav
s sebou loveckou pušku a honicího psa. Podivnou náhodou pes zlobil neustále a štěkal,
takže p. Vašíček jej několikráte zakřiknul, ale
pes dorážel přímo na něj, až konečně, snad
i trochu rozzloben – uhodil psa puškou, která se zlomila a při tom vystřelila. Ostrý náboj
z bezprostřední blízkosti vrazil zpředu do těla
nešťastníkova tak, že se skácel okamžitě mrtev k zemi. – Zpráva o jeho náhlém a nešťastném skonu rozrušila celé okolí, neboť byl velmi oblíben a vážen, zejména pro svou klidnou
povahu a ryzí charakter.“
Neštěstí ovšem samozřejmě nechodí jen
po poutích. Zvlášť do hor klidně zavítá jen tak.
V roce 1956 například „v měsíci srpnu zřítilo
se letadlo z blízkého letiště Lubna v hoře Hradová. Neštěstí bylo zaviněno prudkou bouří
a mlhou, která se přihnala v době, kdy letadlo bylo ve vzduchu. V letadle se nacházeli
dva piloti a chlapec ředitele zdejší školy Karel
Řeháček. Chlapec utrpěl slabší otřes mozku
a po několikadenním ošetření v nemocnici byl
propuštěn domů. U obou pilotů byly zlomeny
končetiny.“ Takže vlastně štěstí v neštěstí…
I v dnešní době slýcháme často o suchu.
Stále varovněji. Ovšem i kronikářské zápisy

Letní mraky nad Lysou. Tak který z nich je ten první sněžný?
z let minulých mívají v tomto ohledu až apokalyptický charakter. Kupříkladu v roce 1930
takto kronikář popisuje „hrozné sucho“: „Jetele a louky byly sluncem do rezava úplně
sežehnuté, takže není žádné naděje na otavy. Pro nedostatek pastvy musel se dobytek
zavřít do chlévů a krmiti senem. Všude se
hlásí velký nedostatek pitné vody a mnozí
byli nuceni bráti vodu užitkovou z řek a potoků. Mnoho ryb leklo. Ovocné stromy, zvláště
nově vysazené na místě stromů zmrzlých,
opatřené za drahé peníze, zašly.“ Ještě katastrofálnější sucho pak přišlo v letech poválečných: „Však úplným neštěstím byl rok 1947,
a to nejenom pro naši vesnici, ale pro celou
naši vlast. Veškeré letní měsíce vůbec nezapršelo. Veškerá úroda byla zničena suchem.
Byly vesnice, kde museli jezditi v sudech až
několik km pro vodu, a ve městech se pouštěla jen v kratičkých intervalech časových.
Veškeré ryby zahynuly pro nedostatek vody

v potocích. Množství ryb bylo možno spatřiti,
ale leklých.“
Na druhou stranu, když je vody příliš, taky
to není žádná výhra. Takhle to vypadalo
v roce 1960: „Jen málo dní bylo bez deště,
proto senoseč špatně pokračuje. Ani červenec nebyl lepší. Dvě třetiny měsíce byly
deštivé, zvláště konec července. Stálé deště
rozvodnily potoky a řeky. 26. července byla
povodeň. Část obce Malenovic od Satiny
k obci Ostravici byla postižena průtrží mračen
a značně poškodila úrodu.“
Člověk se pak vlastně ani nediví, jak často a s jakou oblibou se každoročně ze všech
stran ozývá slavné Vančurovo: „Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným“.
Nakonec i to letošní léto je zatím dosti „rozmarné“. Ze dne na den rozdíl až dvacet stupňů. Po tropech najednou až skoro mrazíky.
Zato na svatou Annu zase horko… No, jako
na houpačce. Tak nespadněte!
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Cyrilometodějská pouť poprvé, ale určitě ne naposled

SPORTOVNÍ KLUB METYLOVICE z.s. - oddíl volejbalu
Vás srdečně zve na

65. ročník volejbalového turnaje
„Memoriál Miloše Čupy a Mirka Bílka“

Místo konání:

Antukové kurty sportovního areálu fotbalového hřiště, Metylovice 466.

Herní systém:

Určí pořadatelé dle počtu přihlášených družstev, maximální počet 12 účastníků.
Hraje se dle platných pravidel Českého volejbalového svazu.

Podmínky účasti:

Každý hráč může hrát pouze za jedno družstvo.

Vklad:

Turnajový vklad je 600 Kč za jedno družstvo, úhrada v hotovosti při prezentaci.

Ceny:

Hodnotné ceny pro první čtyři družstva, tradiční balíček koláčů pro každé prezentované
družstvo.

Rozhodčí:

Kvalifikovaní rozhodčí ČVS z MS kraje.

Občerstvení:

Občerstvení zajištěno v areálu.
Na Vaši účast se těší volejbalisté z Metylovic.

Kontaktní informace:

Web: skmetylovice.cz
E-mail: volejbal@skmetylovice.cz

Pavel Suchan +420 777 908 451
Vladimír Míček +420 603 109 819

Naši hasiči bojovali na největší akci roku

První červencovou sobotu je zhruba v polovině tenisový Wimbledon, startuje cyklistická
Tour de France a již potřiapadesáté se uskutečnila hasičská soutěž v Metylovicích.
Startovní listina se po několika doplněních
a škrtech ustálila na počtu 60 družstev. Na domácí soutěži jsme stejně jako vloni postavili
šest družstev ve čtyřech kategoriích. Startovní
číslo 1 měli muži nad 35 let. Pětku vylosovaly
ženy A. Jako deváté šlo na start mužské áčko.
Třináctku mělo mužské béčko, pro které je to
pravděpodobně jediný start v sezóně. Startovní číslo 17 získaly ženy nad 35 let. Dosud
absolvovaly pět soutěží a všechny vyhrály.
Jednadvacáté se představilo poslední domácí
družstvo v soutěži, ženské béčko.
V mužské kategorii umístění domácích týmů
nakonec nebylo tak špatné, jak jsme se obávali
po našich pokusech. Vítr trápil i naše soupeře,
takže všechna ligová družstva, která dokončila
svůj útok, brala body nad rámec účasti. Áčko
obsadilo 11. příčku (desátou v MSL) a béčko
bylo dokonce osmé, přičemž si odneslo cenu
pro nejlepší neligový tým. Vítr ovlivnil naši sou-

těž natolik, že vítězný čas v mužské kategorii
na lize byl nejhorší za posledních sedm let.
Ženkou kategorii otevírala Skalice. Naše áčko
obsadilo sedmou příčku, nicméně mezi ligovými účastníky to byla čtvrtá pozice. Béčko pak
bylo dvanácté.
Mužská veteránská kategorie měla na letošní poměry solidní zastoupení sedmi týmy. Jak
jsem již zmiňoval, v našem případě to nebyla
žádná hitparáda, přesto si z domácí soutěže
odnášíme třetí příčku.
Nejnovější kategorií na naší soutěži jsou
ženy nad 35 let. Letos se do ní přihlásila tři
družstva. Naše hasičky byly nejlepší a vyhrály.
Vítězslav Nezval by k letošnímu ročníku naší
soutěže asi dodal „bylo to překrásné a bylo
toho dost. Sbohem a šáteček.“ Ale my si dáme
oddech jen na šest týdnů, protože 17. srpna
nás čeká Soutěž netradičních družstev, pak
nepochybně Metylovský krmáš, v lednu ples,
v dubnu TFA a než se nadějeme, je tady 4.
červenec 2020 a s ním i 54. ročník metylovské
pohárové soutěže. Těšíme se na vás!

Michal Bílek

Na metylovském Čupku se v pátek 5. července uskutečnila první Cyrilometodějská pouť.
Pro rodiny s dětmi připravil PR výbor (propagační výbor) Obce Metylovice soutěžní trasu
nazvanou Za Cyrilem a Metodějem.
Start byl z autobusové zastávky na Čihadle.
Během trasy si mohli soutěžící ověřit své znalosti z historie, vlastivědy a přírodovědy. Na čtyřech stanovištích si vyzkoušeli také praktické
dovednosti. Pokud na všechny otázky odpověděli správně a splnili i všechny praktické úkoly,
získali správné vyluštění tajenky, což se podařilo téměř všem. Na vrcholu Čupku pak byly děti
odměněny nafukovacím balonkem se znakem
obce Metylovice a pexesem. Dospělí pak propagačními materiály a pohlednicí Metylovic,
kterou si mohli orazítkovat speciálním razítkem
zhotoveným pro tuto slavnostní příležitost.
Ve 14 hodin zahájili slavnost Lašský král
Zdeněk Vilém Krulikovský, starosta Metylovic
Lukáš Halata a zástupce obce Baška. Poté
vystoupilo lidové duo Marcela Kotzurová a Víťa
Pavlíček. „Jsem moc rád, že jsme se na Čupku, jinými slovy na našem lašském Řípu, sešli.
Potkáváme se zde na Silvestra a nyní poprvé
i v červenci na pouti. Pevně věřím, že se dnes
zrodila krásná tradice,“ podotkl lašský král. Starosta Metylovic Lukáš Halata si pochvaloval, že
kopec Čupek ožívá takovými akcemi. Obec nechala na vrcholu i kousek pod ním vybudovat
turistické odpočívadlo. „Dnešní akce je pořádána spolu s Baškou a Pržnem. Čupek je totiž
místem, kde se mohou obyvatelé všech tří obcí
přirozeně potkávat. A já doufám, že budou,“
řekl starosta.
Následovalo odhalení dřevěného reliéfu Cyrila a Metoděje, jehož autorem je známý řez-

Odvoz odpadů v srpnu

bář Boris Zvada. Reliéf posvětil farář Bronislav
Wojnar. „Všechno začalo tím, že jsme jednou
s Vilušem jeli autem od Frýdlantu a říkali si,
jak je ten Čupek krásný a že mu chybí nějaký
patron. A protože papež Jan Pavel II vyhlásil
v roce 1980 za patrony Evropy Cyrila a Metoděje, jakožto sjednotitele východu a západu,
volba byla jasná,“ prozradil řezbář. Na reliéfu
pracoval dva a půl měsíce. Nejprve vytvořil
návrh, kresbu. Sehnal vysušený dub a dal se
do práce. „S řezbou mi pomáhal kolega Roman
Mikuš. Reliéf váží 250 kilo a je jednou z největších plastik, které jsem kdy dělal,“ dodal Zvada.
Celou akci zakončil vystoupením Lašský
král se svou kapelou kapela Odualajne Band.
Všichni účastníci si Cyrilometodějskou pouť
pochvalovali a slíbili si, že se za rok sejdou
znovu a vytvoří tak novou tradici. Poděkování

za velmi zdařilou akci patří všem organizátorům
z Metylovic, Lašského království i Čenda spolku.
K příležitosti Cyrilometodějské pouti byla
vyrobena dřevěná turistická známka, kterou
si mohli návštěvníci zakoupit na vrcholu Čupku. Případní zájemci si mohou tuto turistickou
známku zakoupit na Obecním úřadě v Metylovicích.

Blíží se Den obce Metylovice, akce roku
Největší akce roku, Den obce Metylovice –
720 let, se pomalu blíží. Bude se konat v sobotu
7. září od 14 hodin v areálu sportovního hřiště
v Metylovicích. Na návštěvníky čeká odpoledne
i večer plný zábavy. Pobaví se malí i velcí.
Jako první vystoupí děti z naší základní školy. Pak všechny pobaví akrobacie na kolech.

Všude bude vonět guláš. Aby ne, bude se totiž
konat tradiční soutěž ve vaření kotlíkových gulášů. Na pódiu se postupně představí kapely
Ptačoroko, Horňané, Rock & Roll Band Marcela Woodmana či Cactus. Bližší informace
najdou zájemci na plakátech, obecním webu
a v místním rozhlase.

Vítr lámal stromy i v Metylovicích

Velký vítr působil škody také v naší obci.
V neděli 21. července došlo vlivem velmi zhoršených povětrnostních podmínek na území
Metylovic kolem cca 12.30 hodin k vyvrácení
stromu na jeden místní soukromý pozemek.
Dále byl zasažen obecní pozemek v místě
koryta vodního toku a hospodářská budova

soukromého majitele. Na základě těchto událostí byla povolána Výjezdová jednotka sboru
dobrovolných hasičů Metylovice k zásahu
a odstranění spadlého stromu. Občané pan
Michalec i pan Šimek děkují metylovským hasičům za profesionální a zároveň citlivý přístup,
se kterým spadlý strom odstranili.

Odvoz odpadů nastane ve středy 7. a 21.
srpna. Cyklus odvozu ve středu sudý týden
zůstává zachován.
Pokud se lidé chtějí zbavit velkoobjemového odpadu, mohou tak učinit v pátek 2. srpna
od 14 do 18 hodin a v sobotu 3. srpna od 8
do 12 hodin v areálu bývalého horního kravína. Velkoobjemový odpad se bude sbírat
i v pátek 6. září od 14 do 18 hodin a v sobotu
7. září od 8 do 12 hodin. V tomto termínu můžete odložit i pneumatiky.

Metylovská pouť
roztočí malé i velké

Už o víkendu 10. a 11. srpna se bude konat tradiční metylovská pouť. Pouťové atrakce budou, jako každoročně, v areálu fotbalového hřiště v Metylovicích.

Občanské sdružení Koňské nebe
a Obec Metylovice
vás zvou na

VÝSTAVU OBRAZŮ
KAMILY HAJDUŠKOVÉ A LIBORA POLÁCHA

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

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

Metylovice

Metylovice

••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••

v pátek 9. 8. 2019 v 18 hodin
Metylovice, areál za školou, hraje:

v pátek 23. 8. 2019 v 18 hodin
Metylovice, areál za školou, hraje:

Whiskey Before
Breakfast

Flám

osvědčená kapela z Ostravska
a
Vynikající česká kapela

New Aliquot
Ondra Kozák - kytara, mandolína, housle ,zpěv
Vítek Hanulík mandolína, zpěv
Karel Začal - dobro
Pavel Duda - kontrabas, zpěv

Vstupné 170,- Kč, děti v doprovodu zdarma
předprodej vstupenek na ObÚ Metylovice
Občerstvení zajištěno
Pořádá: Ptačoroko z.s. a Tenisový klub Karlický z.s.
www.ptacoroko.cz

Jack’s Band
BlueREJ
The Jumper Cables
Pořádný nářez místnich kapel
Vstupné 170,- Kč, děti v doprovodu zdarma
předprodej vstupenek na ObÚ Metylovice
Občerstvení zajištěno
Pořádá: Ptačoroko z.s. a Tenisový klub Karlický z.s.
www.ptacoroko.cz

TAKOVÉ DOMÁCÍ MALOVÁNÍ

VÝSTAVA BUDE ZAHÁJENA V MUZEU SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽÍ
V NEDĚLI 11. SRPNA 2019 V 15.00 HODIN
A POTRVÁ DO NEDĚLE 13. ŘÍJNA 2019
OTEVÍRACÍ DOBA:

Soboty a neděle: 14.00–16.00 hodin

Jiný termín možno dohodnout na telefonu 737 345 110 nebo 737 391 989
SOUČASNĚ MŮŽETE ZHLÉDNOUT STÁLOU MUZEJNÍ EXPOZICI

„KOŽANE MĚSTO“,
www.metylovice.cz

Sbor dobrovolných hasičů v Metylovicích
si vás dovoluje pozvat
na 27. ročník recesní hasičské

Soutěže netradičních družstev,
která se koná v sobotu 17. srpna 2019 od 15 hodin
v areálu muzea Kožane město v Metylovicích.

Družstva jsou maximálně sedmičlenná a jsou tvořena soutěžícími se
stejným příjmením, zaměstnanci firmy, sousedy z ulice, členy spolku.
Potřebné soutěžní náčiní dodá pořadatel.
Trénink se koná v pátek 16. srpna od 17 hodin.

Sestavte družstvo a přijďte si zazávodit.
Srdečně zvou hasiči z Metylovic.
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SKVĚLÁ ZÁBAVA PRO CELOU
RODINU, OBČERSTVENÍ,
HUDBA, TANEC

DEN OBCE PSTRUŽÍ
17. srpna 2019 od 14.00 hodin areál Dubina

Skákací hrad malý a velký, dětský koutek
plný her, lukostřelba.
K poslechu i tanci zahraje živá hudba
Bohaté občerstvení
Informace o umístění stánku na tel.: 602 728 764

Nenechte si ujít Den obce Pstruží

Vedení obce Pstruží zve malé i velké obyvatele na Den obce Pstruží. Koná se v sobotu
17. srpna od 14 hodin v areálu Dubina. Děti se
mohou těšit na skákací hrady. Budou dva, pro
ty nejmenší i pro odrostlejší. Nebude scházet
dětský koutek plný her, lukostřelba a další zábava. Pro všechny bez rozdílu věku uvaří srnčí
guláš místní hasiči, svůj speciální guláš zdejší
občané, o sladké občerstvení se postará Cuk-

rárna pod školou a k mání bude i další bohaté
občerstvení, například od TJ Sokol Pstruží –
volejbal. Nenechte si ujít akci roku a přijďte se
pobavit s celou rodinou!

POUŤ NA PSTRUŽÍ
18. 8. 2019
Mše svatá v kapličce v 11 hodin.

Hledá se majitel krásného kočárku a bruslí
Někteří lidé mají mylné představy o svozu
odpadů. K popelnicím odkládají věci, které
k nim rozhodně nepatří. Myslí si, že je popeláři
automaticky seberou, ale opak je pravdou.
„Například nyní nám někdo k popelnicím
přistavil kočárek, do kterého naložil zimní i letní brusle. Kočárek tam bude stát tak dlouho,
dokud si jej buď někdo nevezme nebo dokud
tam nepošlu pracovníka obecního úřadu, aby
ho naložil a odvezl, kam patří, tedy do sběrného dvora,“ uvedl starosta Pstruží Milan Vaněk.
Jak dále řekl, lidé k popelnicím odkládají často
třeba i kartony papíru, stavební materiál, staré
vany, postýlky či jiný nábytek a další nepořádek, který se do odpadových nádob nevejde.

Neuvědomují si, že to někdo musí po nich uklidit. A že to stojí peníze.
Starosta také připomenul, že Obec Pstruží
má celoroční smlouvu s AVE Sběrný dvůr Frýdlant nad Ostravicí. Do něj si mohou lidé ze
Pstružího bezplatně zavážet velkoobjemový
odpad. „Stačí se prokázat občanským průkazem a odpad tam odložit. Chceme mít všichni
pěknou obec a odpady u popelnic ji zbytečně
hyzdí. Sběrnému dvoru platíme paušální poplatek a tím, že musím vysílat naše pracovníky
uklízet tento nepořádek, se vše zbytečně prodražuje,“ dodal Milan Vaněk, který tímto apeluje na občany, aby svůj odpad příště také raději
odvezli na sběrný dvůr.

Pstruží

V soutěži O pohár starosty zářily ženy

Dobrovolní hasiči ze Pstruží uspořádali v sobotu 29. června Soutěž hasičských družstev
o pohár starosty SDH. Tato soutěž je součástí
Beskydské ligy. Klání se zúčastnilo 26 hasičských družstev. Opět zazářilo domácí družstvo
žen. Nejen vzhledem, ale zejména výkonem.
Ale pěkně popořádku.
V mužích zvítězilo SDH Bystré. Druhé Malenovice a třetí Lhotka podaly výborný výkon,
přestože nejsou účastníky Beskydské ligy
a na soutěž neposlali své nejlepší závodníky.
Muži SDH Frýdek obsadili až 5. místo, jinak
jsou průběžně vedoucím družstvem ligy. Lonští
vítězové hasiči z Lubna se ve vyrovnané konkurenci umístili na 8. místě. SDH Bystré bylo
předloňský a předtím několikanásobný zdejší
vítěz. Jejich úspěchy jsou zřejmě dány zdejší
trati, která je travnatá a kopcovitá, a to sedí více
sborům, které mají doma obdobné podmínky.
Muži ze Pstruží po velmi pěkném výkonu obsadili 12. místo, stejně jako vloni.
Také v ženách vyhrálo družstvo, které je
na obdobné tratě zvyklé, a to hasičky ze Skalice.
Ty také průběžně vedou ligu a letos jsou zatím
neporazitelné. Jen dva týmy se jim zatím mohou
vyrovnat, Brušperk a Pstruží. A právě domácí
družstvo žen ze Pstruží po vynikajícím výkonu vybojovalo skvělé druhé místo. Bylo to zaslouženě

po jejich poctivé přípravě. Odvedly také vynikající
práci při zajištění a přípravě soutěže. Až na třetím
a dalších místech se umístila další družstva žen
Brušperk, Lhotka, Fryčovice, Palkovice, Stanislavice, Hájov a Nová Ves. Poděkování patří SDH
Palkovice za zapůjčení cisterny a také panu Liborovi Žákovi, který zastával roli rozhodčího a precizně pracoval i v nelehkých polních podmínkách.

V dobrém světle se prezentovala nová moderátorka Monika Danihelová. Diváků bylo letos
více, zřejmě tomu napomohlo slunečné počasí
s příjemnými teplotami. Pro soutěžící a zejména
pak pro diváky platí pozvání na sobotu 14. září
od 9 hodin, kdy bude ve Pstruží soutěž dříve narozených hasičů. Přijďte se podívat, bude to opět
zajímavé. 
Kronikář obce Pstruží

Pojďte po jezevčích stopách, dovedou vás na hory
Neseďte doma a pojďte poznávat Beskydy.
A pokud máte děti, vyrazte ve stopách čtyřnohých obyvatel našich hor v rámci projektu
Po medvědích stopách.
V samém srdci Moravskoslezských Beskyd,
na úpatí jejich nejvyšších hor, leží čtyři vesnice, Pstruží, Čeladná, Ostravice a Malenovice.
Nespojují je jen krásné výhledy a blízkost hor,
ale také regionální značené turistické stezky,
okruhy. Po medvědích tlapkách pod nejvyššími vrcholy Beskyd se můžete vydat společně
s pěti zvířátky, kteří jsou maskoty jednotlivých
tras. Místní znalci vybrali nejzajímavější místa,
krásné výhledy a občerstvovací stanice, které
spojili značkami žlutého, oranžového, červeného, zeleného a modrého medvídka.
Pstruží je výchozím bodem pro modrou Jezevčí
stezku. Začíná u Ski areálu Opálená, kde taky mohou všichni výletníci načerpat síly, třeba za pomoci
borůvkových knedlíků. Téhle stezce se říká výhledová. To proto, že poskytuje nádherné pohledy
na celý masív Lysé hory. Dojde se na Skalku, odkud se zase naskýtají pohledy na Radhošť. Z Ondřejníku je nádherný pohled na Frýdlant a celé údolí.
Pokud se vydáte po Jezevčí stezce, čeká vás
nejprve výstup nad Opálenou a pak příjemná cesta, kterou zvládnete pěšky, s terénním kočárkem
i na kolech. To ovšem pravděpodobně vynecháte
vrchol Skalky a objedete jej. Pěší si ale určitě rádi
vyjdou na Skalku. Balvany pod vrcholem Skalky
daly podnět ke vzniku legendy, podle které zbojník
Ondráš (Ondřej Fuciman, nar. 1680) ukrýval svůj
lup do podzemí Lysé hory, kam prokopal ze Skalky
chodbu, jejíž vchod zavalil právě těmito balvany.
Pod chatou Solárka je také možnost občerstvení se. Lidé si tam mohou prohlédnout
i romantickou kapli sv. Antonína Paduánského. Kamennou kapličku postavili v roce 1933
manželi Látalovi z Ostravy, kteří zároveň s ní
vystavěli na Ondřejníku horský hotel Solárka.
Projekt Po medvědích tlapkách má na svědomí sdružení Beskydhost. To si klade za cíl přilákat
do Beskyd více návštěvníků, a zejména rodiny
s dětmi. „Proto máme pro návštěvníky každoročně připravenou soutěž. Na stezkách jsou umístěna jednotlivá zastavení, která přináší návštěvníkům zajímavé informace o daném místě. Navíc
tam jsou ale otázky do našeho kvízu. Pokud odpovíte v našem webovém formuláři alespoň na pět
z těchto otázek, budete zařazeni do slosování
o hodnotné ceny,“ prozradil předseda Beskydhostu Vít Březina. Upřesnil, že nová letošní soutěž
bude spuštěna už tento měsíc. „Sledujte náš web
nebo facebook a dozvíte se o tom včas,“ doplnil.

Letní kino ukončí prázdniny

Obecní úřad Pstruží ve spolupráci s restaurací Vlčárna pořádá poslední prázdninové letní
kino. Bude se konat 30. srpna a začíná po setmění. Kdo přijde, podívá se na českou komedii
Ženy v běhu. A o čem snímek pojednává?
Věra (Zlata Adamovská) prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnuta splnit i jeho poslední přání – zaběhnout maraton!
Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom
nevidí žádný problém. Prostě si trasu rozdělí
na čtyři díly a zdolají těch více než 42 kilometrů

jako rodinná štafeta. Žádná z nich sice dosud
neuběhla ani metr, ale do startu přece zbývají tři měsíce a trenér Vojta (Vladimír Polívka)
připravil skvělý kondiční plán. Stačí jen začít.
Hrají: Zlata Adamovská, Tereza Kostková,
Veronika Kubařová, Jenovéfa Boková, Ondřej
Vetchý, Vladimír Polívka, Martin Hofmann, Samuel Gyertyák, Michaela Sodomková, David
Kraus, Petr Vondráček, Ondřej Malý, Bolek
Polívka, Míra Nosek, Antonín Kracík a Aron
Vetchý.

Portáši na Opálené bavili malé i velké návštěvníky
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Čeladná, Kunčice p. O.
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Pohodový seniorský červenec

Počátek července se nesl ve znamení
„invaze“ našich slovenských přátel ze Zubrohlavy. V hojném počtu jsme společně prožili
krásnou mši u kaple Cyrila a Metoděje a posléze také krásný, docela bujarý večer v zahradě hotelu Prosper.
Pařez, Vlčárna a grilování
Červencové počasí bylo docela milosrd-

né, takže jsme absolvovali naše „klasické“
prázdninové vycházky dle plánu. Ať už to bylo
posezení U Pařezu (kdo se cítil, šel hodinovou oklikou) nebo cesta do Pstruží s občerstvením ve Vlčárně nebo grilování u manželů
Kupčákových nad BRCem (děkujeme!!).
Bučací potok odolal
Druhý pokus o dosažení Bučacího potoka
opět ztroskotal (prvý zhatilo počasí). Na seniorské poměry docela náročnou štreku se vypravili toliko tři zoufalci, kteří po dosažení hostince Pod Smrčkem odmítli dále pokračovat.
No prostě se jim už nechtělo a také to dusno

Seniorské setkání Čeladné a Zubrohlavy.

sehrálo roli. Třeba ještě na podzim zkusíme
třetí pokus, snad už bude i více vody…
Ještě na programu…
Po uzávěrce tohoto čísla nás ještě čeká
čtvrteční výlet do Kunčic p. O. s cílem v Kolibě pod Stolovou. A pak také Ladná Čeladná, jež si našla aktivní příznivce i mezi našimi
seniory.
Co nás čeká v srpnu
Převážně vycházky a výlety: Sejdeme se
Pod Břízkami, Z Hukvald ke kozlovickému
Mlýnu, Za kůží do Metylovic (brašnářská dílna
manželů Zlých), Lázeňské bubnování v BRC,
Po roce opět ke Zdeňkovi. Předposlední čtvrtek je posezení v klubu „jen tak“. Dle situace
můžeme přidat ještě jednu středeční či páteční turistiku.
Kompletní program na měsíc srpen najdete jako obvykle v Čeladenském zpravodaji,
v klubu, v infocentrech Čeladná a Pstruží
nebo na www.senioriceladna.cz.
Klubovnu naleznete v přízemí Domu
s pečovatelskou službou, kontaktovat mě
můžete osobně, telefonicky (737 532 227,
731 505 585) nebo přes e-mail petr.bernady@
seznam.cz.
Závěrem přijměte pozvání na naše další
klubové programy. 
Petr Bernady

Usměvavá výprava do Pstruží.

Beskydský svátek hudby Ladná Čeladná

Již tento pátek a sobotu (2.–3. srpna) se pod
beskydským nebem popáté odehraje v areálu Základní školy Čeladná jedinečný hudební
festival Ladná Čeladná. Návštěvníci se mohou
těšit na širokou škálu hudebních žánrů a bohatý doprovodný program. Největšími hvězdami
letošního ročníku bude známá pražská kapela
Tata Bojs a oblíbený písničkář a skladatel Jaroslav Uhlíř. Festival okoření ale i českému publiku méně známí talentovaní interpreti, o kterých
ještě do budoucna uslyšíme. Návštěvníci se mohou těšit např. na písničkáře a buskera Thoma
Artwaye, zábavné pěvecké duo Vasilův Rubáš,
stále populárnější písničkářku Veroniku Wildovou s kapelou Divoko, skupinu Dr. Zeppelin &
live band, DJ Day D s electro swingovou hudbou či populární polské uskupení Hańba. Bohatý
program čeká také na malé i větší děti. I letos
bude Ladná Čeladná výborně vyladěná a zahraje do noty každému návštěvníkovi.
Bohatý hudební program
„Věříme, že velkým zážitkem bude vystoupení skupiny Tata Bojs v čele se zakládajícím
členem Milanem Caisem. Kluci jsou připraveni návštěvníkům zahrát známé hity i poslední
novinky. Jaroslav Uhlíř zase připomene své
autorské písně, které jsou známé všem generacím z mnoha filmů a pohádek,“ říká ředitel
festivalu Ladná Čeladná Jindřich Vaněk s tím,
že návštěvníky čeká vystoupení i plejády dalších hudebních hvězd. Vedle Davida Krause,
Thoma Artwaye, Vasilova Rubáše, Veroniky Wildové a DJ Day D také Shape The Cat,
Úsměv nebo Hańba. „Výběr interpretů poskytne návštěvníkům průřez mnoha hudebními styly. Thom Artway představí klasické písničkářství s moderním zvukem, DJ Day D hity první

Hańba! Foto: Kasia Skrzypek

poloviny minulého století v pojetí electro swingu s prvky taneční hudby, cimbálovka Úsměv
připomene zejména valašský folklór a polské
uskupení Hańba směsici ska-punk-acustic-klezmeru. A očekávat mohou návštěvníci ještě
mnohem víc, nudit se prostě nebude čas,“ láká
za organizátory k návštěvě festivalu Jindřich
Vaněk. Festival bude tradičně zakončen směsí
světově známých tanečních hitů, které na míru
seskládá Dr. Zeppelin & Band.
Festival pro celou rodinu
„Od začátku jsme festival plánovali jako akci
pro celé rodiny, tomu nahrává i doba konání
festivalu v polovině prázdnin. Jako málokterý
letní festival věnujeme hodně pozornosti i dětem, pro které máme každoročně připraven
zajímavý a bohatý program na dětské scéně,“
vysvětluje za festival Ladná Čeladná Jindřich
Vaněk s tím, že na letošním ročníku je v rámci
dětského programu nejvýraznější postavou známý český herec a mim z televizního pořadu pro
děti Kouzelná školka Michal Nesvadba. „Víme,
že připravit zábavu pro děti není vůbec jednoduché. Michal je odborník na dětské duše, dokáže
dětem připravit originální vystoupení a navíc je
i vtáhnout do děje celého představení. Takže
jsme si jistí, že dětské publikum bude díky Michalovi i letos nadšené,“ říká Jindřich Vaněk
a pokračuje: „Během festivalu máme zajištěné
proškolené pracovníky, kteří se o děti postarají
v době, kdy poběží program na hlavní hudební
scéně, aby si rodiče mohli hudební část pořádně
užít.“ Festival pořádaný v podhůří Beskyd spojuje možnosti hudebního a zábavního zážitku
s poznáváním místních přírodních krás a výletů do blízkého okolí. Navíc se celý odehrává
na čerstvém vzduchu, takže přidanou hodnotou
je možnost aktivního vyžití přímo v místě konání
festivalu. Pro unavené návštěvníky bude k dispozici klidová zóna v místní tělocvičně, kde si
budou moci dopřát zasloužený odpočinek, případně se kochat přírodou na břehu místní řeky
Čeladenky. Z těchto i dalších možností si vybere určitě každý. „Věříme, že jsme program co
do pestrosti hudebních žánrů i interpretů vybrali
dobře a každý návštěvník si zde najde svého favorita, případně obohatí své hudební povědomí
a přehled o nové žánry. Největší odměnou pro

Příjemné posezení U Pařezu.

Kunčice p. O.

Jaroslav Uhlíř s kapelou.
nás bude roztančené publikum, šťastné děti,
úsměvy na tvářích jejich rodičů a obecně spokojenost všech návštěvníků. Všechny tímto za celý
organizační tým festivalu na akci srdečně zvu
a už teď se sám velice těším,“ říká na závěr
s úsměvem Jindřich Vaněk.
Vstupenky na festival jsou k dostání v síti
Ticketmaster, v Knihovně a informačním centru v Čeladné, a jsou k zakoupení i on-line, a to
přímo na webových stránkách festivalu. Bližší
informace najdete na http://www.ladnaceladna.
cz/ nebo na https://www.facebook.com/ladnaceladna. Všichni jsou na festival srdečně zváni!

Informace o otevření dřevěného kostelíku
sv. Prokopa a Barbory v Kunčicích pod Ondřejníkem
pro veřejnost
Biskupství ostravsko-opavské ve spolupráci s Moravskoslezským
krajem v rámci akce OTEVŘENÉ CHRÁMY a obec Kunčice pod
Ondřejníkem v rámci projektu Mikroregionu FRENŠTÁTSKO SEDM
OBCÍ – SEDM DNÍ V TÝDNU zajistily otevření našeho kostelíka pro
veřejnost v níže uvedených termínech:

Od 1. 7. do 31. 8. 2019 každou středu
Tata Bojs.

Kunčice p. O.

Oznámení o úplné uzavírce

Až do 31. 8. 2019 bude uzavřena místní komunikace v místě železničního tunelu na Žarách,
z důvodu opravy tělesa komunikace včetně nových povrchů (beton asfaltový, cementobetonový
kryt), opravy odvodnění a opevnění čel propustku.
Rozhodnutí o úplné uzavírce a objížďce č.j.
Kunc 1082/2019 bylo zveřejněno na úřední desce
Obce Kunčice pod Ondřejníkem dne 8. 7. 2019.
Investor stavby a žadatel o uzavírku: Obec
Kunčice pod Ondřejníkem
Odpovědná osoba: David Fojtík, místostarosta, mob. 736 773 930
Dodavatel stavby: MRK s.r.o., se sídlem
739 01 Baška 503
Odpovědná osoba dodavatele stavby:
p. Vaněk 734 218 223
Děkujeme za pochopení. Jedná se o skutečně havarijní stav. Za způsobené komplikace se
omlouváme.

Michaela Šebelová, starostka obce

kalendárium akcí
Akce, které nás čekají v blízké době:
3. 8.
Rybářský den (Rybářský spolek)
10. 8.
Oslavy otevření tělocvičny (TJ Sokol)
7. 9.
Den obce (obec a spolky)
8. 9.
Hvězdicový výstup na vrchol Tanečnice
(Pustevny) (Turistický spolek Kunčice p. O.)
9. 9.
Zahájení školního roku 2018/2019 (škola)
Podrobnosti ke všem akcím budou postupně
zveřejňovány v sekci pozvánky webu obce,
samozřejmě také na plakátech.

15.00 – 18.00 hodin
Od 1. 5. do 31. 10. 2019 každou sobotu a neděli
13.00 – 17.00 hodin
Srdečně zveme k návštěvě této kulturní památky.
https://www.doo.cz/otevrenechramy
http://www.kuncicepo.cz/rusky-kostelik
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Gulášfest na Bystrém

V sobotu 29. června se na Bystrém uskutečnil
druhý ročník Gulášfestu. Celkem třináct týmů se
v areálu u chaty Bystřanky pustilo do vaření své
tajné receptury již úderem 9. hodiny. Každý na to
šel originálním způsobem. Organizace celé akce
byla pod taktovkou členů TJ Sokol Bystré v čele
s místostarostou Davidem Fiedorem.
Diváci se pustili do prvních ochutnávek kolem
13.00. Na výběr byl jak klasický guláš s hovězím
nebo skopovým masem, tak například guláš
s mandlemi a medvědím česnekem. Někdo vyzkoušel dvě, tři porce, našli se i takoví fajnšmekři,
kteří vyzkoušeli více než polovinu gulášů. Každý
z diváků měl navíc možnost hlasovat pro ten, který mu nejvíce chutnal. Diváckou cenu nakonec
získal DASPRA TEAM s kapitánem Daliborem
Spratkem. Odborná porota ve složení Lenka Vochalová, Lukáš Winkler, Lukáš Holub, Jan Nykl
a Zuzka Langrová nakonec jako nejlepší ohodnotili guláš rodiny Poledníkových. Na druhém místě

se umístil tým s názvem „Dvě jedničky“ a na třetím místě tým rodiny Garbových. Cenu útěchy si
odnesla Zuzka Pastorková, která se jako jediná
pustila do vaření segedínu.
Během dne nebyla nouze ani o bohatý doprovodný program. Diváci mohli soutěžit v pití ze
„šibenice“ nebo si poměřit síly s ostatními v hodu
bečkou. Chlapi házeli do vzdálenosti až 7 metrů,
v dámské kategorii měřil nejdelší hod 4,5 metru.
Večer se tančilo na písničky, které z repráků pouštěl DJ Zdena. Věříme, že se všichni dobře bavili
a užili si fajn den.
„Děkuji“ patří všem organizátorům, soutěžním
týmům, návštěvníkům a také sponzorům, bez
kterých bychom se neobešli. Jmenovitě to jsou
Lenka a Jarek Vochalovi, firma Ferrit, pivovar
Koníček, Beskydská likérka a restaurace U Toflů.
Těšíme se na vás všechny na Gulášfestu
na Bystrém v roce 2020!

Text a foto: Lucie Nohlová

Oblíbené letní kino v Janovicích

Ve středu 17. a čtvrtek 18. července se
Sad Petra Bezruče proměnil v letní kino. Letní
kino v Sadě Petra Bezruče se stalo již tradiční
a oblíbenou akci v obci, proto jsme se rozhodli v letošním roce uskutečnit projekce rovnou
dvě.
Středeční promítání bylo věnováno především dětem, ale na své si přišli jistě i dospělí.
Na programu byla totiž animovaná komedie

Pokračujeme v poznávání Janovic
Další naše vycházka začíná na konečné autobusu na Baščici. Při cestě k prvnímu křížku
chceme pozdravit našeho člena pana Miloše
Lyska. Jaké bylo naše překvapení, když spolu
s ním nás vítá i jeho bratr Václav, který léto
tráví v Beskydech a zimu na Floridě v USA.
Během přátelského povídání došlo i na společné foto.
Loučíme se s přáteli a další naše kroky vedou k prvnímu křížku a blízkému rybníku. Rybník se nachází blízko hranice s obcí Raškovice.
Z eko tabule, kterou zde umístila zdejší škola,
se dovídáme, že jsme přišli k retenční nádrži
U KUŇKY. Škoda jen, že ze zdejších leknínů
kvetly jen žluté stulíky. Pokračujeme přes Majerovou olšinu kolem bývalé skládky kalů podniku Akuma a dále míjíme eko skládku hnoje
Farmy Krásna. Po pár krocích jsme u plynové
stanice Unigeo. Stanice zřejmě již není v provozu. Zakrátko jsme u druhého kříže, který
se také nazývá Kavkův kříž. Nově postavený
kříž byl vysvěcen 29. 6. 2014. Původní kříž byl
postaven na památku padlých vojáků v prusko-rakouské válce r. 1866. Kolem kříže také
prochází cesta z obce Krásna do obce Skalice.

Po ní procházely náboženské procesí a pohřby
z Krásne do kostela ve Skalici a u zdejšího kříže bývala přestávka k odpočinku. A ještě jedna
zajímavost. Od Krásne až po Skalici je zhruba
4 km rovný terén, který chtěla za 2. světové války německá armáda využít k výstavbě polního
letiště. Poblíž kříže dodnes stojí nízký domek,
který původně sloužil jako vojenská letecká
pozorovatelna. Ještě pár snímků a po vojenské cestě přicházíme k potoku Baštice, který
ústí do vodní nádrže v Bašce. V potoce je sice
kvůli suchu málo vody, ale je poměrně čistá.
Po této cestě se celkem rychle blížíme k obci.
Přicházíme na místo zvané Staviska. Zde se
zastavovaly koňské povozy, které vozily stavební kámen na stavbu janovického kostela
z oblasti Řeky a Komorní Lhotky. Po zdolání
mírného kopce jdeme kolem nové zástavby
do vesnice. Podél potoka Říčka, který se při
tomto suchu podobá spíše zelené stoce, přicházíme k restauraci Ondráš. Túru v délce
6,5 km absolvovalo 16 poutníků. Poznali jsme
další vzdálené části naší obce. V dobré náladě
se rozcházíme a těšíme se na další vycházku.

Text a foto: Václav Žižka

Janovice

Jak vycvičit draka 3.
Ve čtvrtek pak mohli návštěvníci zhlédnout
českou komedii Teorie tygra v hlavní roli s Jiřím Bartoškou.
Diváci se mohli v areálu usadit na připravené lavičky či využít volný prostor k umístění
dek, křesel, lehátek a podobně. K dispozici
byla také bohatá nabídka občerstvení, které
zajišťovali janovičtí hasiči s pomocí členů dal-

ších spolků a komise volnočasových aktivit
a školství. Nechybělo čepované pivo, kofola,
hranolky, párky v rohlíku, uzené klobásy, sladkosti a samozřejmě nezbytný popcorn.
Letošního letního kina se za oba dny zúčastnilo více jak 250 lidí, za což jsme velmi
rádi, a doufáme, že se všichni dobře bavili
a v příštím roce dorazí v minimálně stejném
počtu.
Text a foto: Lukáš Plánička

Janovice ožily hasičským sportem
Na konci školního roku a začátkem prázdnin se v Sadě Petra Bezruče uskutečnilo
hned dvojnásobné klání v hasičském sportu. Své síly změřili 22. června mladí hasiči
a na státní svátek v červenci se utkala družstva mužů a žen.
Hasiči z Janovic každý rok pořádají soutěž v požárním sportu nejen pro mladé hasiče, ale také pro družstva mužů a žen, a to
v disciplíně požární útok. Na Ondráškův pohár do Janovic zavítalo celkově 15 družstev.
Mladších žáků běželo 10 družstev a 5 závodilo v kategorii starších žáků. Na 48. ročník
Ondrášova poháru přijelo 12 družstev. V kategorii muži soutěžilo 8 týmů a žen dorazilo
na 4 družstva. Počasí nám na obou soutěžích přálo a akce proběhly bez technických
a organizačních problémů, proto je můžeme
hodnotit za velmi zdařilé.
Mladí hasiči z Janovic soutěžili pouze
s družstvem starších žáků, kteří nastoupili
na startovní čáru jako první soutěžní družstvo.
Zajímavostí bylo, že domácí družstvo poslal
do boje pan Huser, který funkci startéra zastával mnoho let. Poslední měsíce naši velmi
pečlivě a tvrdě trénovali pod vedením vlivných
vedoucích. Jejích píle se po dlouhých letech
vyplatila a hasiči z Janovic se tedy radují

z prvního místa a putovní pohár sboru se tedy
ohřeje u nás doma v Janovicích.
Na mužské družstvo byl vyvíjen obrovský
tlak, zejména díky úspěchu starších žáků.
Proto se na start postavili tradičně jako první
soutěžní družstvo. Po odstartování rozhodčím Vlčkem měli hasiči z Janovic našlápnuto

na dobrý čas, ale problémy s nasátím vody
zapříčinily propad družstva až na celkové
8. místo výsledkové tabulky. Nezbývá než
doufat, že po tvrdém tréninku budeme za rok
úspěšnější a budeme moci pomýšlet na pomyslnou bednu. Martin Vlček

Foto: Lukáš Plánička

Vycházka klubu seniorů
V pátek 28. června proběhla další vycházka Klubu seniorů Sociální komise obce
Janovice. Toto další pokračování můžeme
klidně nazvat vycházkou nepředvídaných
překvapení.
Na začátek túry jsme se dopravili autobusem. Po vystoupení na zastávce Lubno,
Horyl nás čekalo první překvapení. Předseda
sociální komise pan Ladislav Gurecký nás
zde všechny přivítal a coby znalý zdejší krajiny nás povede na nejvyšší kótu 509 m.
Po krátkém výstupu do Kotlů nás čekalo
druhé překvapení. Manželé Kutlvašrovi nám
připravili a předvedli u svého obydlí malé
domácí muzeum s historickými předměty,
které používali jejich předkové. Bylo pro nás
připraveno i malé občerstvení s nápoji a historickými bonbóny. A na to vše dohlížel jejich
černý domácí hlídač. Děkujeme jim za milé
a hezké překvapení a pohoštění.
Pokračujeme v dalším výstupu, při kterém nás pan Gurecký seznamuje se zajímavým okolím. Ani jsme se nenadáli a již jsme
na nejvyšším bodu našeho výstupu, kótě
509. Po vrcholovém snímku jsme pozvání
na posezení do altánu, který je označen jako
Náhorní Karabach u osamělé železniční výhybky. Zde se nám dostalo výborného občerstvení od manželů Gureckých, za které ještě
jednou děkujeme.
Vyšlo nám počasí, a tak v průběhu další-

ho pokračování túry máme nádherné výhledy
na naši vesnici a okolí. Sestupujeme přes
Maliňok na Janovickou vyhlídku s úmyslem,
že se posadíme na zdejší lavičku a pokocháme se výhledy na Janovice.
Ale ouha, místo je již obsazené vycházejícími žáky 9. třídy z Janovic. Mají zde asi rozlučkové párty. To je pro nás třetí překvapení.
Takže bez zastavení nám cesta do cíle rychle
ubíhá. V 19 hodin jsme již v centru Janovic.
Akce se zúčastnilo 14 členů klubu seniorů
a podle nálady při loučení bylo vidět, že i tato
se účastníkům líbila. I na další putování zveme

všechny příznivce zdravého pohybu a poznávání naší obce.  Text a foto: Václav Žižka

jubilea
Hodně štěstí, zdraví, lásky
a životní pohody přejeme
červencovým jubilantům:
panu Karlu Plačkovi, Břetislavu Lážovi,
Janu Kovačíkovi – všem z Janovic
a paní Aleně Piškulové z Bystrého.
Obec Janovice
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Z historie: pálení vápna v Janovicích

V naší obci se nachází dvě místa, kde se
v minulosti dobýval a pálil vápenec. Pálené
vápno se využívalo při stavbách a na úpravu
půdního prostředí. Toto období trvalo zhruba
100 let a rád ho v tomto článku přiblížím.
První lokalita nás zavede na Bystré. Nad
příčnicí vedoucí od Janovic na Bystré blízko
usedlosti č. p. 302. Pálení vápna zde probíhalo
okolo roku 1850 až 1865. Vápno se zde nejen
pálilo, ale i dobývalo. Na místě lomu, kde se
vápenec dobýval, můžeme do dnešních dní
nalézt roklinu, která je celoročně naplněná vodou. Někteří toto místo znají pod názvem Mořské oko a určitě si vzpomenou na nejednu historku o utopeném koni či pokladu nacházejícím
se na dně jezírka. Vytěžené vápno se zpracovávalo hned vedle lomu, a to značně primitivním způsobem. Nejdříve se na zem nakladlo
roští a dřevo potřebné k zapálení. Na to se střídavě navezlo černé uhlí a vápenec. Kolem materiálu se postavila zeď z drnů, která zpevňovala navezené suroviny. Vrch pece se zaplnil

blátem z jílu a prostředkem této primitivní pece
procházel komín. Dole se nechaly malé otvory
k zapálení celého díla. Celá pec týden hořela
a další týden chladla. Výtěžek z jedné takové
pece byl asi 10 tun páleného vápna.
Asi okolo roku 1885 se začalo vápno zpracovávat také v Janovicích, a to na konci dnešní
kolonie vedoucí od hostince Ondráš. Vápenka
stála na místech, kde dnes stojí dům č. p. 51.
O způsobu pálení se moc neví. Jisté je, že vápno se v tuto dobu pálilo hlavně kvůli výstavbě
janovického kostela a po jeho dostavbě zase
na nějaký čas skončilo.
S obnovením zpracovávaní vápence
na tomto místě se dostáváme až do roku 1922.
Ten rok vzniklo k tomuto účelu v Janovicích
družstvo. Tato společnost čítala asi 20 členů
a každý z nich vložil částku 200 Kčs. Jednotliví
družstevníci měli svou funkci, za kterou pobírali mzdu. V družstvu byl například tehdejší
starosta obce nebo zdejší farář. Byla zbudována nová kamenná vápenka, asi 60 m jižněji

od původního místa blízko potůčku Vápno, který zde protéká. Kvůli klesajícímu zájmu a silné
konkurenci kvalitnějšího štramberského vápna
se družstvo po pěti letech rozpadlo.
A jak taková kamenná vápenka vlastně
vypadala? Dle popisu kronikáře Ludvíka Magdoňe to byly čtyři asi 75 cm široké kamenné zdi
o délce strany 6 m vyčnívající asi 0,5–2 m nad
povrch. Na horních hranách byla zeď zesílena
silnými dřevěnými kmeny. Ty držely vápenku
pohromadě, aby se vlivem žáru nerozpadla.
Hospodářská krize. Rok 1933. V této době
k opuštěnému místu přišli pánové Biolek a Slanina. Ti se rozhodli, z posledních peněz, obnovit pálení vápna. Po několika vypálených
pecích usoudil Martin Biolek, který tehdy
ve vápence pracoval sám, že tento způsob je
značně zdlouhavý. Začal tedy jezdit po okolí
a ohlížet i jiné, efektivnější metody pálení vápna. Rozhodl se, že postaví vápenku novou.
Tato vápenka vypadla takto: Čtyřhranný základ, ze kterého vedl kamenný komín o průmě-

ru dvou metrů do výšky tří metrů. Ke komínu
musel vést příjezd, protože surový materiál se
do vápenky vozil vrchem. Dole se odebíralo již
vychladlé pálené vápno. Na začátku války byl
zakázán volný prodej uhlí a tím pálení vápna
v Janovicích skončilo. Po válce byla vápenka rozebrána a kamení z ní použito k stavbě

domu č. 51. Do dnešní doby lze nalézt zarostlou jámu a nejspíše i menší výsypku ze
zbytku po pálení.
Tento článek byl zpracován podle zápisu
kronikáře Ludvíka Magdoně z roku 1962, který
čerpal z výpovědi pamětníku.

Text a foto: Filip Petroš

Bílá

BUM TA RA TA BUM
na Bílé
RESORT BÍLÁ | BESKYDY pořádá v měsíci srpnu zajímavé akce pro malé i velké
návštěvníky.
Zavítejte do LETNÍHO DĚTSKÉHO PARKU o víkendu 10.–11. 8. a prozkoumejte záhady přírody na akci pořádané společně se
Světem techniky Ostrava.
Rovněž si nenechte ujít unikátní víkendové
BUM TA RA TA BUM plné kouzlení, zpívání
a bubnování. Ve dnech 23. – 25.8. je pro děti
připraven velice zajímavý program s našimi
milými hosty.
Dětský pobytový tábor „Cesta za pokladem“ nabízí poslední volná místa. Co vše se
skrývá za pokladem, prozkoumají děti v zajímavě připraveném celotýdenním programu.
Nádherná příroda provoněná lesními plody
vyzývá k procházkám i cyklotúrám. Využijte
služeb půjčovny kol a koloběžek a poznejte
zajímavé stezky, které okolí nabízí.
Nespěchejte domů, prodlužte si den a počkejte na západ sluníčka v příjemném posezení v naší kavárně & obchodě Domovjanka.
Je to opravdu krásná podívaná.
Důležité informace o připravovaných akcích, dětských táborech a novinkách naleznete na našich webových stránkách www.
nabílé.cz nebo přímo kontaktujte informační
centrum 725 222 112.
Těšíme se na vás.

Nohejbalový turnaj

Máte rádi děti? Zbývá Vám čas a energie? Chcete obohatit svůj život o nové vztahy
a zážitky? Přemýšlíte, co dělat po odchodu vlastních dětí z „rodného hnízda“?
Zajímá Vás, jaké to je být pěstounem? Pak je tu pro Vás

BESEDA K NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI
obohacená o osobní zkušenosti pěstounů

Datum konání: 12.09.2019 od 17:30 hodin - vstup zdarma
Místo konání: Městská knihovna Frýdlant nad Ostravicí,
ul. Hlavní 1755, Frýdlant n. O.
Besedu v rámci kampaně Dejme dětem rodinu pořádá Městský úřad Frýdlant nad
Ostravicí, odbor sociálních věcí, ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského
kraje a Kulturním centrem Frýdlant nad Ostravicí, příspěvkovou organizací.

Stále je plno dětí, které nemohou být vychovávány ve vlastní
rodině. I Vy můžete pomoci - dejte dětem rodinu. Staňte se pěstounem.
V Moravskoslezském kraji je asi 600 dětí
v ústavní péči a počet žadatelů o pěstounskou
péči se každoročně snižuje. Hledáme nové
rodiny pro tyto děti, protože děti by měly
vyrůstat v rodině. Pěstounem může být pár
i jednotlivec, s dětmi nebo bez, rodinný typ,
trpělivý, tolerantní a v dobré zdravotní
kondici. Pěstoun musí být týmovým hráčem,
vstřícný spolupráci, podpoře i pomoci.

Pro bližší informace neváhejte kontaktovat: Městský úřad Frýdlant n. O.,
odbor sociálních věcí, pracoviště ul. Hlavní 139, 739 11 Frýdlant nad
Ostravicí, kancelář č. 120, sociální pracovnici pro náhradní rodinnou péči
Bc. Kateřinu Illésovou, tel.: 558 604 179, e-mail: killesova@frydlantno.cz

V sobotu dne 7. září pořádá Obec Bílá
ve spolupráci s Hotelem Bauer nohejbalový turnaj, který se uskuteční na tenisovém
kurtu u hotelu.
Začátek turnaje je v 10.00 hodin, zápis
účastníků začne v 9.30 hodin. Startovné je
100 Kč na účastníka a je v něm zahrnuto
i občerstvení. Možnost ubytování v hotelu
Bauer. Těšíme se na Vaši účast!

noví občánci
Rodičům
Lucii Třeštíkové a Martinu Blahutovi
se 4. 7. 2019 narodila dcera Sofie.
Holčičce přejeme šťastné dětství
a rodičům hodně trpělivosti při výchově.

Termíny proplácení
daně z nemovitosti
Daň z nemovitosti bude proplacena fyzickým osobám, které měly k 31. 12. 2018 trvalý
pobyt v obci Bílá a jsou vlastníky nemovitostí,
bytů, domů na území obce Bílá.
Vyplácení bude probíhat
v těchto termínech:
20., 21., 22. 8. 2019 8–17 hodin.
27., 28., 29. 8. 2019 8–17 hodin.
Je nezbytně nutné, aby se osobně dostavila osoba, která je plátcem daně (majitel
nemovitosti).

Přehled bohoslužeb
srpen 2019
4. 8., 11. 8, 18. 8., 25. 8. 2019
Ostravice 8.00,
Bílá 10.30,
Staré Hamry 11.30,
Gruň 16.30.

Slavnostní mše svatá
po generální opravě kaple
5. 7. si v kalendáři připomínáme sv. Cyrila
a Metoděje. K evangelizaci Moravy Cyril sestavil staroslovanské písmo a do slovanského jazyka přeložili bohoslužebné knihy a Písmo svaté. Postarali se o výchovu svých žáků a pak,
aby vyřešili tři záležitosti, odešli do Říma. Tam
Cyril onemocněl a zemřel.
Metoděj se vracel jako arcibiskup a zažil
mnohé těžkosti, včetně vězení i dalšího nařknutí, pro které musel znovu do Říma. Dosáhl
zřízení moravské církevní provincie se slovanskou bohoslužbou. Zemřel na Moravě.
5. 7. 2019 v 10.30 se slavila slavnostní mše

svatá po generální opravě kaple na Bílé na Hlavaté. Generální opravu kaple realizovala firma
Lesteka v první polovině roku 2019. Kaple je inspirována díly arch. Dušana Jurkoviče, jenž se
inspiroval valašskou lidovou dřevěnou architekturou a prvky secese. Roubená kaple byla
zasvěcena sv. Cyrilu a Metodějovi. Vysvěcení
se konalo 21. 9. 1924.
Na tomto místě chci poděkovat všem, kteří
přispěli k obnově kaple: panu starostovi a zastupitelům obce Bílá, firmě Lesteka, rodině
Večeřové a všem sponzorům a dobrodincům.
administrátor farnosti Bílá Andrej Slodička

Srpen 2019

Plánované kulturní a sportovní akce na SRPEN 2019

Plánované kulturní a sportovní akce na SRPEN
pátek 2. 8.
ČAS NA GRILOVAČKU
18.00 – 21.00 RS Budoucnost Nová Ves, terasa
Grilované speciality servírujeme od 18.00 do 21.00 hodin. Akce se koná za každého
počasí a k dobré chuti vám zahrají naši hudební hosté.
pátek 2. 8.

Letní kino
MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
Sportovní a relaxační centrum Kotelna
Promítání začíná po setmění. Vstupné 40 Kč/ rodina 100 Kč.

úterý 6. 8.

Letní kino
VENOM
koupaliště
Promítání začíná po setmění. Vstupné 40 Kč/ rodina 100 Kč.

čtvrtek 8. 8.
18.00

Prázdninové posezení u cimbálu
CIMBÁLOVÁ MUZIKA KOTCI
Janáčkova síň

pátek 9. 8.

Letní kino
LOVENÍ
Sportovní a relaxační centrum Kotelna
Promítání začíná po setmění. Vstupné 40 Kč/ rodina 100 Kč.

neděle 11. 8.
11.00

PLACKOVÉ HODY II.
Ondřejník

pondělí 12. 8. FARMÁŘSKÉ TRHY
9.00 – 16.00 před obchodním domem OMMA
úterý 13. 8.
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Poetické setkání v knihovně
Velmi krásné setkání a milý podvečer proběhl v knihovně v Bašce. Na poetickém setkání
představila svou novou básnickou sbírku knihovnice Dajana Zápalková.
Lze říci, že je ženou na svém místě v pravém slova smyslu. Je totiž dlouholetou členkou
Literárního klubu Petra Bezruče Frýdek-Místek a od roku 2013 jeho předsedkyní. Vydala
již osm básnických sbírek. Tato její sbírka pod
názvem „Já, Dajana“ je výběrem básní napsaných v letech 2013–2018. Výtvarně knihu
velmi zdařile obohatil malíř Alexandr Mosio
z Kunčiček u Bašky. Celá sbírka tudíž působí
jako nádherně složené puzzle... Je poskládaná
z několika životních témat, k nimž se autorka
vyjadřuje. Našlapuje pozvolna, plná emocí,
snění, romantiky i reality dneška.
Hosty podvečera se staly její kolegyně z literárního klubu – Pavlína Kollárová, která představila svou novou básnickou sbírku „Ženská“,
z níž četla ukázky Melanie Nováková. Vše svou
jemnou hudební produkcí decentně podbarvily

klávesy další kolegyně – Marie Grohmannové.
Vnímaví a milí návštěvníci tohoto příjemného
setkání měli v očích radost, pohodu a uspokojení. Poezie je jako kousek čokolády, která

potěší duši a rozplyne se jako beránci na nebi.
A my jsme byly rády za to, že můžeme těmito
chvílemi někoho obdarovat. Tak někdy příště,
přátelé... 
Melanie Nováková

Beskydské smaltování popáté

Letní kino
KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA
koupaliště
Promítání začíná po setmění. Vstupné 40 Kč/ rodina 100 Kč.

čtvrtek 15. 8. Prázdninové posezení u cimbálu
18.00
CIMBÁLOVÁ MUZIKA KOTCI
Janáčkova síň
pátek 16. 8.
ČAS NA GRILOVAČKU
18.00 – 21.00 RS Budoucnost Nová Ves, terasa
Grilované speciality servírujeme od 18.00 do 21.00 hodin. Akce se koná za každého
počasí a k dobré chuti vám zahrají naši hudební hosté.
pátek 16. 8.

Pozorování noční oblohy
REJ PERSEIDŮ
Ondřejník

pátek 16. 8.

Letní kino
LÉTO S GENTLEMANEM
Sportovní a relaxační centrum Kotelna
Promítání začíná po setmění. Vstupné 40 Kč/ rodina 100 Kč.

sobota 17. 8.
20.00

HITY 80. – 90. let
Ondřejník

úterý 20. 8.
9.00 –13.00

Akce pro děti
SPORTOVNÍ DOPOLEDNE
Netradiční sportovní aktivity – korfbal, střelba z laserových pistolí na biatlonový terč.
velký sál Kulturního centra
vstup zdarma

úterý 20. 8.

Letní kino
AQUAMAN
koupaliště
Promítání začíná po setmění. Vstupné 40 Kč/ rodina 100 Kč.

čtvrtek 22. 8. Prázdninové posezení u cimbálu
18.00
CIMBÁLOVÁ MUZIKA KOTCI
Janáčkova síň
pátek 23. 8.

Letní kino
ZRODILA SE HVĚZDA
Sportovní a relaxační centrum Kotelna
Promítání začíná po setmění. Vstupné 40 Kč/ rodina 100 Kč.

sobota 24. 8.
10.00

XIII. TRH LIDOVÝCH ŘEMESEL
náměstí FnO

sobota 24. 8. 6. ročník MEMORIÁLU MILANA HRACHOVÉHO ve stolním tenisu
– neděle 25. 8. tenisová hala EDIMEX
pondělí 26. 8. FARMÁŘSKÉ TRHY
9.00 – 16.00 před obchodním domem OMMA
úterý 27. 8.

Letní kino
ÚŽASŇÁKOVI 2
koupaliště
Promítání začíná po setmění. Vstupné 40 Kč/ rodina 100 Kč.

čtvrtek 29. 8. Prázdninové posezení u cimbálu
18.00
CIMBÁLOVÁ MUZIKA KOTCI
Janáčkova síň
pátek 30. 8.
16.00

Ukončení prázdnin
NA KOUZELNÉM PALOUČKU – S JŮ A HELE
Od 15.00 – soutěže a hry HRAVÝM KLAUNEM.
Sportovní a relaxační centrum Kotelna
vstup zdarma

pátek 30. 8.

Letní kino
TERORISTKA
Sportovní a relaxační centrum Kotelna
Promítání začíná po setmění. Vstupné 40 Kč/ rodina 100 Kč.

Připravujeme:
čtvrtek 12. 9. Divadelní představení
19.00
HLEDÁM MILENCE, ZN. SPĚCHÁ!!
Hrají Eva Decastelo, Bořek Slezáček, Michal Kavalčík, Lucie Linhartová a další.
velký sál Kulturního centra
Vstupné 350 Kč, 300 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně
zakoupit v TIC nebo na místě.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Zahájení Beskydského smaltování.

Beseda umělců při zahájení výstavy.

Nejvíc zaujaly myslivecké motivy.

Malí umělci to také zkusili.

Letošní Beskydské smaltování proběhlo už
tradičně ve firmě Beskyd, s.r.o. ve Frýdlantě
nad Ostravicí. Slavnostního zahájení se vedle
garanta akce, ředitele firmy Beskyd Vladimíra
Rojíčka a starostky města Heleny Pešatové,
zúčastnili další zástupci města a milí hosté.
Patřil k nim nestor smaltu Miroslav Mohyla,
docentka Jitka Podjuklová a propagátor frýdlantského smaltu a aktivní účastník akce Petr
Bednář.
Jak uvedla ředitelka Dílny uměleckého
smaltu Lenka Wernerová, která se na akci
podílí, většina zájemců dorazila v pondělí, využili připravené pracoviště a dokončili přípravu
barev a začali na základě připravených návrhů
tvořit. Účastníků bylo přes dvacet, většinou členové Dílny uměleckého smaltu od nás, ale i ze
Slovenska a Polska a další hosté firmy. Týden
usilovné práce vyvrcholil výstavou, která probíhala v Kulturním centru během července. Po-

dobně jako v posledních ročnících poskytla část
plechů firma Beskyd a autoři jí za to realizovali
náměty s tématy myslivosti, druhým tématem
byli veteráni a letadla, třetím Frýdlant nad Ostravicí a čtvrté téma bylo volné. Vlastní průběh
letos zachytila Česká televize a televize Polar,
takže ohlas na sympozium byl už během akce.
Smaltování navštívilo několik skupin zájemců.
Potěšil také stále větší zájem pracovníků podniku, kteří v té době nebyli na dovolené. Akci
jaksi považují za svou a umělce mezi sebou
přijali velmi vlídně. Mezi tvůrci i letos zaujali
polští kolegové, např. Aleksandra Firlinská,
která pracovala se sítotiskem na deformovaných smaltovaných
artefaktech. V anketě smaltéři odpovídali na otázky, jak
se dostali ke smaltu.
Například: „Nemůžu

Akce Beskydského pivovárku
2.–3. 8. - Půlka léta v Beskydském pivovárku
2. 8. v 18.00 – vystoupí kapela Abraxas.
Vstup zdarma.
23. 8. - kapela Buty
Vstup 450 Kč.
Více na www.beskydskypivovarek.cz.

bez toho žít. Kamkoli se podívám, vidím nějaký motiv. Je to krásná technika. Můžete tam
udělat jakýkoliv motiv.“ Nebo: „Smalt je totiž
zvláštní technika. Přišla jsem k němu jako slepý k houslím asi před pěti lety, kdy mě pozvali,
abych si to přišla vyzkoušet. A to čarování se
sklem mě okouzlilo.“
Jak však ukázala výstava, většina autorů,
i když nemají profesionální školení, překonala
začátečnické pokusy a vytváří díla, která jsou
velmi kvalitní. Vedle současné výstavy to dokazuje zájem o výstavy našich umělců v Polsku,
Rosicích u Brna nebo v Ostravě. Pro svůj ohlas
bude výstava prodloužena do srpna. 
(kb)
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III. VELETRH
ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

11. září 2019 od 12:00 do 18:30 hodin
v Kulturním centru Frýdlant nad Ostravicí
Vážení vedoucí kroužků a volnočasových aktivit, dne 11. 9. 2019 proběhne od 12:00 do 18:30 hodin
v Kulturním centru Frýdlant nad Ostravicí již III. ročník Veletrhu zájmových kroužků.
Máte možnost prezentovat svůj zájmový kroužek nebo aktivity pro děti a mládež a doplnit své řady
o nové členy. Výzva je určená i pro obce Pržno, Janovice, Malenovice, Ostravice, Staré

Hamry, Bílá, Čeladná, Kunčice pod Ondřejníkem, Metylovice, Pstruží.

Rodiče a děti se tak dovědí, jaká je nabídka zájmových kroužků ve školním roce 2019 / 2020,
podmínky účasti, co se v nich naučí a mnoho dalších informací.
Vedoucí kroužků a zájemce o prezentaci žádáme o přihlášení se do 2. září 2019

pomocí formuláře na webových stránkách www.kcfno.cz
nebo na mailové adrese info@kcfno.cz.

Veškeré dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 558 606 304,305,308 nebo na mailové adrese info@kcfno.cz.

Knihovna Baška
zve občany
na

VÝSTAVU OBRAZŮ
MARCELY BRODOVÉ
Minigalerie knihovny Baška
2. - 30. ZÁŘÍ 2019

NENECHEJTE SI UJÍT!

Srpen 2019
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Inzerce

PORTÁLOVÉ MYTÍ
MYCÍ BOXY
ČIŠTĚNÍ INTERIÉRU
OZONOVÉ ČIŠTĚNÍ

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

SPA for CARS | Hlavní 1751, Frýdlant nad Ostravicí 73911
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ÚKLID DOMÁCNOSTÍ A FIREM | ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A SEDAČEK
DEZINFEKCE OZONEM | PARNÍ ČIŠTĚNÍ
PŮJČOVNA ČISTÍCÍCH STROJŮ

Svazek obcí Čistá Odra,
Frýdlant nad Ostravicí
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hledá pracovníka
pro provoz stokové sítě a čistírny odpadních vod v Ostravici.
Preferujeme profese vodoinstalatér, zámečník, elektrikář

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

Požadujeme: uživatelskou znalost PC, orientaci ve výkresové dokumentaci, řidičský průkaz skupiny B, samostatnost v pracovní činnosti,
iniciativu a zodpovědnost
Pracovní poměr: plný úvazek
Benefity: dovolená 5 týdnů, stravenky
Kontakt: hana.faltinova@cistaodra.cz

Resort Bílá Beskydy v létě!
V centru malebné obce Bílá se nachází
letní Resort Bílá Beskydy. Obec je součástí krásné zalesněné oblasti CHKO Beskydy
s rozmanitou přírodou a mnoha možnostmi
letního vyžití jak pro rodiny s dětmi, tak turisty či bikery.
Resort Bílá je jedinečný svým umístěním
všemožných aktivit na jednom místě v centru
obce u velkého volného parkoviště. Vedle
sebe tak najdete zábavné stezky pro rodiny
s dětmi, velký dětský letní park, turistické trasy, bikepark, zvířecí obůrku a mnoho dalších
zajímavých míst a aktivit. Resort vám tak
nabídne adrenalinové, pohodové i relaxační
vyžití na jednom místě.
NOVINKA Refresh trail Singletrails Bílá
Singletrails Bílá je cyklistický ráj uprostřed Beskyd. Lanovka na Bílé je v provozu
celé letní prázdniny, každý den od 9 do 17
hodin. Kromě vyžití pro rodiny s dětmi jsou

zde také sjezdy pro cyklisty. Tzv. traily jsou
jednostopé stezky s vlnami, skoky, klopenými zatáčkami a dalšími zábavnými prvky
pro jízdu z kopce. Na Bílé máme letos nový
trail Refresh, který má délku 3 km a má tzv.
flow charakter. Vysoké klopené zatáčky,
vlny a dřevěné mostky nadchnou každého.
Další trail 2,1 km dlouhý nese název Medvěd
a svým charakterem už je obtížnější a spíše
freeridový. Opět klopené zatáčky, skoky, ale
i kořenové pasáže a prudší sjezdy.
V cyklistické základně u restaurace Bi-Fi
naleznou cyklisté dětské skills centrum pro
základní nauku jízdy na kole. Příjemné posezení s restaurací vedle skills centra vám
umožní mít dítě neustále na očích.
Samozřejmostí je půjčovna kol a vybavení, občerstvení a možnost stanování na parkovišti.
Traily na Bílé patří mezi nejmodernější
v Beskydech a jízda lanovkou vám zpříjemní
následný sjezd dolů, navíc když kola vozíme
zdarma.
Více informací a ceníky naleznete
na www.skibila.cz nebo facebooku či instagramu.

Opravy elektrospotřebičů
(pračky, myčky, trouby, bojlery)

tel.: 737 285 444

Pro inzerci volejte
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