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Nejlíp v Moravskoslezském kraji se žije ve Frýdlantě
FRÝDLANT – Nejlíp v Moravskoslezském kraji se žije ve Frýdlantě nad Ostravicí. Takový je výsledek Indexu kvality života
sestavovaného projektem Obce v datech
a konzultační společností Deloitte, který
druhým rokem po sobě porovnával veřejně
dostupná data ve všech 206 českých obcích
s rozšířenou působností.
Velmi dobře letos dopadl Frýdlant nad
Ostravicí. Zatímco vloni bylo naše beskydské městečko v celkovém žebříčku až
na 71. pozici, letos se posunulo výrazně
vzhůru a skončilo 44. místě. Frýdlant nad
Ostravicí se tak dostal mezi největší skokany roku a polepšil si o skvělých 27 míst!
V Moravskoslezském kraji však vystoupal
na první příčku a velmi daleko na 99. příčce
se umístil sousední Frenštát pod Radhoštěm a na 103. místě sousední Frýdek-Místek.
A co se měřilo? Index kvality života zahrnuje celkem 29 ukazatelů, které vyjadřují

např. úroveň zdraví, prostředí a dostupnosti zdravotní péče, optimální materiální
podmínky (práce, bydlení a vzdělání), dostatečnost služeb a také vztahy mezi lidmi, které zahrnují například spolkové činnosti. Frýdlant nad Ostravicí dosáhl velmi
dobrého hodnocení v kategorii materiální
vzdělávání a zabezpečení, celkové hodnocení městu naopak snížily vztahy a služby.
„Tento úspěch určitě nepřišel sám od sebe
a je za ním obrovský kus práce. Na místě
je říct, že bychom jej nikdy nedosáhli bez
úžasných obyvatel našeho města. Jsou
to právě oni, kdo tvoří atmosféru a tvář
vyhledávaného města pro kvalitní život,“
komentovala starostka města Helena Pešatová. „V dalších letech nás čeká několik
významných projektů, které by měly značně přispět ke zvýšení komfortu bydlení,
dopravy, trávení volného času a celkové
úrovně života ve městě. Naši obyvatelé si
to určitě zaslouží!“

Baškohrátky opět ovládly přehradu Výročí sametové revoluce
a přilákaly k ní spoustu lidí
BAŠKA – Kde jste mohli vidět najednou
Krtečka, hasiče, Večerníčka, Vikinga a lidojedy? No přece na Baškohrátkách! Tato
celorodinná akce proběhla na přehradě
Baška v sobotu 17. srpna, a to již svým 13.
ročníkem.
Program Baškohrátek zahájilo chvilku
po otevření areálu umístěného na břehu
přehrady Baška tradičně vystoupení věno-

vané speciálně dětem. Ty se učily čarovat
s opravdickou čarodějnicí a mohly se stát
i jejími pomocníky. A protože děti poslouchaly velice pozorně, dávejte, prosím,
velký pozor. Když teď potkáte třeba žábu,
může to být vlastně kdokoliv!
Mezitím, co děti měly čarodějnickou lekci, se na svůj start připravovala netradiční
plavidla. V pomyslných docích se tak po-

stupně objevilo jedenáct úžasných výtvorů,
které se chystaly upoutat pozornost dychtivých diváků a poroty a byly připravené vydat se na svou spanilou plavbu. Jejich úsilí
pak měli možnost hodnotit všichni přítomní,
kteří se mohli zapojit do hlasování a ovlivnit
tak nejen vítěze diváckého hlasování, ale
také konečné výsledky soutěže netradičních plavidel. Posádky plavidel oblečené
do nápaditých kostýmů bavily přihlížející mnohdy také připraveným programem
a zájemci si mohli odnést třeba společnou
fotku na památku. V pravé poledne se postupně z připravené rampy vydala předvést
nejen své plavební vlastnosti plavidla: Vikingská loď, Krtek a jeho přátelé, Návrat
Amélie, Piráti z Karibiku, Večerníčkův svět
pohádek, Ostrov lidojedů, Drakkar, Piráti,
Hasiči na vodě, Vězeň a Psí auto RC AUTA
EVENT.
Byli naprosto úžasní! Předváděli technické a konstrukční vychytávky plavidel,
některé lodě nádherně a elegantně pluly,
jiné se občas nořily a některé ukázaly, že
se vody nebojí, a několikrát se v ní třeba
i otočily. To působilo sice nemalé problémy
posádce, ale na druhou stranu o to větší
zábavu divákům…

(Více na str. 5)

Čtvrtstoletí Sochových národopisných slavností
LHOTKA – V sobotu 24. srpna proběhl
v areálu u školky už XXV. ročník Sochových
národopisných slavností.
Poprvé se slavnosti uskutečnily 2. září
1995 na počest 25. výročí úmrtí Vincence
Sochy. U jejich zrodu stáli tehdejší starosta
Josef Krpec spolu s pamětníky a přáteli p. Sochy a několika ochotnými lhoteckými občany. Slavnosti se setkaly s velkým diváckým
ohlasem, možná i to inspirovalo organizátory
k tomu, aby se z této akce stala tradice, a bývalé „Pilkaře“ k tomu, aby obnovili činnost
souboru, který v roce 1936 pan Socha založil.

(Více na str. 4)

Kulturní centrum Frýdlant n.O.
Neděle 27. 10. 2019
začátek v 19 hodin

KONCERT
CHANTAL POULLAIN

FRÝDLANT – Letos si připomeneme 30.
výročí sametové revoluce. Československo
se v listopadu 1989 zbavilo totalitního režimu a vrátilo se mezi svobodné demokratické
země.
Pamatujete si ještě na tyto dny? Jak se
zmíněné historické skutečnosti odehrávaly
ve Frýdlantě nad Ostravicí? Jak jste prožívali
týdny těchto změn? Těšili jste se na svobodu
a demokracii a jak vše hodnotíte dnes s odstupem třiceti let? Znáte pamětníky? Máte
fotografie nebo dobové artefakty?
Pojďme si společně zavzpomínat a zachytit své paměti do krátkého dokumentárního filmu, který chce k třicátému výročí sametové revoluce připravit Kulturní centrum.
Rádi bychom vytvořili krátký film, který by
mapoval jednotlivé události tak, jak jsme je
prožívali v daný historický moment. A nejen

to, připravujeme i výstavu v Kulturním centru, případně publikaci. Pokud máte co říct,
zahoďte veškerý ostych a připojte se k vyprávění. Budeme vděčni za vaše vzpomínky
či autentické záběry, které nám poskytnete.
Pevně věříme, že poznání a poučení se
z minulosti, je nezbytnou podmínkou šťastné budoucnosti. Vždyť i v našem městě se
tvořily dějiny.
„Národ, který zapomene svou minulost,
nemá žádnou budoucnost.“ W. Churchill
Tipy na osobnosti, které by mohly ve filmu
promluvit a připomenout dobu, případně dobové materiály, zašlete na adresu:
Kulturní centrum
Frýdlant nad Ostravicí
Hlavní 1755, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Nebo elektronicky na mailovou adresu:
sametovapamet@kcfno.cz

slovo starostky
Vážení spoluobčané!
s příchodem měsíce září a s ním konce prázdnin se jako mávnutím kouzelného proutku naše město opět proměnilo z letoviska
na poklidné místo. Sice se ještě mnohde můžete setkat s turisty,
ale ranní a odpolední zástupy dětí s aktovkami nás přesvědčují, že
se jako každoročně v tuto dobu vrací vše do normálu a život začíná
mít opět svůj pravidelný řád.
Ti, kteří se jistě již nemohli svého prvního školního dne dočkat, jsou
naši prvňáčci. Snad každý z nich se těší do školy, na kamarády a na to,
že se naučí číst, psát a počítat. Je úžasné vidět tolik krásných a rozzářených dětských očí všech
těch, kteří s nadšením i s očekáváním vstupují do nové etapy svého života na cestě za vzděláním.
Nevíme předem, jaká významná osobnost nám právě v tento den poprvé usedla do školní lavice,
co ji v životě potká, co všechno dokáže. Frýdlant nad Ostravicí je sice malé město, zato šikovných
lidí je zde opravdu mnoho. S jistotou mohu potvrdit, že mladých talentů nám v lavicích sedí dost.
Každoročně na konci školního roku oceňujeme ty nejlepší z nich. Letos v červnu zazněla Janáčkovou síní více než stovka jmen dětí, které dosáhly v průběhu minulého školního roku vynikajících
úspěchů ve svých aktivitách. Všem gratuluji a přeji jim mnoho úspěchů v jejich dalším snažení.
Opravdu skvělou zprávou se nám počátkem srpna staly výsledky průzkumu Indexu kvality
života v České republice. Frýdlant nad Ostravicí si nejenom meziročně obhájil svou pozici mezi
více než dvěma stovkami obcí s rozšířenou působností, ale navíc uspěl natolik, že se stal nejlépe
hodnoceným městem v Moravskoslezském kraji. Ano, je skutečně městem pro kvalitní život. Městem, kde lze plnohodnotně a bezpečně žít a vychovávat své potomky. Index však nehovoří pouze
o parametrech práce radnice. Mnohem cennější je hodnocení, které vypovídá o celkové atmosféře
a třeba i o spolkovém životě. To jste v první řadě vy, vaše práce, koníčky, vztah k místu, kde bydlíte.
Dovolte mi, abych toto ocenění alespoň symbolicky předala vám, obyvatelům našeho města, kterým právem patří! Budujete a opravujete své příbytky, poctivě pracujete, nabízíte své služby či pracovní příležitosti, jste vnímaví ke svému okolí, máte zájem o aktivity ve městě aj. Děkuji vám za to!
I v září pro vás připravujeme různé kulturní, sportovní i společenské akce, kterých je
opravdu mnoho! Ráda bych vás vyzvala k prožití a zamyšlení se nad nadcházejícím státním
svátkem – Dnem české státnosti, který připadá na 28. září. Je zasvěcen svatému Václavovi, který je považován za patrona české země a v těžkých chvílích posiluje národní cítění.
V kontextu jeho vzniku i nedávných dějin nás vybízí k ostražitosti a varuje, jak snadná může
být ztráta své národní identity, a naopak jak povznášející může být, když si ji budeme chránit
a správně, v lásce vůči ostatním, s ní zacházet.
Přeji vám prosluněné dny měsíce září plné krásných podzimních motivů. A našim školákům i pedagogům radost z učení! 
Helena Pešatová, starostka města
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Budka CUP letos již počtvrté Tégeemka odstartovala

V neděli 25. srpna se celkem osm tříčlenných
týmů zúčastnilo nohejbalového turnaje BUDKA
CUP, který se letos konal již počtvrté na hřišti
u RS Budoucnost Nová Ves. A bylo se na co
dívat. Všechny týmy předvedly vyrovnané boje
jak v základních skupinách, tak pak samozřejmě
ve finálových bojích.
První místo a putovní pohár turnaje získal
nakonec, po vyrovnaném finálovém zápase,
domácí tým BUDKA ve složení: Jan Kremser,
Roman Polach a Radim Velička.
Na druhém místě se těsně umístil tým RAPID, za který hráli Zdeněk Šigut, Radovan Liďák
a Štefan Lukács, bronzová pozice patří týmu
JAVOŘINA a „na bramboru“ si sáhli RAKEŤÁCI, tým, který reprezentovali Mirek Magnusek,
Milan Vojtek, Oldřich Hrdý.
Všechny týmy však předvedly boje zasluhu-

jící si potlesk a poděkování za maximální nasazení všech hráčů. Týmy na bodovaných místech
(1.–4. místo) získaly poháry, medaile a řadu
věcných cen.
Organizátorem BUDKA CUPu bylo opět Rekreační středisko Budoucnost, které poskytlo
skvělé zázemí pro všechny účastníky turnaje.
Personál „Budky“ pod vedením Kamči Klaudové zajistil hráčům prvotřídní servis, studené pivo
a chutný guláš, za což jim patří všem velký dík.
Letošní ročník BUDKA CUPu je tedy již minulostí, na hráče nohejbalu však v RS Budoucnost
čeká ještě jeden turnaj, a to „Memoriál Jiřího
Ručky“ (informace, propozice: www.rsbudoucnost.cz)
A „nohec“ si na „Budku“ můžete přijít zahrát
kdykoli, hřiště s umělým povrchem je vám k dispozici.
Ivana Frýdlová Děcká

Příměstský tábor s parkourem
Pod záštitou Kulturního centra ve Frýdlantu
nad Ostravicí proběhl od 12. srpna pod vedením
zkušených trenérů z Improve Yourself týdenní,
příměstský tábor se zaměřením na parkour.
Děti měly velmi nabitý a zábavný program,
zlepšily své fyzické i technické dovednosti, získaly nové zkušenosti a užily si skvělou atmosféru! Kromě trénování parkouru si účastníci zahráli

fotbal, vyšli na Ondřejník, koupali se ve splavu,
zhlédli film v kině, ale také měli čas na odpočinek. O výborné obědy, které si děti velmi pochvalovaly, se postarala restaurace Imrvére.
Prvního ročníku se zúčastnilo 26 dětí z Frýdlantu
a blízkého okolí. Věříme, že rodiče i děti byli s táborem spokojeni a v příštím roce se opět potkáme, třeba i ve větším počtu. 
(KCFnO)

Jazzový koncert pořádaný KPH
V rámci řady koncertů pořádaných Kruhem
přátel hudby ve Frýdlantě nad Ostravicí si 24.
září v 18 hodin můžete v ZUŠ ve Frýdlantu nad
Ostravicí poslechnout jazz v podání ostravské
kapely FIVE HEADS. Hudba zazní v podání
pětice vynikajících jazzových hudebníků Jana
Štěpánka, Pavla Prokopa, Jana Kavky, Marka
Dufka a Jiřího Bučánka.
FIVE HEADS (jazz-fusion) je hudební seskupení, jehož repertoár tvoří výhradně autorské
skladby.
Jan Štěpánek – trubka, křídlovka
Jan Štěpánek je frýdecký trumpetista a skladatel. Studoval na Janáčkově konzervatoři
v Ostravě a na Ostravské univerzitě. Mimo FIVE
HEADS ještě působí v ostravské kapele Bandaband. V současné době působí jako hudební
pedagog v ZUŠ ve Frýdlantě nad Ostravicí.
Pavel Prokop – saxofony
Pavel Prokop je ostravský saxofonista.
V současnosti studuje hru na saxofon na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Kromě FIVE
HEADS ještě hraje v ostravské kapele Černá
kočka. Pavel Prokop je taktéž hudebním pedagogem v ZUŠ ve Frýdlantu nad Ostravicí.
Hudebníci Jan Štěpánek a Pavel Prokop zde
působí jako pedagogové.
Jan Kavka – piano
Jan Kavka je ostravský jazzový pianista

a skladatel, absolvent magisterského studijního
programu na prestižní akademii im. Karola Szymanowskiego v polských Katovicích. Je známý
z kapely Ostrich quartet, se kterou se úspěšně
zúčastnil několika soutěží (Praha, Jelenia góra,
Rotterdam). Jeho hlavním tvůrčím prostředím je
akustické trio (Jan Kavka Trio) se kterým koncertuje po celé ČR i v zahraničí. Mimo to spolupracuje s různými hudebními tělesy (např. Heda
Quartet, Bandaband aj.), působí jako korepetitor tance na Janáčkově konzervatoři v Ostravě
a učitel jazzového klavíru na Lidové konzervatoři
v Ostravě.
Marek Dufek – baskytara
Marek Dufek absolvoval Vyšší odbornou
školu J. Ježka (baskytara), nyní studuje na Akademii Karola Szymanowskiego v polských Katowicích. Hrál už v takových tělesech, jako jsou
např. Pražský Big Band M. Svobody, Jazz Q
M. Kratochvíla nebo Rhythm Desperados, dále
hraje v seskupeních Jan Kavka Trio a Vlastimil
Šmída Trio.
Jiří Bučánek – bicí
Jiří Bučánek je absolvent Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, Janáčkovy akademie múzických umění v Brně a Akademie Karola Szymanowskiego v polských Katowicích. Mimo FIVE
HEADS ještě hraje v triu Milana Vilče a příležitostně v moravskoslezských divadlech.

Město má nový řád veřejných pohřebišť
Od 1. září 2019 platí na hřbitově ve Frýdlantě
nad Ostravicí a Lubně (Borová) nové řády veřejných pohřebišť, které byly zpracovány v souladu
s novenou zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví.
Ve srovnání s původními řády jsou upřesněna
parcelní čísla pohřebišť, tlecí doba a také se rozšiřují povinnosti pro nájemce hrobového místa.
Znění nových řádů veřejných pohřebišť jsou
umístěna na vývěsní desce hřbitova a rovněž
jsou zveřejněna na webových stránkách města.
Od září 2019 jsou rovněž v platnosti i nové
smlouvy o nájmu hrobového místa.

Odbor majetku a investic

A jsme zase na začátku. Ztichlá školní budova, probuzená dětským štěbetáním, roztáčí
po dvou měsících znovu kolotoč povinností a rituálů spojených se základním vzděláváním budoucí generace. Odpočatí pedagogové společně s provozními zaměstnanci připravili již před
pondělkem 2. září, termínem zahájení nového
školního roku 2019–2020, vše tak, aby právě
tento den proběhl tak, jak má.
Nejslavnostnější atmosféra se očekává tradičně u těch nejmenších, prvňáčků. Našich 55
zde vstoupí se svým doprovodem, najdou si
jednu ze tří prvních tříd, poznají svoji paní učitelku, přivítá je vedení školy i města, nebude
chybět pomoc nejstarších spolužáků z 9. tříd
a určitě ani hudební pozdrav členů Chasičky. Po prvotním seznámení nastartují dlouhou
devítiletou cestu, kterou se jim budeme snažit
co nejvíce usnadnit a pomoci zvládnout ji s konečným ziskem co nejvíce nabytých vědomostí
a dovedností.
„Větší polovinu“ školní docházky už mají
za sebou ti, kteří přecházejí z prvního stupně
na druhý. I pro 92 šesťáků je tato změna něčím
novým a nezvyklým. Ve čtyřech třídách si budou
s pomocí svých třídních učitelů zvykat na jiný
systém výuky, častější střídání pedagogů a tře-

ba i nové spolužáky. Jim a všem ostatním žákům jsme připraveni poskytnout nejen základní
vzdělávání, ale rovněž pomoc a ochranu v případě jakékoli životní potřeby. Vždyť škola už
dávno není jen ústav vzdělávací, ale plní i funkci

Možnost zájmového vysokoškolského studia
seniorů, a to bez ohledu na vzdálenost od sídel
univerzit a vysokých škol, nabízí již od roku 2018
Kulturní centrum ve svém konzultačním místě
ve Frýdlantě nad Ostravicí.
Garantem Virtuální univerzity třetího věku je
Provozně ekonomická fakulta České zemědělské
univerzity v Praze, která účastníkům nabízí výběr
z různých studijních témat.
Poprvé naši studenti absolvovali přednášky
na téma Etika jako východisko z krize společnosti, o studijních programech dalších semestrů si už
posluchači rozhodují sami. Na jaře se 17 studentů

věnovalo Kouzelné geometrii a všichni ukončili
semestr úspěšně, v květnu jim byly předány pamětní listy.
Účastníci kurzu se schází každých 14 dní v kinosále Kulturního centra a absolvují celkem šest
přednášek formou videoprezentace. Poté se vyplňuje společně test, který je okamžitě vyhodnocen
a všichni tak získají zpětnou informaci, zdali probíranou látku správně pochopili či je potřeba domácího samostudia. Čerpat mohou z rozsáhlých
studijních materiálů, které obdrží v tištěné formě
nebo ze studijního portálu VU3V, kde je možnost
zpětného zhlédnutí přednášek a studijních testů.

Sportovně rekreační závod Kolo-běh Frýdlantskem, jehož 2. ročník proběhl letos v srpnu, není jen o kole a běhu. Letos byla například
zavedena nová soutěžní kategorie Nejsilnější
zbojník, jehož vítězem se stal účastník, který
zvedl na startu pětkrát nejvyšší zátěž na posilovací lavičce, aktuálně tedy 72 kg.
Zajímavá byla i kategorie Nejchytřejší kačer.
Zde musel být vítěz vylosován, neboť na trati
nalezlo všech pět pokladů (geokeší) a vyluštilo
tajenku v nich ukrytou celkem 12 účastníků. Tajenka mimo jiné zněla: „To tělo by něco chtělo“.
V kategorii Nejrychlejší zlatokop, kde závodník
musí objet na 27km trati všech pět orientačních
bodů u pokladů v nejrychlejším čase, nebyl loňský rekord 1 hod. 27 min. překonán. Vítěz dosáhl času 2 hod. 55 min. Hlavní kategorii Nejšťastnější Kolo-běh man nebo Manka Frýdlantska
vyhrála (byla vylosována ze 44 účastníků) asi
10letá holčička. Pak následovalo losování do vyčerpání všech věnovaných cen. Zde je nutno poděkovat partnerům závodu MěÚ Frýdlant n. O.,
OÚ Ostravice a OÚ Pstruží za finanční podporu
a OÚ Čeladná, OÚ Ostravice a OÚ Malenovice
za upomínkové předměty a managementu areá-

Malí vítězové Kolo-běhu.
lu YDYKSEB a firmě VIDA PRINT za materiální opravdu hezká věc. Přítomný vítěz kategorie
zabezpečení. Bez jejich pomoci by tento závod Nejsilnější zbojník předal svůj pohár a věcnou
v tomto rozsahu nemohl proběhnout. Na závěr cenu tomuto chlapci. Účastníkům se volba tratě
akce, kdy se již všichni rozcházeli, dorazili ješ- opravdu líbila. Organizátoři se proto rozhodli natě poslední závodníci. Nejsmutnější z nich byl
zvat trať „Kolo-náda Frýdlantska“. A proto příště:
chlapec, jehož maminka chtěla mermomocí Sejdeme se na Kolo-nádě!
trať dokončit celou, tak se ji líbila. Stala se však

Stanislav Plucnara

Vzpomínka na loňský podzim v ZŠ TGM. Děti ve škole milují tvoření
a právě nyní jim nejvíc materiálu poskytne právě příroda.
výchovnou, psychologickou a společenskou.
Přejme tedy novému školnímu roku 2019–
20, ať je naplněn pozitivní energií, skvělými
mezilidskými vztahy a množstvím radostných
okamžiků z dobře vykonané práce. 
(lg)

Virtuální univerzita třetího věku má úspěch

V případě, že posluchači nemají doma přístup k internetu, umožníme jim připojení z naší knihovny.
Nadcházející podzimní semestr, jehož tématem
je „Cestování, co jste možná nevěděli“, zahájíme v pondělí 7. října v 9 hodin. Těší nás, že
většina studentů z minulých semestrů má zájem
o další studium a věříme, že se jejich řady rozrostou o nové zájemce. Přihlašovat se můžete přímo
v Kulturním centru nebo na mailové adrese alena.
vavrikova@kcfno.cz. Cena za celý kurz je 480 Kč
včetně studijních materiálů.
V případě, že se chcete něco nového dozvědět
a poznat nové lidi, těšíme se na vás!

Kolo-běh Frýdlantskem plný originalit

Projekt Technotrasa zavede také do Frýdlantu
Již 7 let v Moravskoslezském kraji funguje
projekt Technotrasa, který představuje průmyslové dědictví Moravskoslezského kraje neotřele
a se zážitkem. Nyní spojuje již přes 30 technických zajímavostí, mezi nimiž najdete také
Frýdek-Místek a Frýdlant nad Ostravicí, kde
průvodce zavede do mnohdy veřejnosti nepřístupných míst.
Ve Frýdku-Místku se mohou zájemci vydat
s průvodkyní Kateřinou Švarcovou po stopách
textilek, které ovlivnily nejen místní architekturu,
ale i celkový život ve městě. Průvodce je seznámí s tradicí textilního průmyslu ve městě a regionu, nahlédnou do míst spjatých s výrobou textilií
a oděvů ve Frýdku-Místku, poznají manufakturní
architekturu a uslyší příběhy majitelů továren
i dělníků.
Ve Frýdlantě nad Ostravicí se pro změnu
účastníci zaposlouchají do příběhů místní železárenské a smaltérské historie, od jejich vzniku,
největší slávy i postupného úpadku tohoto surového odvětví průmyslové výroby. „Během prohlídky zavítají návštěvníci rovněž do smaltérské
dílny a přímo i do provozu slévárny Beskyd s.
r. o., kde ochutnají pravou dělnickou svačinu,“
láká Monika Konvičná z Turistického informačního centra Frýdek-Místek, které je koordinátorem
těchto dvou prohlídek v rámci Technotrasy.
Obě prohlídky jsou převážně na objednávku
pro skupiny nad 15 osob, které je nutno objednat na pobočkách informačního centra v Místku
nebo Frýdlantě nad Ostravicí.

„Jelikož bychom ale chtěli tyto prohlídky přiblížit i individuálním návštěvníkům města a Beskyd, máme připraveny dvě prohlídky ve Frýdlantě nad Ostravicí, a to v termínech 22. srpna (již
proběhla) a 11. září. Ve Frýdku-Místku je termín
prohlídky s návštěvou bývalé tkalcovny stanoven na 25. září. Také u těchto prohlídek je nutná
rezervace,“ uzavírá Konvičná.
Přehled individuálních prohlídek
pro veřejnost:
11. 9.
Technotrasa – Po stopách frýdlantské

litiny a smaltu
sraz v 15.00 hodin u Kulturního centra ve Frýdlantě n. O.
vstupné 90 Kč/dosp., 70 Kč/dítě, s Beskydy
Card výhoda 20 %
rezervace na tel. čísle 558 676 909
25. 9.
Technotrasa – Po stopách textilek
sraz v 16.00 hodin na náměstí Svobody v Místku
vstupné 90 Kč/dosp., 70 Kč/dítě, s Beskydy
Card výhoda 20 %
rezervace na tel. čísle 558 646 888

Návštěvníci se podívají i do slévárny Beskyd.
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Staré Hamry
slovo starostky
Vážení spoluobčané,
v obci Staré Hamry vytváříme občanskou infrastrukturu Mobilní rozhlas, která se skládá
z dobrovolných kontaktních údajů na občany, kteří v naší obci bydlí, pracují, podnikají, vlastní
nemovitosti nebo mají jiné vazby.
Vše je samozřejmě v souladu s GDPR.
Díky této infrastruktuře jsme schopni zvýšit úroveň bezpečí, zapojit více občanů do kulturního a sportovního dění, umožnit efektivnější a modernější komunikaci mezi občanem a úřadem
a celkově více zapojit občany do dění v naší obci.
Chcete dostávat upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky či poruchy na vodovodním
řadu, pozvánky na akce pro rodiny s dětmi či pro seniory nebo dostávat další upozornění a informace o dění v obci přímo do vašeho mobilu či emailu?
To a mnohem více získáte jednoduchou registrací zdarma:
-Přes mobilní aplikaci Zlepšeme Česko
-Přes webovou stránku www.stare-hamry.mobilnirozhlas.cz
-Vyplněním registračního letáku a předáním na Obecním úřadu Staré Hamry – s vyplněním
letáku vám rádi pomůžeme.
POJĎTE S NÁMI DÁL ZLEPŠOVAT NAŠI OBEC.

Děkuji vám.

Eva Tořová, starostka obce

Září 2019

z kalendáře akcí
7. září:
Zájezd do Moravského krasu
13. září:
Podzimní vymetání a kontrola komínů
14. září:
Letní kino Ženy v běhu
14. září:
Podzimní vymetání a kontrola komínů
21. září:
Podzimní vymetání a kontrola komínů
28. září:
Svoz nebezpečného odpadu

Přehled bohoslužeb
v září
8. 9. v 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry
15. 9. v 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry
22. 9. v 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry
29. 9. v 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry

Ohlédnutí za výstavou a přednáškou
na starohamerské pouti

Sympatická tradice kulturních doprovodných akcí ve formě přednášky a výstavy během starohamerské pouti se i v letošním roce
dočkala svého pokračování. Témata i letos
úzce souvisela s historií a životem ve Starých Hamrech a okolí. Výstava Turistickými
stezkami v Bílé, Ostravici a Starých Hamrech
nastínila fenomén rozvíjející se především
od poslední čtvrtiny 19. století. Rozkvět turistiky a výstavbu jednotlivých útulen a hotelů
návštěvníkům přiblížila slovem i četnými vyobrazeními.
Po vernisáži výstavy následovala přednáška Uprchlíci z Těšínska v Ostravici a Starých
Hamrech v letech 1938–1939, jež přenesla
posluchače do smutnějšího období našich dějin. Mnichovská dohoda společně s polskými
územními nároky na podzim roku 1938 citelně
zasáhla do podoby československého státu.
Z pohraničí odstoupeného Německu a Polsku

(respektive Maďarsku) přicházely na území
tzv. Druhé republiky tisíce uprchlíků, jež hledaly útočiště ve velkých městech i v menších
lokalitách v blízkosti nově ustanovených hranic. Rovněž každodenní život ve Starých Hamrech a Ostravici byl těmito událostmi poznamenán. V obou obcích našlo dočasný domov
několik desítek rodin z německého či polského
záboru. Ve srovnání s většími městy se péče
o uprchlíky ve Starých Hamrech a Ostravici
neodehrávala v duchu anonymnějšího hromadného ubytování a společných vývařoven,
naopak útočiště lidem bez domova nabídli
místní obyvatelé především ve svých domech,
případně v pohostinských zařízeních, v případě stravování využívali uprchlíci celostátně
pořádaných podpůrných akcí. Často přicházeli
pouze s osobními věcmi či se základním vybavením domácností, vypomoci jim proto měly
nejrůznější sbírky šatstva či nábytku. Práce-

schopní jedinci postupně nalezli zaměstnání
u státní nebo arcibiskupské lesní správy či v jiných místních či vzdálenějších průmyslových
podnicích a začlenili se tak, alespoň v rámci
možností, do běžného života. Po okupaci Polska Německem v září roku 1939 se malá část
uprchlíků na Těšínsko vrátila, další následovali po ukončení druhé světové války. Mnohé
rodiny se ovšem s obcemi Staré Hamry a Ostravice dokonce sžily do té míry, že se zde
usadily natrvalo.
Pro ty, jež by se o uprchlické otázce let
1938–1939 ve spojitosti s obcemi v údolí řeky
Ostravice chtěli dozvědět více, je k dispozici
studie Lenky Novákové Uprchlíci v Ostravici
v letech 1938–1939, uveřejněná v časopise
Těšínsko (č. 2/2018). Publikace je k dostání
na webu Muzea Těšínska www.muzeumct.cz
nebo v pobočkách Muzea Těšínska.

Lenka Nováková

Z pohledu bezpečnosti na silnicích
je velmi důležité být také viděn

Na některé pozemní komunikaci je provoz
řekněme slabý, je však mnoho silnic velmi frekventovaných, především ve městech a obcích.
V místech vzájemného „setkání“ řidičů vozidel,
chodců a cyklistů je samozřejmostí respektování stanovených pravidel. Všichni by ale měli
vnímat i mnohé další souvislosti a svým chováním minimalizovat případné vzájemné kolize.
Brzo nadejde období, které s sebou ponese
z pohledu provozu na pozemních komunikacích stále častější skloňování dvou slov: sníže-

ná viditelnost. Jedná se zejména o soumrak či
svítání, silný déšť, sněžení, mlhu… Co připomenout chodcům a cyklistům, kteří jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu?
Zákon stanoví, že pohybuje-li se chodec
mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není
osvětleno veřejným osvětlením, je povinen
mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní
účastníky provozu na pozemních komunika-

cích. Zákon hovoří o místě mimo obec, ale
uvedené lze doporučit rovněž pro pohyb po komunikaci v obci. Důležitost užívání reflexních
a retroreflexních prvků, současně i správnost
jejich používání, je více než zřejmá. Pro řidiče
se chodec, který prvky řádně užije, stává „viditelný“ a může na jeho pohyb po komunikaci
včas zareagovat. Učiňte tedy maximum pro své
bezpečí a bezpečí vašich dětí, u kterých by užívání retroreflexních prvků mělo být naprostou
samozřejmostí.
Cyklisté, stejně jako chodci, nejsou oproti
řidičům vozidel chráněni deformačními zónami, bezpečnostními pásy a dalšími prvky
pasivní bezpečnosti. Rovněž u cyklistů je tak
zapotřebí, aby byli pro řidiče „viditelní“ z dostatečné vzdálenosti. Jízdní kolo by mělo mít
prvky povinné výbavy, jejíž součástí jsou rovněž odrazky umístěné na stanovených místech kola. Za snížené viditelnosti je povinností
kromě jiného mít vepředu světlomet a vzadu
svítilnu (samozřejmě funkční). Zvýšení vlastní
bezpečnosti při jízdě lze dosáhnout díky dalším
reflexním prvkům, které umístíte na oděv, batoh
a podobně. Není od věci připomenout, že užití
cyklistické přilby je povinné pro osoby do 18 let.
Avšak sdělení pro osoby starší 18 let je zřejmé
– zvažte také užití přilby při jízdě na kole.

Soňa Štětínská

Pod Lysou horou... 

Odpadové hospodářství
a nové sběrné nádoby
Na stránkách našeho zpravodaje se odpadovému hospodářství v obci věnujeme poměrně často. Přeplněné velkoobjemové kontejnery
zejména odpady, které tam nepatří, jsou častým jevem zejména v období prázdnin. Proto
se obec zapojila do projektu spolku Arnika, který se dlouhodobě věnuje problematice odpadů
v obcích. Během letošního roku pro nás spolek
Arnika zdarma zpracuje analýzu odpadového
hospodářství.
Analýza by měla pomoci určit slabiny
a možnosti odpadového systému a najít opatření, která by v konečném důsledku měla vést
ke snižování produkce směsného komunálního odpadu, ke zvýšení podílu recyklace a tím
pádem také ke snížení nákladů na tuto oblast.
S výstupy analýzy budete seznámeni na stránkách našeho zpravodaje.
Ke zlepšení recyklace by také mělo přispět pořízení dvou kusů nových sběrných nádob (černé

s oranžovým víkem) o objemu 240 l na ukládání
upotřebených jedlých olejů a tuků z domácností.
Povinnost zajištění sběru, svozu a likvidace
jedlých olejů a tuků z domácností je dána novelou vyhlášky od 1. 1. 2020.
Nádoby na sběr upotřebených olejů a tuků
z domácností budou umístěny za budovou OÚ
a na Stýskalonkách.
Oleje a tuky je nutno do nádob ukládat
v pevných obalech (např. PET láhvích).
Počet kusů nádob a jejich rozmístění je zkušební.
Cena za sběr a likvidaci odpadu za 1 nádobu za rok je 566,28 Kč (včetně DPH).
Cena je stanovena jako pevná a zahrnuje:
dodání nádob, náklady na dopravu, sběr a likvidaci odpadu, opravy a údržba nádob, polepy,
manipulace a pojištění.
Službu bude zajišťovat firma TRAFIN OIL,
a.s. z Ostravy.

Podzimní vymetání a kontrola komínů
Pravidelné podzimní vymetání a kontrola komínů proběhne ve Starých Hamrech
v pátek 13. 9. 2019, v sobotu 14. 9. 2019
a v sobotu 21. 9. 2019. Práce bude provádět Kominictví Rostislav Velička. Zájemci
o tuto službu nechť své závazné objednávky
nahlásí nejpozději do středy 11. 9. 2019
na obecním úřadě, a to buď osobně, telefonicky (558 637 310, 602 204 969) anebo
e-mailem na adrese obec@stare-hamry.cz.
Podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. a vyhlášky 34/2016 Sb. se u spotřebiče na pev-

Sběr nebezpečného
odpadu

Připomínáme, že pravidelný podzimní svoz
nebezpečného odpadu proběhne ve Starých
Hamrech v sobotu 28. 9. 2019.
Harmonogram sběru:
Zemědělské družstvo 10.35–10.45
Gruň 11.15–11.25
Jamník 11.40–11.50
Základní škola-Čertův hrádek 12.00–12.10
Most 12.20–12.30
Samčanka za obecním úřadem 12.40–12.50
V obci Staré Hamry bude prováděn zároveň
se sběrem nebezpečného odpadu a zpětným
odběrem elektrozařízení i sběr PNEU.

jubilea
V měsíci září oslaví
své životní jubileum:
Pan JIŘÍ VEČEŘA 75 let
Našemu jubilantovi k jejich výročí srdečně
blahopřejeme a do dalších let
přejeme pevné zdraví!

Letní kino
podruhé
Blahopřejeme
oslavenci

Foto: Zdeněk Hluchaň

Obec Staré Hamry pořádá v sobotu
14. 9. ve 20.00 kino v kulturním domě
(v případě příznivého počasí venku
u hasičské zbrojnice). Promítat se bude
film Ženy v běhu. Srdečně všechny zveme. Vstup zdarma.

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

Z důvodu nedávných krádeží a vloupání do objektů v naší
i sousední obci, upozorňujeme
občany, aby si řádně zamykali
a zabezpečili svůj majetek.

Škola volá!!!

Školní rok 2019/2020 začíná v pondělí 2.
září 2019.
Provoz školní kuchyně a družiny bude
zahájen v úterý 3. září 2019.
Na naše žáčky čeká stejný kolektiv zaměstnanců jako v loňském roce. My se naopak těšíme na 17 žáků prvního až pátého
ročníku.
Přáli bychom si, aby i ten letošní rok byl
stejně úspěšný jako minulý, kdy se nám
podařilo zrealizovat nákladné rekonstrukce
a uspořádat množství zajímavých akcí, zejména v rámci projektu Šablony II.
Už teď můžeme napsat, že se žáci mohou
nově těšit na kroužek angličtiny se svým oblíbeným učitelem Martinem a rodiče na Retro
ples a la 70. léta (16. listopadu 2019).
Těšíme se a přejeme našim žákům úspěšný školní rok!!!
 Dana Petriková
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slovo starosty
Vážení spoluobčané,
prázdniny jsou definitivně za námi, máme tady září a školáci opět usedli
do školních lavic. V tomto měsíci si užíváme ještě poslední letní dny, na jehož konci přivítáme podzim. Naše mateřská škola opět ožila dětským hlaholem a věřím, že se jim bude ve školce líbit a budou se do ní každý den těšit.
Předposlední srpnový víkend se v areálu u školky konal jubilejní 25. ročník
Sochových národopisných slavností. Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci a zabezpečení těchto slavností, Klubu žen jako hlavnímu pořadateli, Moravskoslezskému
kraji a Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice za výraznou finanční podporu, všem sponzorům, dobrovolníkům i divákům, kteří svou účastí tyto slavnosti podpořili. Zvláštní poděkování patří
i místnímu národopisnému souboru Pilky za vynikající vystoupení. Během slavnosti se za mnou
zastavilo několik návštěvníků, kteří si udělali i čas na procházku po naší obci a přišli pochválit, jak
je to u nás hezké, čisté a upravené. Udělalo mi to velikou radost, se kterou se chci podělit i s vámi,
protože je to zásluha nejen obecních pracovníků, kteří se starají o údržbu veřejného prostranství,
ale především vás, kteří zkrášlujete nejen okolí svých domovů, ale dbáte i na pořádek v celé obci.
Za to vám patří poděkování. Užijte si zbytku léta a doufejme, že i podzim nám přinese ještě hodně
slunečných a vybarvených dnů. Školákům přeji hodně studijních úspěchů a vám všem pohodu
a moře dobré nálady. 
Zdeněk Kubala, starosta

Upozornění na porušování
obecně závazné vyhlášky

Vzhledem k stížnostem na používání sekaček o nedělích upozorňujeme, že zastupitelstvo obce vydalo v loňském roce obecně
závaznou vyhlášku o regulaci hlučných činností v obci, podle které je každý povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech
pracovního klidu po celý den veškerých prací

spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk. Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze
postihovat jako přestupek. Proto vás žádáme,
dodržujte tuto vyhlášku a dopřejte klidu o nedělích a svátcích svým sousedům i návštěvníkům obce.

Lhotka

Čtvrtstoletí Sochových národopisných slavností

V sobotu 24. srpna proběhl v areálu
u školky už XXV. ročník Sochových národopisných slavností. Poprvé se slavnosti uskutečnily 2. září 1995 na počest 25. výročí úmrtí
Vincence Sochy. U jejich zrodu stáli tehdejší starosta Josef Krpec spolu s pamětníky
a přáteli p. Sochy a několika ochotnými lhoteckými občany. Slavnosti se setkaly s velkým diváckým ohlasem, možná i to inspirovalo organizátory k tomu, aby se z této akce
stala tradice, a bývalé „Pilkaře“ k tomu, aby
obnovili činnost souboru, který v roce 1936
pan Socha založil.
(pokračování ze str. 1) Od druhého ročníku je hlavním pořadatelem Klub žen Lhotka,
z.s. v čele s Karlou Slípkovou ve spolupráci
s Obcí Lhotka. Dlouholetou ředitelku slavností Růženu Kopčákovou vystřídal před pěti lety
Tomáš Kalus. Festival se za ty roky rozrostl
a vyvíjel – postupně byl vybudován krásný
areál, z původních čtyř účinkujících souborů jich nyní míváme kolem třinácti, zveme
si soubory z celé České republiky a také ze
Slovenska, od jednoho pořadu jsme se dostali k pěti. Získal si také dobré jméno mezi
příznivci folkloru v širokém okolí, kteří se
do Lhotky pravidelně vracejí. Jinak tomu nebylo ani letos.
Počasí k nám díkybohu bylo letos mnohem milostivější. Byli jsem opět připraveni
i na mokrou variantu – pódium bylo zastřešeno, pro diváky byly k dispozici tři stany,
které by je ukryly před deštěm, u vstupu se
rozdávaly pláštěnky... Nakonec slabě pršelo
jen půlhodinku, což program nijak nenarušilo.
Všechny čtyři pořady i průvod tedy proběhly
podle plánu. Nejdříve dostaly příležitost dětské soubory, které se představily v pořadu

s pohádkovým názvem Bylo, něbylo... V podání souborů Valášek, Malá Ostravica, Malá
Ondřejnica, Malý Grunik, Ondrášek a Maryjánek mohli diváci vidět např. čertovské rejdování, baladu o princezně nebo se dozvěděli,
jak to kdysi chodilo o pouti.
Po dětech dostaly příležitost dospělé soubory v pořadu Lhotecké noviny, které přinesly
samé zaručené zprávy z nejrůznějších rubrik – sportovní, politické, seznamky, inzerce,
nechyběla ani černá kronika. Tyto zaručené
zprávy ztvárnily soubory Pilky s Pustkovou
cimbálovou muzikou, Valašský vojvoda, Ostravica, Ondřejnica, Furiant a Opavica.
Následující pořad Od rána do večera
s Věrkou Šejvlou připravil soubor Grunik
s kapelou RukyNaDudy. Byl věnován sběratelce, organizátorce, choreografce, autorce
pořadů a redaktorce Věře Šejvlové, která by
se letos dožila sta let. Tato výrazná osobnost
našeho kraje stála také u zrodu Sochových
slavností a připravila pro ně několik pořadů.
Třešinkou na dortu jubilejního ročníku bylo
vystoupení brněnského vojenského uměleckého souboru Ondráš s názvem Ondrášovské putování. Tance z různých koutu Čech,
Moravy i Slovenska doprovázené vynikající
muzikou s nadšením sledoval zaplněný areál.
Během celého odpoledne a večera vyhrávaly nejen k poslechu, ale i k tanci muziky
zúčastněných souborů na vedlejší scéně
za školou, po skončení všech pořadů na pódiu se zábava přesunula právě tam a pokra-

čovala dlouho do noci.
Nejen programová nabídka byla velmi
pestrá, také ve stáncích s občerstvením bylo
opravdu z čeho vybírat. K zahnání hladu i žízně bylo připraveno jako vždy mnoho lákavých
dobrot.
Sochovky přilákaly letos do Lhotky víc než
tisícovku diváků a věřím, že u nás všichni
prožili příjemné odpoledne a večer s folklorem, přáteli nebo dobrým jídlem. Velmi si této
divácké přízně vážíme a věříme, že zůstane
stejně vysoká i v příštích letech.
Na závěr ještě poděkování těm, bez kterých by Sochovy slavnosti nemohly být realizovány, a vlastně i těm, bez kterých by vůbec
nevznikly. Děkujeme opět těm desítkám lidí
nejen ze Lhotky, kteří ochotně pomohli při
přípravách, v průběhu akce, ale také s úklidem po jejím skončení. Někteří z nich věnují
slavnostem svůj čas a energii už dvacet pět
let. Neobešli bychom se samozřejmě ani bez
finančních prostředků. Největší část nákladů
pokryje dotace, kterou nám poskytuje Moravskoslezský kraj a Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice, do rozpočtu slavností přispívají
i další sponzoři nejen ze Lhotky, ale i z okolí.
Všem podporovatelům patří také velké poděkování.
Srdečně vás všechny už teď zveme na příští ročník Sochových národopisných slavností, který se bude konat 22. srpna 2020.

Markéta Velká

Pilky na Sochovkách nechyběly ani jednou

Když se v roce 1995 k připomenutí pětadvaceti let od úmrtí sběratele lašských písní
a tanců Vincence Sochy uskutečnil ve Lhotce
první ročník národopisných slavností, musel
se soubor Pilky po předchozí několikaleté
odmlce opět dát dohromady. Ale podařilo se.
Přání pořadatelů bylo skromné, aby vystoupily z původního souboru alespoň dva taneční páry. A skutečnost? V tanci se již tehdy
představilo párů osm a k tomu zpívalo šest
zpěvaček. Potlesk diváků a nadšení ze znovuzrození souboru stmelily členy natolik, že
v menších obměnách tančí a zpívají ve Lhotce
na Sochových slavnostech, vánočních koncertech i jiných významných lhoteckých akcích do dneška.
A nejen ve Lhotce. Pilky bývají zvány
zejména do Frýdlantu, Palkovic, Janovic,
na masopust do Hodoňovic, k vystoupením
u slavností ve Frýdku-Místku i v dalších obcích
okresu. Svá pásma předvedly už i v ostravských obvodech Proskovicích a Porubě, ale
i na Slovensku v oravské Sihelné.
Jestliže při prvním zrodu souboru v roce
1936 měly Pilky pod vedením pana Sochy
téměř padesátku převážně mladých členů,
v prvním ročníku Sochových slavností – před
pětadvaceti lety – už většina členů souboru
měla před padesátkou. Takže v současném
souboru se už najde větší polovina sedmdesátníků. Věkem ale členům souboru elánu
a radosti ze zpěvu a tance neubývá. A navíc
vtipná pásma během vystoupení diváky vždy
několikrát rozesmějí.

Nejinak to bylo v letošním právě uplynulém
ročníku, kdy v pásmu „Nale ľudě něuvěřitě!“
Pilkaři přesvědčovali diváky, že podle lhoteckých novin dostanou jejich vrstevníci přidáno
k důchodu už od září!!
Je pravdou, že při srovnání s vystoupeními
mladších a zejména profesionálních souborů
již u Pilek nenajdete podobné obtížné taneční prvky, ale přesto u diváků obdiv nad jejich
výkony nechybí. Organizátoři slavnosti, ale

jubilea
V měsíci září oslaví svá významná
životní jubileum a dali ke zveřejnění souhlas:
Marie Pečínková – 85 let
Jan Fojtík – 81 let
Marek Kubala – 50 let
Oslavencům přejeme všechno nejlepší,
hodně dalších pěkně prožitých let. Pevné
zdraví, spokojenost, životní elán a pohodu.

i „skalní“ diváci oceňují však zejména to, že
v pětadvaceti ročnících „Sochovek“ nechyběly
Pilky ani jednou.
Nejbližší další vystoupení čeká Pilkaře již
za měsíc v Kateřinicích. Ve Lhotce se chtějí
představit s novým pásmem ještě v prosinci
na tradičním vánočním koncertě. Ale letos už
také vědí, že ani v příštím roce nebudou chtít
chybět na Sochových slavnostech v ročníku
šestadvacátém. 
P. Pasek

krátce z obce
Svoz odpadu
Termíny svozu komunálního odpadu v září:
pondělí 9. 9. a 23. 9.

Sběrné místo
Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, velkoobjemový, elektroodpad, použitý
jedlý olej z domácností a kartonový papír můžete odevzdat na sběrném místě u bývalého
kravína, které je otevřeno do konce listopadu
vždy v sobotu od 10.00 do 12.00 hodin.

Použité oleje
Od září můžete nově odevzdat použitý jedlý olej z domácností do nádob umístěných
na sběrných místech tříděného odpadu. Použitý olej sbírejte do plastové nádoby (PET)
a až bude plná, odevzdejte ji pevně uzavřenou do připravených nádob. Upozorňujeme,
že tyto nádoby slouží ke zpětnému odběru
pouze jedlých použitých olejů!!!
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Rekonstrukce mostu
Z důvodu rekonstrukce bude v období od 10. 9. 2019 – 15. 12.
2019 úplná uzavírka mostu ev. č. 477-032 přes místní potok v Bašce
v úseku mezi domy č. p. 186 a 270. Objízdná trasa bude vedena
po vybudované provizorní komunikaci dle přiloženého plánku souběžně se silnicí II/477, provoz řízen SSZ.
Odpovědná osoba: Ing. Ondřej Nádraský, tel: 737 283 812,
MAKOS a.s., Sirotčí 1170/7, 703 00 Ostrava Vítkovice

Děkujeme za pochopení, Magistrát F-M

Cvičení jógy v Bašce – opět od září
Cvičení bude probíhat každé
úterý ve dvou lekcích – 16.00–
17.30 hodin v sále Evans pro
starší a poté 18.00–19.30 hodin
pro všechny ve velké zasedací
místnosti OÚ Baška, 2. patro.
Cvičení je vhodné pro začátečníky i pokročilé, zaměření hlavně na páteř, celkové protažení
těla a psychickou pohodu. Postupně budeme
nenásilně budovat pružnost a zdraví kloubů –
každý si cvičí dle vlastních možností. Pracujeme také na vnímání energie v těle a probuzení
samoléčebných schopností naší mysli, neboť
mnoho našich potíží je v hlavě. Na konci každé
lekce je zařazena relaxace, někdy i dechová
cvičení pro zdravý spánek a klidnou mysl.
Je možnost se přijít jen nezávazně podívat

a vyzkoušet si.
Cvičíme pod Klubem jogy Ostrava, z.s.
(www.klubjogyostrava.cz), kde se bezplatně
stanete členy a můžete se zúčastnit akcí, pořádaných touto organizací (některé jsou zdarma,
jiné za poplatek). KJO pořádá také 2x ročně
víkendové semináře na Morávce se zajímavými osobnostmi z oblasti zdraví a osobního
rozvoje.
Jóga je vědecký systém harmonizace těla
i ducha a velmi pomáhá v dnešní uspěchané
době k zastavení se, zamyšlení a zklidnění.
Cílem je zdravé a šťastné prožívání našeho
běžného života v Radosti!

Těším se na naše setkávání.

Kontakt: vit.oram@seznam.cz

Srdečně Vítězslav Oram
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Robinsoni na Bašce měli svůj tábor

Je pondělí ráno a hromada trosečníků loví
v troskách zbytky ze svých zavazadel. V následujících čtrnácti dnech je čeká dobrodružství
na pustém ostrově, musí si postavit novou loď
a odplout zpátky domů…
Kus areálu přehrady v Bašce se na druhou
půli července proměnil v ostrov, na kterém 39
dětí pod vedením Robinsona a jeho věrných
Pátků prožilo krásný kus prázdnin, bravurně
zdolaly dva místní vrcholy, hledaly a našly poklad, celý týden získávaly body, které na konci svého putování mohly proměnit ve spoustu
dobrot. Tímto děkujeme nejvěrnějším Pátkům
Adélce Blahutové, Radaně Otipkové a Kateřině Korbášové za velkou pomoc při přípravě
a realizaci celého tábora.
Snad si tábor neužily jen děti, ale i jejich

rodiče. Společně jsme opekli špekáčky a zazpívali si u táboráku, za což velmi vděčíme
zastupiteli obce Aleši Ludvíkovi, který za námi
přišel, zahrál nám a zazpíval. K táboráku mezi
děti zavítala také starostka obce Irena Babicová společně s místostarostou Janem Richtrem.
Velké díky patří také místním hasičům, kteří dětem něco ze své činnosti nejen předvedli, ale
něčemu je snad i přiučili. V neposlední řadě
bychom rádi poděkovali ochotným rodičům,
například buchty paní Aleny Kovalové a Petry Pavlicové byly nepřekonatelné, děkujeme.
Na závěr obrovské poděkování patří vedoucím
tábora manželům Drastichovým za nasazení
a energii, kterou dětem věnovali po celou dobu
tábora.
Ne vše ale bylo vždy růžové. Přes ostrov se

prohnala silná bouře, která dočasné útočiště
trosečníků zcela zlikvidovala. Naštěstí pomoc
nebyla daleko a obecní služby nám během
dopoledne postavily nové zázemí. Věříme, že
všichni zúčastnění byli spokojeni, a budeme se
na ně těšit i příští rok.

předseda komise pro školství

a práci s mládeží Martin Ogořalek
Obec Baška plánuje příměstský tábor
také v roce 2020.
Vzhledem k velkému zájmu rodičů a pozitivních reakcí dětí plánuje vedení obce
Bašky realizovat příměstský tábor na přehradě Baška také v roce 2020. Bližší informace budou zveřejněny v únoru.

Malobašťané oslavili svůj svátek,
současně odhalili dřevěný reliéf
Den Malé Bašky aneb tradiční setkání Malobašťanů proběhlo v sobotu 10. srpna v oblíbeném místě u altánu na Malé Bašce. Uplynul
tak rok od jeho slavnostního otevření. Během
úvodního ceremoniálu starostka obce Irena
Babicová společně s místostarostou Janem
Richtrem a zastupitelem obce Martinem Ogořalkem odhalili dřevěný reliéf vyjadřující symboly Malé Bašky. Reliéf, který je součástí nové
informační tabule pro místní občany, vyrobil
známý řezbář z Ostravice.
„Díky iniciativě místních občanů byl na Malé
Bašce během posledních dvou let odveden kus
práce. Někteří vyrobí téměř nevyrobitelné a seženou jen těžce sehnatelné. Poděkování patří
všem, kteří věnují svůj volný čas a energii pro
rozvoj Malé Bašky, ale také všem podporovatelům a příznivcům,“ zaznělo během úvodních
projevů.
Přibližně stovka přítomných si mohla pochutnat na guláši, pekáčích buchet a mnoha
dalších dobrotách, které připravili sousedé
z Malé Bašky. Zdejší oblibou je také opékání

špekáčků. Mezi Malobašťany zavítali i bývalí
osadníci, kteří mají k tomuto místu hezké vzpomínky a rádi se sem vrací.
Malobašťané pokračovali v oslavách i po západu slunce. Během večerního promítání fotografií si místní připomenuli předešlé dění
na Malé Bašce, například stavbu altánu, jednotlivé brigády, ale také fotografie z různých
setkání jako stavění májky, smažení vaječiny
a další. Snímky zachycovaly rovněž statistické
údaje z roku 2018, tedy odpracovaných 34 brigádních dnů a 794 brigádních hodin. Rok 2019
zahrnoval dalších 13 brigádních dnů a 335 brigádních hodin místních občanů.
Na své si přišly i děti, které většinu času
strávily na hřišti nebo pískovišti. Některé si také
zazpívaly společně s kapelou Sousedé z Hodoňovic, která provázela celým večerem a byla
tak příjemným zpestřením akce.
Hlavní sponzor akce: Technomont Frýdek-Místek, s.r.o. Děkujeme.

Martin Ogořalek

Foto: František Gajovský

Po prázdninách zase začínáme!
V pondělí 9. 9. 2019 v 18.00 hodin bude první pěvecká zkouška tradičně v zasedací místnosti obecního úřadu. Chcete-li posílit naše
řady, jste srdečně zváni. Přijďte se podívat
a poslechnout si nás kterékoliv pondělí, třeba
vás to chytne a ve zpěvu najdete úlevu :-)

Pohodový start školního roku přejí zpěváci Lašského smíšeného pěveckého sboru
Baška.
W: www.lsps.webnode.cz
E: lsps@email.cz
FB: https://www.facebook.com/lsps.baska

Baškohrátky opět ovládly přehradu a přilákaly spoustu lidí

(Pokračování ze str. 1)
Po sečtení výsledků poroty, která hodnotila u každého plavidla samostatně kreativitu
a nápaditost plavidla, technické provedení,
plavební vlastnosti a celkový umělecký dojem, se připočetly výsledky diváckého hlasování a mohlo se přistoupit k vyhodnocení
soutěže.
U diváků to především svým doprovodným programem vyhrál tým Večerníčkův svět
pohádek, který vévodil také celkovému hodnocení a vybojoval první místo i v celkovém
pořadí. Na druhém místě se umístili Hasiči
na vodě a v těsném závěsu pak Vikingové
s plavidlem Drakkar. „Plavidla byla v letošním
roce kreativnější a propracovanější a bylo
vidět, že si všichni konstruktéři se svým plavidlem opravdu pohráli. Konkurence byla
obrovská a i plavidla, která na nejvyšší příčky nedosáhla, byla perfektní. Rok od roku se
nestačím divit, co všechno je možné vymyslet
a zrealizovat,“ pronesl na adresu soutěžících
hlavní organizátor Baškohrátek David Blahut.
Kromě divácky atraktivní soutěže netradičních plavidel se na Baškohrátkách mohly
děti i dospělí zabavit v herní zóně, kde pro ně
byly připraveny různé interaktivní hry, zábavné herní konzole a další herní prvky. Mohli si
vyzkoušet ovládání RC modelů, tentokrát s pirátskou tematikou, vyzkoušet virtuální realitu,

zabavit se kreslením pískem, svézt se na ponících, zadovádět si v aqua zorbingových koulích, zablbnout v nafukovacích hradech nebo
se třeba nechat vystřelit a zaskákat si na obrovském skákacím praku. Hasiči Bašky navíc
připravili pro děti překvapení a vytvořili pro ně
obrovské množství pěny. V pěně pak nakonec
dováděli kromě dětí i mnozí dospělí a areál se
rázem zaplnil spoustou rozesmátých osob
obalených bublinkami.
A jak se říká – když zabavíte dítě a je spokojené, pak je spokojený i jeho rodič. Nejenom
pro všechny spokojené rodiče pak program
pokračoval svou hudební částí. Na pódiu se
rozezněla nejprve ostravská popová skupina
Chickaletta, následovala pop-rocková formace FiHa a rocková kapela Minami z Prostějova. Poté pódium ovládly Hodiny, které tentokrát netikaly, ale zahrály spoustu příjemných
skladeb. Mnoho diváků čekalo na vystoupení
Anny K., která předvedla profesionální výkon, kterým dle očekávání nadchla všechny
přítomné. V čase střídání kapel se rozsvítil
ostrůvek uprostřed přehrady, ze kterého byl
odpálen ohňostroj. Vodní hladina, nad kterou
ohňostroj probíhal, vytvořila zajímavé efekty
a posunula zážitek z ohňostroje ještě o level výše. Závěrem zahrálo originální hudební
seskupení čtyř violoncellistů s bubeníkem vystupující pod názvem Arrhytmia, kteří úžasně

interpretovali rockové, metalové a popové hity
z celého světa, jež citlivě propojili s prvky vážné hudby. Poté se na hlavní pódium přesunul
program z alternativní stage, kde pod vedením několika DJ’s pokračovala taneční párty.
Baškohrátky, které tradičně proběhly pod
moderátorskou taktovkou Vlasty Korce, bylo
možno i díky nádhernému počasí a množství
stánků s občerstvením jednoznačně prohlásit
za povedené.
Za pořadatele si na závěr dovoluji poděkovat všem sponzorům, kteří nám pomáhají
realizovat naše, a věřím, že možná i vaše,
sny. Děkuji také Obci Baška, jejíž spolupráce je pro nás nesmírně důležitá a která se
postarala o spoustu detailů tvořících celek
s názvem Baškohrátky. Jsme vděčni celému
týmu několika desítek pomocníků tvořících
dobře namazané soustrojí, jehož bezchybný chod zabezpečil i v letošním roce hladký
průběh akce. A nemohu zapomenout především na odvážné konstruktéry plavidel a jejich
posádky, kteří nás nepřestávají překvapovat
svými kreativními nápady.
Baškohrátky 2019 jsou za námi a my se
pomalu začneme připravovat na rok 2020.
Těšte se společně s námi a můžete u toho
přemýšlet, jestli třeba nemáte chuť se jich zúčastnit aktivně a přidat se se svým plavidlem!

Hana Poledníková

Dětská skupina Školička je v provozu již rok a jedeme dál…
Provoz dětské skupiny byl zahájen v září roku
2018. Od té doby se Školička dostávala postupně do povědomí veřejnosti a hlavně rodičů. Dnes
jsme rádi, že dětskou skupinu navštěvuje téměř
20 dětí. Ve Školičce to prostě žije! Jsme připraveni vycházet rodičům vstříc při plánování docházky, která většinou není každodenní. Stejně tak
chápeme, že když děti dorostou do školkového
věku, odcházejí do mateřských školek, kde je
čeká předškolní vzdělávání. Menší děti u nás zůstávají a s novým školním rokem přicházejí nové.
V letošním roce se nám podařilo získat dotaci z Evropské unie na provoz Školičky, což
je přínosem pro obecní pokladnu. To nám
umožňuje nastavit nízkou cenu za pobyt dítěte,
která věříme, že je pro rodiče přijatelná. Máte-li
o Školičku zájem, neváhejte a přijďte se k nám
podívat nebo zavolejte.
Máte dotazy?
Školička – tel. 770 181 632, skolicka@baska.cz
Obecní úřad (organizační záležitosti) – Lenka
Chromiáková, tel. 558 445 217, l.chromiakova@baska.cz
Kde Školičku najdete?
Hodoňovice 100, 739 01 Baška
Lenka Chromiáková, referentka OÚ Baška

Pržno
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Bouřka nadělala škody i v Pržně

Počasí na sklonku prázdnin zaměstnalo
hasiče a další dobrovolníky i u nás v Pržně.
V pondělí 26. srpna odpoledne proletěla obcí
bouřka, která lámala stromy a působila škody,
naštěstí bez zranění osob. Za zhruba 4 hodiny

napršelo asi 40 mm srážek.
„Za brzké odklizení hlavních následků bouřky
patří poděkování profesionálním hasičům, našim
dobrovolným hasičům, zaměstnancům obce, technikům ČEZ a rovněž některým občanům, kteří se

aktivně zapojili do odklízení škod a úklidových prací. Další opravy na veřejném osvětlení a úklid popadaných stromů probíhaly následující dny po bouřce
postupně dle kapacit obce a spolupracujících subjektů,“ uvedl starosta Pržna Petr Blokša.

V sobotu 14. 9. 2019 od 15.15
hodin pořádá obec Pržno
u Občanského centra

Vinobraní

Můžete se těšit na ochutnávku vín, burčáku,
různých dobrot a pořádnou porci
hudby a tance.

Program:

15.30 – 17.30
18.00 – 19.00
19.15 – 20.15
20.45 – 22.15
Časy jsou orientační

cimbálová muzika

KOTCI

Joe After trio – JOYCE HURLEY
písničkář David Kalužík
Benjaming s Clan Celtic pop Rock’n’Dudy

Děti se mohou těšit na
oblíbené malování na tvář.
Jste srdečně zváni.

Ohlédnutí za hasičskými prázdninami
Během druhé půlky prázdnin se mladým
hasičům z Pržna dařilo. První srpnovou sobotu
si na Hukvaldech mladší žáci vybojovali 3. místo a dorost dokonce 1. místo. O týden později
jsme zamířili do Komorní Lhotky, kde se mladší

žáci umístili na 3. místě a dorost na 1. místě.
Po Komorní Lhotce jsme se přemístili do Raškovic, tam se mladší žáci umístili na 2. místě
a dorost na 3. místě. V září nás opět čekají další
kola Moravskoslezské ligy mladých hasičů.

Září, září, školka novou podlahou září

A je tady začátek nového školního roku,
dětem skončily milované prázdniny, dny volna
a odpočinku. Během prázdnin se v naší mateřské škole prováděly plánované rekonstrukce
a opravy. Akutní byla výměna podlahové krytiny, kterou provedla po výběrovém řízení firma
Evans Baška, a malování. I když se zdálo, že
vše půjde jako po másle, při výměně zátěžové-

ho koberce v MŠ, který již dosloužil, a především podkladový betonový povrch byl ve značném rozkladu, došlo ke změnám. Při odkrytí
koberce se zjistilo, že podklad je porušen i pod
linoleem ve třídě, a proto jsme po konzultaci se
starostou obce přistoupili k celkové výměně.
Nová podlaha Gerflor splňuje všechny naše
požadavky, i když se finanční rozpočet na tuto

opravu navýšil. A tak celá školka září novou
podlahou, novou výmalbou a novou organizací tříd. Věříme, že se v ní bude líbit našim
nejmenším dětem, pedagogům a také rodičům.
Těšíme se na další dobrou spolupráci nejen
s rodiči, ale i obecním úřadem a dalšími organizacemi. Tak vzhůru s úsměvem do nového
školního roku! 
Učitelky MŠ

Návštěvníci letošního vinobraní se mohou těšit
na vystoupení špičkové americké zpěvačky, pianistky a skladatelky Joyce Hurley, jejíž hudební
styl je založen na standardním jazzu, latinsko-amerických rytmech, ale také funky a pop music.
Během své kariéry Joyce Hurley spolupracovala a účinkovala s takovými velikány, jako
jsou Phil Collins, Ray Glover, či Jon Lord, člen
skupiny Deep Purple. Její nahrávky bývají často

vysílány na rozhlasových vlnách a televizních
stanicích v USA i Evropě. Absolventka klavírní
hry na uměleckém centru v Detroitu, která získala
doktorát v teorii a kompozici hudby na univerzitě v Sydney, hostuje v řadě zemí celého světa.
Mnohokrát vystupovala ve Švédsku, Norsku,

Německu, Švýcarsku, Řecku, Singapuru, Hong-Kongu a Austrálii.
Joyce Hurley kromě rodné Ameriky má už
pár let druhý domov ve Švédsku. Do České
republiky přicestovala letos poprvé. Na turné ji
doprovází Joe after trio.

Lidé si na opravu mostku u kravína budou
muset ještě nějakou dobu počkat. Obec totiž
nezískala na rekonstrukci dostatečně zajímavou dotaci.
„Akce je poměrně finančně náročná, pokusíme se proto o další dotaci příští rok, abychom
co možná nejméně zatěžovali obecní rozpočet.
Stávající stav mostku sice není uspokojivý, ale
určitě není nijak tragický. Stavební povolení
máme, takže pokud získáme dotaci, pustíme
se do práce. Jde o to, že se připravují i další
investice (s vyšší prioritou) a předpokládá se,

že utrácet budeme zejména tam,“ shrnul daný
stav starosta Pržna Petr Blokša.
Další otázkou je výstavba lávek pro pěší.
Jedna lávka je plánována za hasičárnou, druhá
ve spodní části obce, kde je již stávající průchod
směrem do Březiny. „Vím, že o ně má určitá část
občanů zájem. Na druhou stranu je třeba si uvědomit finanční náročnost obou akcí. Jejich předpokládaná cena je tak vysoká, že bude zastupitelstvo zvažovat jejich samotnou realizaci v blízké
době. Asi uděláme dotazník a zeptáme se občanů, jak se k tomu staví,“ argumentuje starosta.

Vinobraní zatraktivní vynikající zpěvačka

Povodí Odry chce
ochránit před utonutím

Obec zatím mostek neopraví

Kamery přistihly tvůrce černé skládky

Pomoci lidem v nouzi, kterým hrozí utonutí,
se rozhodla společnost Povodí Odry.
Na jezech řeky Ostravice, a to i na tom
prženském, umístila záchranné kruhy.

Obec a Náš svět zvou
na Loučení s čápy

Blížící se konec léta využilo vedení sociálního zařízení Náš svět a vedení obce Pržno k organizaci malé slavnosti, na které s budou moci
návštěvníci z řad občanů i přespolních nahlédnout blíže do příspěvkové organizace Náš svět.
Akce je pojmenována symbolicky Loučení
s čápy na Pržně. Pro všechny, kteří využijí pozvání,
je připravena řada kulturních vystoupení, prezentace canisterapie a chybět nebude ani občerstvení.
Chcete-li se společně s námi rozloučit
s čápy, popřát jim šťastnou cestu a také návrat
do Pržna, jste zváni do Našeho světa. Akce se
uskuteční v pátek 6. září od 15 hodin.

krátce z obce
Nábor mladých hasičů
Mladí dobrovolní hasiči nabírají od září
nové členy ve věku od 6 do 18 let. Trénují
každý pátek od čtyř hodin za hasičskou
zbrojnicí. Přijďte se na ně podívat a přidejte
se do prženského hasičského týmu.

Předprodej vstupenek začíná
Obec Pržno připomíná občanům, že
předprodej vstupenek na Setkání na cibulce
zahajuje ve středu 4. září u referentky OÚ
p. Švastové. Cena vstupenky činí 200 korun.

Obec přispěje prvňáčkům
Máte doma malého žáčka první třídy, který
nastoupí od naší základní školy? Tak to využijte nabídky obce a přijďte si pro příspěvek. Stejně jako minulý rok i letos se vedení Pržna rozhodlo podpořit rodiny malých žáčků a na školní
výbavu přispěje částkou 1000 korun. Zájemci
si pro peníze mohou přijít na obec.

Bezpečnostní kamery mohou lidé vnímat jako
omezení osobních svobod. Nyní se ale ukázalo,
že slouží přesně k daným účelům.
„Kamery přináší své ovoce. Zachytily totiž několik jedinců, obyvatel obce, jak v prostoru u mostku u kravína, kde je sběrné místo, nesprávně nakládají s odpady a porušují tak obecní vyhlášku.
Někteří lidé si tam dělají jakýsi osobní sběrný dvůr,
ale to je samozřejmě špatně,“ zdůraznil starosta
Pržna Petr Blokša. Dotyční hříšníci prozatím vy-

váznuli bez pokuty. Dostalo se jim jen poučení, jak
se s odpady má správně nakládat. „Ne vždy se to
podaří, ale tentokrát jsme tedy viníky identifikovali
a našli. Oslovili jsme je a věc jsme řešili domluvou.
Smutné ale je, že pořád lidé nerespektují vyhlášku
a dělají v obci nepořádek,“ řekl starosta. Osobně
by byl nejraději, kdyby kamer nebylo zapotřebí.
„Bohužel ale mnozí obyvatelé zatím nepochopili,
že nejen na svých zahrádkách je třeba udržovat
pořádek a čistotu,“ dodal starosta.
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Ostravice
slovo starostky
Vážení spoluobčané,
myslím si, že čas prázdnin ubíhá ze všeho nejrychleji. Dva měsíce volna utekly školákům
opravdu jako voda a před pár dny se znovu setkali ve školních lavicích. Plni dojmů, zážitků
a vzpomínek na to, co o prázdninách prožili a jaká nejrůznější zajímavá místa navštívili.
Jistě při tom načerpali spoustu potřebné energie a sil, aby mohli radostně začít nový školní
rok, naučit se pak během něho mnoho nového a prožít si další zážitky se svými spolužáky.
Přeji všem školákům, učitelům a těm, kteří s dětmi pracují, aby tento školní rok prožili ve zdraví, v pohodě a aby se vždy těšili na to, co jim každý nový den ve škole přinese.
A všem občanům Ostravice přeji hezký zbytek léta! 
Pavlína Stankayová

Ostravicí se prohnala tradiční B7

Zeď, která spojuje, zkrášlí okolí kostela

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Ostravici ve spolupráci se spolkem Obnova řemesel v Beskydech pořádá workshop
nazvaný Zeď, která spojuje. Tento projekt má
být vhodnou příležitostí k setkání lidí různého
stáří, pohlaví, národnosti či vyznání při společné práci, která navíc přispěje ke zkrášlení okolí
evangelického kostela v Ostravici.
Evangelický kostel v Ostravici byl dlouhé
roky zakryt vzrostlým lesem. Před dvěma lety
byl les vykácen a kostel se díky tomu stal novou dominantou obce. Tento prostor je nyní
nutné upravit tak, aby byl přívětivý pro farníky
a další návštěvníky.
„Revitalizaci okolí kostela začneme workshopem, v němž budeme stavět suchou kamennou
zeď. Pro tuto akci jsme se spojili se spolkem Obnova řemesel v Beskydech vedeným paní Šárkou
Kšiňanovou, která již několik podobných workshopů pořádala, má osobní zkušenosti se stavbou
takových zdí a také kontakty na profesionální
kameníky,“ prozradil za pořadatele Luděk Mrkva.
Workshop se bude konat ve dnech 20. až 21.

září od 9 hodin. Zúčastnit se jej bude moci každý,
koho technika stavění suchých kamenných zdí zajímá a chce se ji zdarma naučit. Lektorovat bude
zkušený kameník. Zájemci o účast na workshopu
by se měli přihlásit na adresu obreb@seznam.cz,
nebo na telefonním čísle 608 721 653, a to z toho
důvodu, aby účastníků v jeden den nebylo příliš
mnoho, což by stavění komplikovalo. Pokud bude
hodně pršet, akce se odloží, náhradní termín bude
všem přihlášeným včas oznámen. Podrobnější informace na https://www.facebook.com/obreb.
Pro zájemce o suché kamenné zídky bude
v neděli 22. září od 11 hodin určena přednáška na téma Význam suchých kamenných zdí
v krajině. Přednáška se uskuteční v prostoru fary
u evangelického kostela v Ostravici, bude doplněna výstavkou dokumentů a fotografií z historie
evangelického sboru a fotografiemi suchých kamenných zdí v Beskydech. Vstup je zdarma.
Workshop a přednáška jsou součástí projektu Zeď, která spojuje. Projekt vznikl za podpory
Nadačního Fondu Hyundai a Nadace OSF. Akci
podporuje také Obec Ostravice.

Děti z mateřinky vítá nový plot

Hezčí cestu do školky mají ostravické děti z mateřinky.
Obec jim nechala vytvořit krásný plot, aby každá ranní cesta byla duhová a veselá.

Ostravický kros opět prověří síly běžců
Již potřetí se v golfovém areálu na Ostravici
uskuteční běžecké závody nazvané Ostravický
kros. Akce určená pro širokou veřejnost se bude
konat v sobotu 19. října. Těšit se můžete na skvělou trať s parádními výhledy na Lysou horu, hodnotné ceny pro nejlepší tombolu a především
špičkový servis pro všechny účastníky! Pořadatelé připravili nově také krásné a originální medaile.
Online registrace probíhá do 12. října na webu
www.ostravickykros.cz. Závody mládeže se přihlašují na místě v den závodu.
Akci pořádá sdružení Podlysáci. Muže čeká
trať dlouhá osm kilometrů, ženy poběží šestikilometrovou trasu. V kategorii mládeže se malí závodníci střetnou na dráze o délkách od 300 metrů
až po dva kilometry. Akce začíná v 7.30 výdejem
závodních čísel a prezentací. Od devíti hodin se
už bude závodit. Jako první vyběhnou ze startu
benjamínci. Od 11 hodin poběží dospělí.
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Skauti z Ostravice si užili svůj první tábor

Necelý rok chodí děti z Ostravice do svého
nového skautského oddílu a už je v létě čekal
první tábor. 18 jich vyrazilo do Zbyslavic, kde
strávily na přelomu července a srpna týden plný
her, dobrodružství i skautských povinností.
„Připojili jsme se na týden ke skautům z Frýdlantu. Chtěli jsme poznat, jak to na takových
táborech chodí, inspirovat se a příští rok už
budeme pravděpodobně pořádat tábor sami
a na více dnů. Náš oddíl se neustále rozrůstá,
takže to určitě půjde dobře,“ prozradila starostka
Ostravice a skautská vedoucí v jednom Pavlína
Stankayová.
Hlavní vedoucí tábora byla Leona Tenglerová, která zvládla i roli zdravotníka. O děti se
starala i Markéta Martinisko a na výpomoc dorazila aspoň na dva dny starostka. Skauti si užívali krásné prostředí v srdci přírody, kde nebyly
rušeny žádnou civilizací. Na osvěžení jim sloužil
nedaleký potůček. Od táborových radostí nikoho
nerušily ani mobilní telefony či jiná elektronika.
Nebyla tam totiž wifi. „Program tábora byl zaměřen na děti od šesti do patnácti let. Všichni se
u něj pobavili, zapojili svou fantazii, dovednost,
zručnost, hbitost a ochotu spolupracovat. Program byl postaven na originálních hrách – pohybové, zábavné, logické, strategické a podobně,
ale samozřejmě i na tradičních táborových aktivitách, které se vybaví každému rodiči ve spojitosti s pojmem letní tábor, jako je stezka odvahy, výlety po okolí, opékání buřtů, rozcvičky,
ranní i večerní hygiena či kadibudka,“ popsala
tábor Leona Tenglerová. Doplnila, že cílem bylo,
aby si děti odvezly z pobytu spoustu hezkých
zážitků a vzpomínek, se kterými se jinde než
na dětském táboře nemohou setkat. „Bavila je
kupříkladu hra Život, kdy děti po splnění úkolu
nasbíraly životně důležité body – od vzdělání,
přes práci, manželství či děti, až po postavení
domu. A jako ve skutečném životě, během hry

mohly děti o tyto body přijít,“ upřesnila vedoucí.
Zdravotník, kuchařky i vedoucí všech věkových skupin byli samozřejmostí celého tábora.
V případě nepříznivého počasí byl v táboře k dispozici speciální tvořící stan, kde si děti mohly vytvořit pod dozorem dospělých skoro vše, na co si
vzpomenuly, od korálkování, drátkování, textilní

tvoření a ruční šití, až po malování, výroby lapačů snů, modelování atd. Všechny své výrobky si
děti odvezly domů jako památku na tábor.
A co si nejvíce pochvalovaly samotné děti?
Krom pěkných zážitků kvitovaly vynikající kuchyň a úžasnou paní kuchařku, od které jim prý
všechno chutnalo.

Mladí myslivci opět na svém soustředění

Již popáté uspořádala Moravskoslezská
společnost pro ochranu přírody a myslivost soustředění mladých myslivců a ochránců přírody,
tentokrát nazvané Po stopách šelem. Konalo
se ve dnech 21. až 28. července. Součástí soustředění bylo krajské kolo soutěže Zlatá srnčí
trofej.
Letošní ročník se přestěhoval z Ostravice
do Velkých Karlovic, kde jsme našli zázemí
v Penzionu Gaudeamus. Letního pobytu v malebném údolí Pluskovce v místní části Velkých
Karlovic se zúčastnily nejen děti, které celoročně navštěvují kroužky mladých myslivců
a ochránců přírody, ale také ty, které mají zájem
blíže se seznámit s přírodou, se zvěří, s myslivostí a ochranou přírody.
Letošního soustředění se zúčastnilo celkem
34 dětí od 2. třídy až po žáky 9. tříd ZŠ. V průběhu pobytu děti plnily různé úkoly a soutěže.
Časový program soustředění byl využit do poslední minuty. Od seznámení dětí s přírodou
Beskyd, až po mysliveckou mluvu a ochranu
přírody. Pro tyto účely vedoucí připravili rozsáhlý soubor pomůcek v podobě trofejí zvěře, částí

jejich těl jako např. parohů jelenů, srnců, daňků
a dokonce i losa a soba, kůže zvěře, peří zvěře pernaté a dalšího ptactva, preparáty zvěře,
výukových materiálů k poznávání a rozlišování
stromů, keřů a bylin apod.
Děti často vycházely do okolí, aby se přímo
v přírodě přesvědčily o tom, co jim vedoucí při
přednáškách a ukázkách prezentovali. Navštívili jsme některé lokality v okolí Velkých Karlovic
s výskytem velkých šelem jako medvěda, vlka
a rysa, nicméně se tentokrát žádnou z nich uvidět nepodařilo. Po celou dobu soustředění měly
děti za úkol při vycházkách pozorovat přírodu
a zejména hledat pobytové stopy zvěře. Táborníci vyrazili na Javorníček, Soláň a také navštívili obory s jelení zvěří v části Velkých Karlovic
– Miloňová. Zde měly děti možnost pozorovat
kapitální jeleny evropské, jejich laně a také jeleny sika. Aby se děti mohly vyřádit i v době velmi
teplého počasí, byla dvě odpoledne věnována
návštěvám koupališť, a to veřejného koupaliště
ve Velkých Karlovicích a bazénu v Grandhotelu
Tatra, kde si všichni užili vodních radovánek.
Malí přírodovědci prokázali svou nebojác-

nost při noční stezce odvahy a také dovednost
při soutěžích ve střelbě ze vzduchovky na pevné i pohyblivé terče, házení šišek na terč, střelbě lukem a dalších.
V průběhu pobytu postupně plnily úkoly
krajského kola soutěže o Zlatou srnčí trofej.
Jde o poměrně náročné prověření znalostí dětí,
které získaly v kroužcích a při pobytu na soustředění.
Na závěr je nutno poděkovat jak hlavnímu
vedoucímu, tak i ostatním vedoucím a zdravotnici, kteří se postarali o to, aby děti prožily pěkný
týden v přírodě, nabyly nové znalosti o přírodě,
zvěři a myslivosti. Taktéž je potřeba poděkovat
provozovateli Penzionu Gaudeamus, že se
vzorně postaral o ubytování a stravování všech
účastníků soustředění a v neposlední řadě
i společnostem, které svými příspěvky umožnily
konání této akce, a to již zmíněné Moravskoslezské společnosti pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. a ČMMJ Okresním mysliveckým
spolkům Frýdek-Místek a Nový Jičín.

Vladislav Zápalka,

předseda MS Horečka Ostravice

Užijte si gastrofestival Gastrovice na Ostravici
Milovníci kvalitní gastronomie zamíří ve dnech
20. až 22. září na Ostravici. Koná se tam festival nazvaný Gastrovice. Během tří dnů mohou
zájemci ochutnat tři špičková menu, která jim
připraví šéfkuchaři z Beskydského pivovárku,
Hotelu Freud a Horského hotelu Sepetná.
Kdo si včas objedná menu (www.gastrovice.
cz), bude moct ochutnat například Vepřový Teres
major s omáčkou z hříbků a kopru a s drbáky, pomalu pečený telecí karabáček, bramborové pyré
s kerblíkem, telecí jus s pečenou jarní cibulkou
nebo srnčí medailonky na žampionech s domácími bramborovými noky pečenými na sádle.
Hlavní program festivalu se bude ale konat
v sobotu 21. září, a to rovnou na čtyřech místech.
„Rodiny s dětmi zveme do areálu hotelu Sluníčko.
Pro malé kuchtíky tam bude připraven zábavný
program i celá řada zajímavých workshopů. Začíná se v devět hodin,“ láká k návštěvě pořadatelka Marcela Krplová. Pokračovala, že další dějství
festivalu se odehraje v Beskydském pivovárku.
Zde si dají dostaveníčko všichni milovníci zlatavé-

ho moku. Bude se tam totiž konat přehlídka minipivovarů. „Zažijete minifestival regionálních pivovarů, ochutnat můžete na 15 druhů piv a spoustu
dobrého jídla. Přijďte si užít atmosféru počátku
20. století. K poslechu a tanci hraje historická
skupina 54. Dorazí i Hanácký pěší pluk CK armády v dobovém oblečení. Areál pivovárku rozezvučí flašinet, klarinet, housle, basa, mandolína
a nejen pro pány zatančí kankánové tanečnice,“
pokračovala Krplová. Zhlédnout tam můžete také
práci mezinárodního týmu řezbářů.
Třetím a čtvrtým místem s bohatým kulturním
programem bude Hotel Freud a areál pily v centru

obce Ostravice. Tam bude hrát převážně jazz, ale
hlavně dorazí hvězda festivalu, známý šéfkuchař
Marcel Ihnačák, který všem hostům ukáže, jak umí
připravit ryby. „Vybrané delikatesy, mořské ryby,
různě upravení šneci i tropické ovoce a k tomu
vyladěná vína. Zdeněk Izer se postará jak o moderaci tak o hodnotnou show. To a mnoho dalšího
zažijete v areálu pily,“ upřesnila Krplová.
Zároveň si tam lidé budou moci nakoupit
i vyzkoušet různé regionální potraviny. „Objevíte poctivé lokální potraviny a další výrobky
od místních producentů,“ doplnila informaci
pořadatelka.

PePe bakery&coffee zve na koncert
Kavárna PePe bakery&coffee pořádá v pátek 4. října koncert brněnské funk-folkové kapely Kupodivu. Začíná v 19 hodin.
Kapela Kupodivu je brněnské hudební uskupení hrající v neobvyklém složení zpěv, saxofon, klávesy, baskytara a žádná kytara. Čím dál

častěji k sobě přibírají bicí. Hrají výhradně autorskou škatulkami nespoutanou tvorbu. Hrají
spolu, přestože každý člen vychází z jiného hudebního podhoubí. Marta z popu, Jarda z jazzu, Šimon z folku a Petr z alternativy. Na české
hudební scéně podobnou kapelu nenajdete.
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Malenovice

Rosnička uspořádala osm táborů
slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
doba prázdnin a dovolených pomalu (ale jistě) končí, děti se vracejí do školních lavic a dospělí
zpátky ke každodenní práci. Babí léto sice slibuje ještě řadu prosluněných odpolední, ranní chlad
už ovšem dává tušit nástup podzimu. Čas zkrátka neúprosně běží dál a máme tu září.
Rád bych se ovšem na tomto místě přeci jen ještě ohlédl za uplynulým srpnem. Přesněji
za jeho začátkem, který jako každoročně patřil borovské pouti. Tradičně, a přesto letos trošku
jinak. Věřím, že inovace v podobě obecního jarmarku, zaměřeného na regionální a řemeslné
výrobky, i večerní zábava s živou hudební produkcí u Obecního domu, byly vítaným zpestřením
pouťového veselí. Podle vesměs pozitivních ohlasů soudím, že by tak mohla být založena (či
spíše obnovena) pěkná tradice. Příští rok se rozhodně pokusíme akci ještě rozšířit a zdokonalit.
S koncem léta ale jistě nekončí život v obci. Naopak – nadcházející podzim s pošmournými
a čím dál delšími večery je ideálním obdobím pro sousedská setkávání. První z nich – Posvícení
aneb sousedské posezení, spojené s kláním o nejchutnější pečený a nejlahodnější tekutý výrobek z podzimních plodů, je plánováno hned na sobotu 14. září. V říjnu nás pak čeká ochotnický
festival Figa borová, v listopadu Svatomartinské posezení a následovat budou další obecní akce,
na kterých se, doufám, společně sejdeme v co nejhojnějším počtu.
Přeji vám všem krásný a pestrý podzim a dětem úspěšné vykročení do nového školního
roku… 
Pavel Kuběna, starosta

Milé děti, milí rodiče, milí přátelé Rosničky,
s koncem srpna končí nejen letní prázdniny, ale
také příměstské tábory v Rosničce. Během léta
pořádala Rosnička celkem osm různých táborů,
na kterých jsme přivítali okolo 150 dětí. Některé
děti s námi trávily již několikátý tábor, jiné byly
na táboře poprvé, ale všechny, nám lektorům,
hodnotily tábory „na desítku z deseti“. (Dobře,
přiznávám, pár dětí nám dalo známku 9,5).
V červenci proběhl Zážitkový tábor s výukou
golfu, Tábor pro předškoláčky, Výlety s přespáním
na hotelu Súkenická a Sportovní tábor na tajné
téma. V srpnu děti statečně ušlapaly celkem 50 km
za pět dní během Výletů za poznáním II, poté se
celý týden sochalo na Keramickém táboře a jako
poslední proběhlo tradičně Tvoření pro dívky, kdy
holčičky a slečny šily, vyráběly krásné lucerny, odlévaly svíčky, vyráběly květinové brože, aj.
Tímto bych velice ráda poděkovala všem lektorům, pomocníkům a dětem za krásné léto bez
úrazů a rozepří, které jsme si všichni užili. Děti
byly skvělé a už teď se těšíme na další léto (chystáme novinky, budeme s předstihem informovat).
Společně s koncem prázdnin začíná nový
školní rok. Ten rosničkový začne 16. 9., ale už

Malenovický pamětník

Střípky z kroniky a historie obce – IV.
Tož nám zase začala škola. Dva prázdninové měsíce se překulily jako nic a je to zase tu.
No, i když „tu“… To vlastně tak úplně ne. V Malenovicích je sice spousta žáků a studentů, dokonce i nějaké ty učitelky a učitelé, ale se školou
už je to slabší. Nebylo tomu tak ovšem vždycky.
Hned v úvodu obecní kroniky se o počátcích
vzdělávání v Malenovicích dočteme: „Kdy byla
založena první škola, nám není rovněž známo,
avšak možno předpokládat, že stojí jistě tak
dlouho jako kostel a patří k nejstarším školám
okresu. – Stará dřevěná škola měla podle ústního podání stát v oněch místech, kde jest nyní
zařízena farská zahrada. V r. 1810 byla škola
na nynějším místě z cihel a kamení nově vystavěna a v r. 1856 o 4 m rozšířena, jelikož se jevil
nedostatek místa. Do této farní školy chodily děti
z Malenovic, St. Hamer, N. Vsi, Pržna a Lubna.“
Na sklonku 19. století se pak škola přemístila
od kostela dolů. Tam, kde dnes najdete obecní úřad: „Teprve v r. 1899 přikročeno ke stavbě nové školní budovy pod Borovou na nátlak
vyšších úřadů. Jelikož bylo asi 240 dítek školou
povinných, tu byla nutná stavba trojtřídní školy,
jak také se strany školních úřadů nařízeno bylo.“
Nezůstalo však jen u školy národní. „Počátkem ledna r. 1920 byla ve zdejší obci zřízena
pokračovací škola hospodářská, která v r. 1921
dostala název Lidová škola hospodářská. Účelem této školy jest, aby jednak po ukončení
všeobecné povinnosti školní prohloubeno bylo
všeobecné vzdělání mládeže venkovské nabyté
na školách národních, jednak připravovati k příštímu praktickému životu tím, že doplňují její vědomosti nejdůležitějšími částmi zemědělské nauky
a jest přípravou k návštěvě nižších škol zemědělských. Vyučuje se 3krát týdně pravidelně od 4–7

hodin večer od 1. listopadu do konce března.“
Význam Malenovic v okresním měřítku školství
dokládá zápis z roku 1924: „V pondělí 30. června
konána v budově zdejší obecné školy slavnostní
členská schůze učitelské jednoty frýdecké, která
zde oslavovala 30leté jubileum trvání učitelské
jednoty na Frýdecku. – Jelikož učitelský spolek
založen v r. 1894 na Borové, proto jubilejní schůze pořádána v Malenovicích. Schůze se zúčastnilo asi 60 členů (mezi nimi 5 hostů). Po schůzi byl
společný oběd u Drabiny a odpoledne přátelská
zábava, která trvala až do večera.“
V témže roce rozhodla místní školní rada o potřebě rozšíření školní budovy. Ovšem ani za první
republiky nešlo vždy všechno úplně hladce a idylicky. Z přístavby sešlo, respektive projekt byl odložen
a teprve na počátku školního roku 1928/29 proběhlo slavnostní otevření a „slavnost zahájena mužským sborem pozvaných učitelů z okolních škol“.
V nově rozšířené budově našlo se místo
i na mléčnou jídelnu, která tak mohla být otevřena hned 1. prosince 1928: „Vaří se denně pro 50
chudých a nemajetných dětí mléko, kakao a různé polévky. Na kuchyni přispívá ministerstvo
soc. péče a okresní péče o mládež ve Frýdku.“
Těžké časy přišly (nejen pro malenovickou
školu) s nástupem protektorátu: „Českému školství věnovali Němci zvláště bdělou pozornost.
Omezili vyučování v češtině, zavedena od 1. září
1940 povinná němčina (i v 1. post. roč.), vyučování
dějepisu a literatuře zastavili vůbec a v zeměpisu
připustili jen vyučování o Říši. Školství a učitelstvo
postavili pod ostrý dozor, nepohodlné odstraňovali
a zavírali. (…) Učitelé byli nuceni učiti se německy
a choditi do kursů, jež pro ně byly pořádány. Např.
učitelé z Malenovic museli chodit 2x týdně do kursů
němčiny v Pržně. Běda učiteli, který by se opovážil

promluviti česky na místeckého hejtmana Beera.“
Poválečný vývoj politický, jak jej zachycuje
obecní kronika, promítá se právě do oblasti školství velmi zřetelně. V padesátých letech se tak
dočteme o založení pionýrské organizace, SRPŠ,
ale také třeba o družbě místního žactva s ostravskými havíři: „Po celý rok (1958) byla vzájemně
utužována družba mezi horníky dolu Hlubina
v Ostravě a místními žáky. Horníci věnovali zdejší
škole kromě uhlí i gramorádio v hodnotě 3.000 Kč.
Na oplátku jim žáci zdejší školy sehráli divadlo.“
Historie školy v Malenovicích končí v polovině sedmdesátých let minulého století. Posledním dnem, kdy žáci zasedli do jejích lavic, byl
27. červen 1975. I po více než 40 letech žije
však mezi námi řada těch, kteří (jak už to bývá)
na malenovickou školu rádi vzpomínají. Například prvňáci z roku 1959 se takto sešli letos
16. května po úctyhodných 60 letech. A jen tak
na okraj – k jejich ročníku kronika uvádí: „Chování žáků bylo dobré. Jak ve škole, tak i mimo
školu nebylo u žáků žádných těžkých přestupků. S prospěchem musíme býti spokojeni.“
No když musíme, tak musíme. A příště něco
o divadle, když bude to výročí…

Den
Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Čas
08.00 – 12.00
15.30 – 18.30
16.00 – 17.00
16.00 – 17.00
17.15 – 18.45
19.00 – 21.00

Lekce
volná herna
dramatický kroužek (sudé týdny)
zobcová flétna (dvě skupinky dětí)
keramika mladší děti (možno i děti s rodiči)
keramika starší děti
keramika pro dospělé

Věk
děti s rodiči
7 – 15 let
6 – 15 let
6 – 9 let
9 – 15 let
dospělí

Lektor
Blanka Dužíková
Petra Vlčková
Jana Janečková

Telefon
724 144 368
737 238 306
724 144 368

Sylva Holáňová

720 950 349

Sylva Holáňová

720 950 349

18.30 – 19.30
08.00 – 12.00
13.00 – 13.45

zdravotní cvičení
dospělí
volná herna
děti s rodiči
kytara trampská – začátečníci (sudé týdny) 7 -15 let

Monika Žídková
Blanka Dužíková

608 239 096
720 950 353

13.55 – 14.40
14.45 – 15.30
15.30 – 17.00
16.00 – 18.00
16.00 – 18.00

kytara trampská – pokročilí (sudé týdny)
kytara trampská - dospělí (sudé týdny)
španělština pokročilí
tvořivé šikulky (lichý týden)
kurz šití a patchworku pro děti (sudý týden)

7 -15 let
dospělí
dospělí
7 – 15 let
7 – 15 let

Vít Šošolík

602 823 826

Petra Páleníková
Sylva, Blanka
Sylva Holáňová

728 253 110
724 144 368
720 950 349

17.00 – 18.30
18.30 – 20.00
16.00 – 16.45
17.00 – 17.45
15.30 – 18.30
08.00 – 12.00
16.00 – 19.30
15.30 – 16.30
15.00 – 15.40
15.00 – 16.30
15.00 – 17.30
16.30 – 18.00
18.00 – 19.30
15.00 – 16.00
18.30 – 20.00
08.00 – 12.00
10.00 – 11.30
16.00 – 17.30
17.30 – 19.00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.30
18.00 – 19.00
13.00 – 15.45
08.00 – 12.00
13.00 – 14.30

angličtina mírně pokročilí
španělština
tanečky 1. skupina
tanečky 2. skupina
volná herna
volná herna
patchworkové kurzy
atletický trénink - nutno tel.domluvu!
zpěv 1. skupina
zpěv 2. skupina
volná herna
angličtina pokročilí
angličtina pro věčné začátečníky
Kung Fu - mladší děti
Sebeobrana pro dospělé
volná herna
angličtina s možností hlídání dětí
angličtina mírně pokročilí
angličtina středně pokročilí
výtvarka 1
keramika s volnou hernou
břišní tance s možnosti hlídání dětí
kytara trampská (sudé týdny)
volná herna
kytara trampská – začátečníci (sudé týdny)

dospělí
dospělí
4 – 6 let
6 – 10 let
děti s rodiči
děti s rodiči
dospělí
10-99 let
3 - 6 let
7 - 15 let
3-15 let
dospělí
dospělí
6 - 10 let
dospělí
děti s rodiči
dospělí
dospělí
dospělí
5-9 let
9-15 let
dospělí
7-15 let
děti s rodiči
7-15 let

Petra Páleníková
Petra Páleníková

728 253 110
728 253 110

Jana Ramíková

602 709 145

Blanka Dužíková
Blanka Dužíková
Sylva Holáňová
Barbora Mikušová

724 144 368
724 144 368
720 950 349
739 420 189

Šk. rok 2019/2020

Fyzioterapie Mgr. Monika Žídková

Divokým Kurdistánem

Informace obecního úřadu

Pátek 06.09.2019 18:30
Obecní dům Malenovice

• Zveme všechny občany na 6. zasedání zastupitelstva obce Malenovice, které se uskuteční
ve čtvrtek 12. září od 18.00 v sále Obecního domu.
• Dne 20. srpna byla podepsána smlouva
se společností Aquecon na zpracování Studie
odkanalizování obce Malenovice. Termín vyhotovení studie je 4 měsíce, náklady na pořízení
pokryje ze 75 % dotace krajského úřadu. Studie bude důležitým podkladem pro další rozhodování v otázce řešení odpadních vod v obci.
• Potraviny pod Borovou budou od září
otevřeny pouze dopoledne, tedy po–pá 6.30–
11.00, so 7.00–11.00.
• Sběr nebezpečného odpadu se uskuteční dne 19. 10. od 8.00 do 8.30 na parkovišti
u Rajské boudy a od 8.40 do 8.55 na parkovišti
u Obecního domu.

Fyzioterapeutka Monika Žídková
povídá o její práci
v utečeneckém táboře v Kurdistánu,
o místní přírodě, památkách,
Jezídech a jejich životě 5 let po masakru

www.monikazidkova.eu

Posvícení v Obecním domě – přijďte
posedět, ochutnat a třeba i vyhrát…
Obecní úřad ve spolupráci s CVČ U Rosničky pro vás na sobotu 14. září přichystal
v Obecním domě sousedské posezení spojené
s kláním o nejchutnější pečený a nejlahodnější tekutý výrobek z podzimních plodů. Příjem
soutěžních vzorků začne ve 14 hodin, ochutnávka od 15.00 a vyhlášení vítězů očekáváme
kolem 18. hodiny. Pro děti bude otevřena herna s tvořením. Občerstvení zajištěno.
A proč právě posvícení? Termín pouti,
kterou máme letos již úspěšně za sebou, si

pamatuje alespoň přibližně asi každý. Málokdo už ale ví, že dalším podobně významným
datem v životě naší obce je 14. září. Na tento
den totiž připadá již od roku 1673 výročí posvěcení kostela, tedy tzv. posvícení. V mnoha
vesnicích a městech dodnes slaví posvícení
(nebo také krmáš či hody) jako významný
obecní svátek, spojený s hodováním a společnou zábavou. U nás tato tradice tak silná
není. Proč ale nevyužít sympatickou příležitost k příjemnému setkání?

1. pololetí

Verze rozvrhu 3.04.2013

Začátek od
16. 9.
16. 9.
16. 9.
16. 9.
16. 9.
16. 9.
16. 9.
17. 9.
17. 9.
17. 9.
17. 9.
17. 9.
24. 9.
17. 9.
17. 9.
17. 9.
17. 9.
17. 9.
17. 9.
18. 9.
18. 9.
18. 9.

Cena/pololetí
50 Kč/rodina
1200 Kč
1 000 Kč
1 500 Kč
1 500 Kč
150 Kč/lekci
100 Kč/lekci
50 Kč/rodina
1 200 Kč
1 800 Kč
1 000 Kč

v týdnu od 30. 9. do 3. 10. 2019

1 000 Kč
1 800 Kč
1 800 Kč
800 Kč

•

50 Kč/rodina
50 Kč/rodina
150 Kč/lekce
atletický ovál v ZŠ TGM

•

Daniela Krulikovská 724 122 192

18. 9.

1 000 Kč

Blanka Dužíková
Petra Páleníková
Petra Páleníková
Martin Cholevík
Petr Šik
Blanka Dužíková
Daniela Búryová
Daniela Búryová
Daniela Búryová
Sylva Holáňová
Sylva Holáňová
Gabka Hamerská
Vít Šošolík
Blanka Dužíková

18. 9.
18. 9.
18. 9.
18. 9.
18. 9.
19. 9.
19. 9.
19. 9.
19. 9.
19. 9.
19. 9.
19. 9.
19. 9.
20. 9.
20. 9.

50 Kč/rodina
1 800 Kč
1 800 Kč
1 500 Kč
800 Kč
50 Kč/rodina
1 600 Kč
1800 Kč
1800 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč

720 950 353
728 253 110
728 253 110
603 168 681
602 429 605
724 144 368
608 444 828
608 444 828
608 444 828
720 950 349
720 950 349
731 037 900
602 823 826
724 144 368

soudím, že v tomto můžeme pokračovat, tedy
od 16. 9. můžete posílat své rezervační SMS
na tel. 724 144 368. K dispozici je 60 prodejních míst. Burza bude probíhat v týdnu od 30.
9. (více info viz plakát).
S přáním krásného babího léta a úspěšného startu nového školního roku teta Blanka.

Prvňáci z roku 1959 se sešli letos 16. května.

Centrum volného času U Rosničky, Malenovice - předběžný rozvrh

Aktuální informace na www.urosnicky.eu

teď můžete posílat přihlášky do kurzů. Předběžný rozvrh je k dispozici na www.urosnicky.eu,
na FB Rosnička Malenovice, v našem centru.
Připravili jsme s lektory několik novinek (např.
zpěv pro děti, flétničku, Kung Fu, břišní tance),
samozřejmě pokračujeme v již tradičních kurzech (např. tanečky, keramika, jazyky).
S příchodem podzimu proběhne v sále
Obecního domu oblíbená Podzimní burza dětského oblečení, hraček a sportovních potřeb.
Dle pozitivních ohlasů na rezervační systém

info u lektorky
50 Kč/rodina

Vít Šošolík
602 823 826
1 200 Kč
14.30 – 16.00 kytara trampská – pokročilí (sudé týdny)
7-15 let
20. 9.
16.00 – 18.00 kytara trampská - dospělí (sudé týdny)
dospělí
20. 9.
15.00 – 16.00 Kung Fu - starší děti
10 - 15 let
Martin Cholevík
603 168 681
20. 9.
1 500 Kč
Informace k obsahu kurzů: obraťte se telefonicky přímo na lektory nebo na tel. 724 144 368
Platba kurzů na: účet: 107-6963890277/0100, spec. symbol 0005
Ke kurzům se můžete připojit i v průběhu, pokud ještě není zaplněna kapacita
Přihlášky na: www.urosnicky.eu/kurzy/on-line-prihlaska/ nebo osobně v Rosničce

•
•
•

pondělí 30. 9. pouze výkup
8.00 – 12.00, 16.00 - 18.00
úterý 1. 10.
prodej
8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00
středa 2. 10.
prodej
8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00
čtvrtek 3. 10. prodej
8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00
výdej neprodaného zboží a výplata peněz: v pondělí 7. 10.
v čase 8.00 – 12.00 a 16.00 – 18.00 (jindy po tel. domluvě)

Prodávající si prodejní místa rezervují pomocí SMS od 16. 9. od 8.00
na tel. čísle: 724 144 368.
K prodeji přijímáme pouze čisté a jen mírně obnošené oblečení,
obuv.
Max. limit pro prodejce je 50 kusů!
Žádáme prodávající, aby dostatečně pevné cedulky na zboží důkladně
připevnili.
Na cennější kousky (nad 500 Kč) obuvi nebo sport. náčiní doporučuji
napsat inzerát, prodávající budou mít k dispozici nástěnku k vyvěšení.
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Metylovice

Září 2019

Muzeum zahájilo výstavu dvou autorů

Takové domácí malování, tak se jmenuje výstava obrazů Kamily Hajduškové a Libora Polácha, kterou zahájilo občanské sdružení Koňské nebe a Obec Metylovice v muzeu Kožané
město. Slavnostní vernisáž se konala v neděli
11. srpna a přilákala davy návštěvníků. Kdo se
nestihl přijít podívat, může tak učinit do 13. října.
Domácí malování má oproti profesionálnímu
tu výhodu, že když se něco náhodou nepovede, klidně se dílo odhodí a hned se na něj zapomene. Aspoň to říkají oba autoři. Při pohledu
na jejich tvorbu bylo ale všem návštěvníkům vernisáže jasné, že tento případ u obou výtvarníků
nehrozí.
Kamila Hajdušková maluje s radostí už
od dětství. Výtvarný talent zdědila po svém otci
a babičce. „Po střední škole jsem navštěvovala
asi rok kurzy metylovského rodáka Karla Lepíka. Pak jsem něco malovala pro kamarády, ale
bylo to spíše výjimečné. Vždycky jsem si říkala,
že v důchodu se budu konečně věnovat svým
koníčkům, ale naštěstí to přišlo dříve,“ uvedla
Kamila Hajdušková. Impulz k návratu k výtvarnému umění jí dodala výstava Marcely Brodové,
která se shodou okolností konala zde v muzeu.
„Nyní již třetím rokem navštěvuji její kurzy. Je
mou velkou inspirací a jsem vděčná, že tomu
tak je,“ vysvětlila Kamila Hajdušková. Na této

výstavě představuje svou tvorbu chronologicky.
Lidé si tak mohou prohlédnout, jak se její malování vyvíjí.
Libor Polach je rodák ze Sedlišť, který se
vyučil ve Válcovnách plechu. Již v mládí jej ale
zaujala umělecká štukařina, kamenická profese, sport a malování. Později si doplnil vzdělání

a začal podnikat. Také on se ocitl na kurzu Karla
Lepíka. Navštívil několik lekcí, jinak se o něm ale
dá říct, že je samouk. „Vzhledem k mému náročnému a vyčerpávajícímu životnímu stylu bylo
pro mě malování relaxem k fyzicky namáhavé
práci, ale hlavně psychickým odpočinkem,“ uvedl o sobě výtvarník.

Hasiči se opět střetli na netradiční soutěži

Odvoz odpadů v září
Odvoz odpadů nastane ve středy 4. a 18.
září 2019. Cyklus odvozu ve středu sudý týden
zůstává zachován.
Pokud se lidé chtějí zbavit velkoobjemového

odpadu, mohou tak učinit v pátek 6. září od 14
do 18 hodin a v sobotu 7. srpna od 8 do 12
hodin v areálu bývalého horního kravína. BIO
odpad se bude sbírat od 10 do 12 hodin.

Zastupitelé dali zelenou
výstavbě cyklotrasy
Cyklisté projíždějící přes naši obec i naši
obyvatelé mají důvod k radosti. Zastupitelstvo
obce na svém zasedání v pondělí 19. srpna
schválilo na základě doporučení výběrové
komise výběr dodavatele a smlouvu o dílo
na realizaci veřejné zakázky označené jako
Prodloužení cyklotrasy Metylovice se společností Strabag a. s. Do Frýdlantu a zpět se
tedy bude všem na kole jezdit o poznání lépe.
A nejen na kole. Cyklotrasy mohou využívat
i pěší či maminky s kočárky.
Do výběrového řízení se přihlásilo osm
účastníků, z nichž jeden byl vyřazen, jelikož
překročil maximální nabídkovou cenu, která byla stanovena na 2,8 milionu korun bez
DPH. Vítěz výběrového řízení společnost
Strabag podala ekonomicky nejvýhodnější
nabídku, která činí 2 158 800 Kč bez DPH.
„Stavební akce Prodloužení cyklotrasy Metylovice je realizována v rámci projektu Priblížme sa k společnému prírodnému a kultúrnemu dedičstvu, kód žádosti NFP304020P668,
který je spolufinancován z Programu Interreg
V-A Slovenská republika – Česká republika.
Proto veškeré nákupy, výběrová řízení atd.
podléhají ještě kontrole ze strany Centra pro
regionální rozvoj ČR, které má na české stra-

ně na starost administraci a kontrolu čerpání
evropských fondů (projekty IROP a programy
přeshraniční spolupráce). Jestliže nebudou
ze strany CRR žádné výhrady či připomínky
k výběrovému řízení, může být smlouva se
zhotovitelem podepsána. Zhotovitel má pak
dílo zahájit do deseti pracovních dnů od předání staveniště,“ vysvětlil starosta Metylovic
Lukáš Halata.
Předmětem projektu je vybudování cyklotrasy v délce 787 metrů, která povede v trase
stávajících účelových komunikací nad ovocným sadem. Šírka zpevnění cyklotrasy bude
proměnlivá, a to od 2,70 do 2,83 m.
Návrh cyklotrasy obsahuje odstranění původní konstrukce vozovky včetně úpravy zemní pláně. Kryt vozovky cyklotrasy bude živičný
(asfalt). V současné době je povrch nehomogenní a nerovný (tvoří se výmoly a výtluky).
Součástí projektu přeshraniční spolupráce
mezi obcí Metylovice a městem Krásná nad
Kysucou je i pořízení dvou velkoprostorových
stanů o rozměrech 8 x 20 m. Na výrobu těchto
stanů bylo již minulý měsíc provedeno samostatné výběrové řízení, z něhož vyšla úspěšně
společnost haly stany Kunovský s.r.o., která
je dodá za 417 752 korun bez DPH.

Týden po metylovské pouti se uskutečnil již
27. ročník naší Soutěže netradičních družstev.
Vloni jsme se s ní přesunuli do areálu u muzea
Kožane město a počasí nám vůbec nepřálo. Letos se vše vydařilo o poznání lépe, a tak jsme se
mohli bavit představením 15 týmů. Krátce po patnácté hodině proběhl úvodní nástup a rozlosování startovních čísel.
Jako první si svůj pokus dá naše žákovské
družstvo. Vzhledem k množství dovolených jsme
letos složili jeden kombinovaný tým z pohádky
Princezna ze mlýna. Mohli jsme tak vidět Elišku,
Jindřicha, čerta, vodníka, knížete, sluhu, čarodějnici a mlynáře, kteří svůj útok dokončili za 29,341
s.
Následoval první metylovský mužský tým, který si losoval jednotlivé posty – Nad 40 let Starší
mužský tým zvítězil na této soutěži v letech 1992
a 1996 a letos si připsal čas 24,920 s. Prvním ze
tří „rodinných“ týmů byli Šiguti, vítězové z roku
2013. A časem 23,550 s se ujali vedení. Druhým
týmem losujícím si posty byli muži Do 40 let.
Mladší muži zvítězili na této soutěži třikrát, naposled v roce 2007. Občas se na nás podepíše los,
častěji přílišná specializace. Zkrátka posty košaře
a nalívače jsou obvykle při losování naší noční
můrou. Jenže letos jsme zkazili snad všechno,
co se dalo, a stopky ukázaly na 53,264 s.
Zdravotníci se účastní Netradičky od roku
2003, ale muži se v jejich sestavě objevují sporadicky. Nejinak tomu bylo i letos a navzdory béčku
zapojenému na stroj přes zub byl útok dokončen
za 40,487 s. Bílci nechyběli na žádném z dosavadních ročníků Soutěže netradičních družstev.
Letos se jim zadařilo a časem 20,106 zaznamenali průběžné vedení. Z Oprechtic k nám poprvé zavítaly dva týmy. Nejprve jsme viděli výkon
Základní školy. Při jejich útoku ovšem jednotný
stroj nebyl vlivem zatečení vody ve formě, takže
oprechtická základka si to po opravě mašiny zopakovala. Napodruhé to už bylo znatelně lepší
a zapsali si čas 24,472 s.
Prvním vloženým týmem mimo soutěž byli
muži coby Záhada hlavolamu. Pětici členů klubu Rychlých Šípů (Mirek Dušín, Jarka Metelka,
Jindra Hojer, Červenáček a Rychlonožka) doplnili
Širokko s Janem Tleskačem, který přijel na svém
létajícím kole, a útok se jim povedl za 20,160 s.
Druhým oprechtickým družstvem na startu
byly jejich Staré gardy. Malé potíže na koši, ale
výsledný čas je 32,764 s. Cimrmani letos vzdávali hold Václavu Kotkovi, který před třemi týdny
odešel do Českého nebe. Jsou to vítězové z roku
2010 a vloni skončili třetí. Jenže béčka zapojená
na stroj a na rozdělovač přes zub, k tomu mírný
chaos na stroji znamenají první pokoření osmdesátivteřinové hranice na této soutěži – 83,043
s. Obyvatelé ulice Čupovice vyhráli Netradičku
v letech 2008 a 2011. Letos měli sestavu nabitou
několika medailisty z Moravskoslezské ligy a jako
pojící prvek si zvolili netradiční pokrývky hlavy.
Útok se jim povedl parádně a jen o necelou vteřinu se zařadili na druhé místo – 21,083 s.
Vloni poprvé se této soutěže zúčastnili ochotníci metylovského Sokola s názvem Bez ohledu
na umístění nejlepší a při své premiéře obsadili
páté místo. Letos se nazvali Lepší jak loni, takže
aby tento název naplnili, předvedli útok za 22,553
s, kterým se dostali na třetí místo.
Druhým nesoutěžním týmem byly Mistryně
Moravskoslezské ligy po padesáti letech. Jednalo se o přenos z roku 2068 s. Bývalé metylovské
závodnice si převzaly zlaté medaile a poté předvedly útok za 63,062 s.
Závodní se účastnili Netradičky poprvé. Oproti

pátečnímu tréninku předvedli výrazné zlepšení,
což se projevilo i na čase 29,038 s. Sedmadvacátý ročník naší Soutěže netradičních družstev
uzavřel Team dědy Michalce složený z rodinných
příslušníků našeho bývalého starosty sboru. Startovali zde pošesté a letos z toho byl čas 23,683
s a nejlepší umístění – páté místo.
Areál u metylovského muzea naší Netradičce
sluší, ale vypadá to, že se bude využívat především pro uskladnění obecní pracovní techniky.
Věřím, že se potkáme za rok i na 28. ročníku,
zatím však není vůbec jisté, kde to bude.

Michal Bílek

ROZLOSOVÁNÍ MUŽSTEV - sezóna 2019/2020 - ŽÁCI a MUŽI
tým

den

datum

čas

domácí

hosté

Muži

sobota

17. 8.

17:00

Pržno

Metylovice

Žáci
Muži

neděle
sobota

1. 9.
31. 8.

10:00
16:30

Baška
Baška

Metylovice
Metylovice

Muži

středa

4. 9.

17:00

Metylovice

Hukvaldy

Žáci
Muži

neděle
neděle

8. 9.
8. 9.

13:30
16:00

Metylovice
Nošovice

Hukvaldy
Metylovice

Žáci
Muži

neděle
sobota

15. 9.
14. 9.

10:45
16:00

Návsí
Janovice

Metylovice
Metylovice

Žáci

středa

18. 9.

17:00

Metylovice

Čeladná

Žáci
Muži

neděle
neděle

22. 9.
22. 9.

13:30
16:00

Metylovice
Metylovice

Janovice
Kunčice p.O.

Muži

středa

25. 9.

16.00

Palkovice

Metylovice

Žáci
Muži

sobota
sobota

28. 9.
28. 9.

9:00
15:30

Bystřice nad Olší
Chlebovice

Metylovice
Metylovice

Žáci
Muži

neděle
sobota

6. 10.
5. 10.

12:30
15:00

Metylovice
Hukvaldy

Lučina
Metylovice

Žáci
Muži

neděle
neděle

13. 10,
13. 10.

10.00
15:00

Raškovice (hřiště Morávka ZŠ)
Metylovice

Metylovice
Pržno

Žáci

neděle

20. 10.

11:30

Metylovice

Tošanovice

Žáci
Muži

sobota
neděle

26. 10.
27. 10.

11:30
14:00

Dobratice
Metylovice

Metylovice
Baška

Muži

neděle

3. 11.

14:00

Metylovice

Palkovice

Muži

sobota

9. 11.

13:30

Metylovice

Nošovice
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Pstruží

Den obce přilákal davy spokojených návštěvníků

slovo starosty
Vážení spoluobčané,
letní prázdniny jsou nenávratně pryč a my se opět musíme smířit s životem v běžném školním
roce. Nejtíživěji změnu samozřejmě pocítí naši školáci. Ať už malí nebo větší, všem jim přeji, aby
do školních lavic usedli s chutí naučit se novým věcem. Aby se jim při učení dobře dařilo a mohli
tak s klidem vyhlížet další prázdniny. Naše škola sice nyní prochází rekonstrukcí, ale vše je naplánováno tak, aby stavební práce rušily vyučování co možná nejméně.
Přeji vám všem pěkný zbytek léta a mnoho zdaru ve škole i v práci.

Milan Vaněk, starosta Pstruží

Obecní úřad , ZŠ a MŠ Pstruží
Vás zvou

Největší a nejočekávanější akce roku – Den
obce Pstruží – přilákala v sobotu 17. srpna
do areálu Dubina spoustu malých i velkých
návštěvníků. Ti nejmenší měli radost hlavně ze
dvou skákacích hradů. Své sportovní zdatnosti prověřili u lukostřelby. Chutnala jim cukrová
vata a také se jim líbilo, když si nechali něco
pěkného namalovat na obličej.
Dospělí ocenili vynikající gastronomii. Místní dobrovolní hasiči kupříkladu uvařili špičkový
srnčí guláš, který voněl do dálky a byl na jedničku. Zdatně mu však konkuroval tradiční
guláš uvařený místními občany. Nechybělo ale
ani maso na grilu a jiné speciality, například

od TJ Sokol Pstruží – volejbal. O sladké občerstvení se postarala Cukrárna pod školou.
Žízeň lidé zaháněli pivem i dalšími nápoji.
„Den obce se nám vydařil. Počasí nám přá-

lo a přišlo opravdu hodně lidí. Doufám, že se
všem akce líbila. Zakončili jsme ji v noci s hudbou a tancem,“ usmál se starosta Pstruží Milan
Vaněk.

Pstružovské plackové
hody
a

Drakiádu
27.9.2019 od 15:00 hodin – dětské hřiště

rozloučili jsme se

Poděkování Aničce Matějkové
Dovolte mi, abych veřejně poděkovala paní Anně Matějkové, za dlouholetou činnost v komisi
školské, kulturní a sociální – jménem rodiny, Obecního úřadu Pstruží a jménem svým. Odešla
náhle, bez rozloučení, uprostřed rozdělané práce 23. července 2019, ale zanechala nám nezapomenutelné vzpomínky na společnou spolupráci při návštěvách oslavenců, vítání občánků
a ostatních akcích v obci, na kterých se velmi aktivně podílela nejen prací, ale i svými nápady,
myšlenkami.
Děkuji Ti, Aničko, byla jsi jako sluníčko, které vnášelo do nás ten hřejivý pocit bezpečí, souznění při naší práci pro naše spoluobčany. 
Za všechny Vlasta Pečenková

Přijďte podpořit naše hasiče
U areálu hasičské zbrojnice se bude v sobotu 14. září konat hasičská soutěž. Začíná
v 9 hodin a nese název O putovní pohár starosty obce Pstruží. Jde už o 41. ročník soutěže dříve narozených hasičů. Neseďte doma
a přijďte je podpořit.

Obecní úřad Pstruží pořádá dne 5.10.2019
jednodenní zájezd

Valtické vinobraní
Město Valtice s partnery pořádá nejočekávanější akci v srdci Lednickovaltického areálu. Slavnost vína, burčáku a dobré nálady. Na dvou pódiích
se soustředí směsice hudebních žánrů z celého portfolia české hudební
scény. Hlavní pódium na náměstí je centrem této dvoudenní slavnosti.
Setkáme se s velkým množstvím krojovaných, dětských národopisných
souborů, mužských a ženských sborů, ale i hlavních ikon moderní hudby.
Další scény nabídnou pestrý program doplňující hlavní pódium. Náměstí se
stává tzv. ochutnávací lžičkou tradičních i krajových jídel širokého okolí
Valtic. Páteční program na náměstí od 18°° hod. do půlnoci bude
zajímavým startem hlavního dne Valtického vinobraní 2019. V sobotu
zahájíme v 10°° hod. Na hlavním pódiu se vystřídá program skupin
zvučných jmen až do 22°° hod. Druhé pódium na ulici Vinařská, v areálu
Vinných sklepů Valtice, spustí svou nabídku od 13°° do 24°° hod. Lákavý
program bude doplňovat i Vinařská stodola. Krojovaný průvod městem, se
zastávkou mimo jiné na druhém pódiu, vyjde z ulice Sobotní od Střední
vinařské školy v pravé poledne a jeho příchod na hlavním pódium na
náměstí bude ve 14°° hod. To a mnohé jiné se dá zažít na posledním
vinobraní letošní burčákové sezóny 2019.

HARMONOGRAM sběru nebezpečného odpadu
TERMÍN:
Pstruží

Odjezd: v

6:30 hodin- OÚ Pstruží

Přihlášky: OÚ Pstruží

Příjezd: cca 21:00 hodin

infocentrum
Cena :

200,- Kč

21. září 2019
samoobsluha

8.00 – 8.45

u obecního
úřadu

8.55 – 9.25

parkoviště nad
Severem

9.35 – 10.35

Přistavení kontejneru v pondělí 16. 9. 2019 na VOK
na stanovištích: „samoobsluha“ a „parkoviště pod Severem“

Obec Pstruží – NO, ZO, VOK a PNEU
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Čeladná, Kunčice p. O.
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Tento způsob léta je docela fajn – seniorský srpen v pohodě

Počátek srpna proběhl ve znamení opět
výtečně připravené a organizované Ladné Čeladné, také s účastí pravidelných seniorských
příznivců. Některá vystoupení sice byla pro
někoho až moc „nářezová“ (převážně v pátek),
nicméně sobotní program byl opravdu výborný.
Klubové akce proběhly v srpnu dle plánu
a všechny lze považovat za vydařené.
Pod Břízkami a na Mlýně
První srpnový den jsme procházkovou oklikou
dorazili pod Břízky a pokochali se dobrým pivem
a panoramatickým výhledem do okolí. Trochu turistiky pár dní poté jsme nasměrovali na Hukvaldy (tam jsme ale dojeli MHD), po prohlídce hradu
jsme skrze oboru dosáhli kozlovického Mlýna
a po dobrém obědě pak přes Frenštát domů.
Manželé Zlí jsou velmi hodní
Interesantní výlet do Metylovic jsme absolvovali společně s výpravou MO STP z Hrabůvky

(ved. paní Barnetová). Navštívili jsme brašnářskou dílnu manželů Zlých, kteří se nám ochotně
věnovali a zasvětili nás do tajů tohoto krásného
řemesla. Posléze proběhla prohlídka tamního
kostela s výkladem a také posezení Pod Lipami.
Z bubnování se stává tradice
Již třetí prázdninové lázeňské bubnování
v BRC proběhlo tentokrát pod vedením pana
Matýska a bylo opět prima. Náš buben-guru
nešetřil chválou, čímž všechny velmi povzbudil
a výsledek by určitě pochválil i sám pan Batoušek. Velké díky BRCu, že nám vytváří podmínky k bubenickému růstu, byť čas na nastartování profesionálních kariér již dávno minul.
„Jen tak“ posezení
Z „pléna“ před časem padl návrh se občas
jen tak v klubu sejít a jen tak si popovídat o všem
možném i nemožném. Byl jsem k tomu skeptický,
nicméně proběhlo již druhé takové posezení a pořád je co řešit... Tak uvidíme, třeba se to fakt chytí.
Ještě na programu…
Po uzávěrce tohoto čísla nás ještě čeká čtvrteční výlet ke Zdeňkovi, což je výletní restaura-

ce v kopci Žár – je tam parádní výhled do okolí.
Co nás čeká v září
Převážně vycházky a výlety: Výlet do Bašky
(knihovna, přehrada), Chata Dukla, Do Kunčic
pod Stolovou, autobusový Výlet za sklem a obrazy (Karolinka, Soláň). Dle situace můžeme
přidat jednu středeční či páteční turistiku.
V průběhu září se také probudí z letního
spánku čtvrteční cvičenky a angličtináři a klubový život se postupně dostane do „zimního“
režimu.
Kompletní program na měsíc září najdete jako obvykle v Čeladenském zpravodaji,
v klubu, v infocentrech Čeladná a Pstruží nebo
na www.senioriceladna.cz.
Klubovnu naleznete v přízemí Domu
s pečovatelskou službou, kontaktovat mě
můžete osobně, telefonicky (737 532 227,
731 505 585) nebo přes e-mail petr.bernady@
seznam.cz.
Závěrem přijměte pozvání na naše další klubové programy. A také rádi přijmeme do naší
sešlosti další spřízněné duše.  Petr Bernady

Na terase Pod Břízkami.

V Beskydech na Čeladné se roztáčela kola
v duchu fair play a pomoci neziskovkám

Kunčice p. O.
kalendárium akcí
Akce, které nás čekají v blízké době:
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)
21. 9.
Kunčický bazárek (9–11)
– v tělocvičně TJ Sokol

V brašnářské dílně manželů Zlých.

Významným momentem poválečné historie domova byl ozdravný pobyt lidických žen a jejich
dětí v roce 1947. Dnešní podobu získal dětský
domov v roce 1980, kdy byla dokončena rozsáhlá generální oprava a úprava objektu. Současný stav vytváří optimální podmínky pro život
až 46 dětí rozdělených do šesti skupin. Domov
využívá bytového uspořádání k realizaci myšlenky rodinné výchovy.
Sbor dobrovolných hasičů vznikl v Čeladné
o pět let později než dětský domov – v roce
1924, letos tedy slaví 95 let. V současné době
má SDH 110 členů, z toho 17 ve výjezdové jednotce, která se podílí na hašení požárů a řešení
mimořádných situací. Důležitou částí činností
SDH je pořádání kulturních akcí, například tradičního plesu nebo letní zábavy, a vzdělávání
dětí, hlavně v kroužku mladých hasičů, kde si
kluci a holky z Čeladné užijí kromě vzdělávání
i spoustu zábavy a dobrodružství.

V rytmu afrických bubínků.

Kunčice p. O.

7.9.2019

Šestý ročník celorepublikového závodu
horské cyklistiky CREAM Bike Čeladná přinesl dramatickou podívanou na trati i dobrou
zábavu v areálu Základní školy Čeladná, kde
se cyklisté a jejich fanoušci setkali. Ani letos
nechyběla Oranžová kola Nadace ČEZ, nově
v podobě dvou handbiků, na kterých návštěvníci akce „vytočili“ rukama přes 100 tisíc korun
pro místní dětský domov a dobrovolné hasiče.
Ani odpolední déšť nezkalil radost dvěma
mužům, pro jejichž neziskové organizace –
Dětský domov Čeladná a Sbor dobrovolných
hasičů Čeladná – se letos protáčely pedály
Oranžových kol na závodech MTB kol CREAM
Bike Čeladná pro profesionály i širokou veřejnost. Na sedla dvou handbiků Nadace ČEZ
usedali návštěvníci od dopoledních devíti hodin
až do půl čtvrté a společnými silami „najeli“ pro
děti z domova i dobrovolné hasiče dohromady
101 121 korun.
Ředitelka Dětského domova Čeladná Kateřina Surovíková převzala po skončení akce
symbolický šek s částkou 51 860 z rukou starosty Čeladné Pavola Lukši, za hasiče převzal
šek na 49 261 korun od mluvčího Skupiny ČEZ
Vladislava Sobola velitel výjezdové jednotky
Rostislav Pavelec.
Dětský domov využije výtěžek z charitativní
akce Nadace ČEZ k organizaci oslav 100. výročí od založení organizace i k nákupu sportovních potřeb pro děti. Sboru dobrovolných hasičů pomůže darovaná částka k obnově kroužku
pro děti – potřebují mimo jiné obnovit výstroj
pro požární útok, vzdělávací literaturu a vybavení klubovny.
„Těší mě, že letos byli obdarováni ti, kteří
naši podporu potřebují, i ti, kteří naopak často
pomáhají svým spoluobčanům při požárech,
povodních a v dalších naléhavých situacích,“
uvedla ředitelka Nadace ČEZ Michala Ziková.
V areálu základní školy se diváci bavili i sledováním seskoku parašutistů z týmu Compact
Skydive Team nebo při biketrialové exhibici
Petra Krause.
Letos se však „pomáhalo“ i na závodní trati
– férově se zachoval Tomáš Višňovský, který počkal na v tu chvíli vedoucího Jaroslava
Kulhavého, když mu spadl řetěz, a olympijský
vítěz ho nakonec v dramatickém finiši porazil.
Jako třetí dojel Marek Rauchfuss. Celkem se
na závodní trať přes Beskydy vydalo 849 bikerů. „Je příjemné vědět, že se v tomto regionu
věnuje cyklistice čím dál více lidí,“ pochvaluje si
šestý ročník oblíbeného závodu Martin Kráčalík
z pořadatelské agentury Seven Days Agency.
Podpořené organizace
Dětský domov Čeladná letos oslaví 100.
výročí od svého založení. Původně byl v roce
1919 na místě bývalého hotelu Smrk jako sirotčinec pro děti z okresu slezsko-ostravského.

obec
Kunčice pod Ondřejníkem

Chcete výhodně nakoupit???
Nebo naopak prodat oblečení,
hračky a jiné potřeby pro děti???
Pak je tu pro Vás opět …

KUNČICKÝ BAZÁREK
sobota 21. září 2019

v sobotu 7. září 2019
od 14:00 v areálu TJ Sokol
Co Vás čeká?

Program na pódiu:

Tradičně výborné občerstvení místních spolků a sdružení, zmrzlina z Farmy Menšík

15:30 - 16:00 Daflex Systém

Zábava, sport, adrenalin, střelnice
14:00 - 21:00 Velké nafukovací atrakce
v tělocvičně.
14:00 - 19:00 Skákací hrady
Cirkusové šapitó
Zábavné aktivity pro celou rodinu
Radost v písku – kreativní tvoření

16:00 - 17:00 CM Ondřejníček a zpěváčci z okolí
školní sbor
17:15 - 18:00 Představení ŽOFIE A ALEXANDRO
Cirkus trochu jinak - žongléři
19:00 - 20:00 Kapela Marian 333

v prostorách TJ

Sokol

(čp. 760)
Pro prodej se prosím přihlaste na e-mail
bazarek.kuncice@seznam.cz
Poté obdržíte bližší informace k jeho organizaci.
Přihlášky přijímáme do 17. 9. 2019

Volejbalový kurt
15:30 Turnaj Beskyďáčku pro děti
a jejich rodiče (volejbal)
Fotbalové hřiště
Přátelské utkání mezi horním a dolním koncem
Prezentace dvou vozidel Tatra

9:00 - 11:00

Taneční parket
18:30 - 19:00
Diskotéka pro děti
20:00 až do konce Taneční zábava
Akce se koná za každého počasí.
Změna programu vyhrazena
Srdečně zvou pořadatelé
www.kuncicepo.cz

Pořádá obec Kunčice pod Ondřejníkem ve spolupráci:
ZŠ a MŠ Karla Svolinského
Kunčice pod Ondřejníkem

Přijďte mezi nás!
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Září 2019
slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás v tomto krátkém článku informoval o dění v obci za uplynulé měsíce.
Byť se letní měsíce nesou v duchu volna a odpočinku, započaly v obci realizace plánovaných investičních akcí. Tou logisticky a stavebně nejsložitější byla bezesporu výměna stropní
konstrukce mezi 2. NP a 3. NP v budově mateřské školky. Byť to tak z venku nevypadalo,
zevnitř byla školka vzhůru nohama. Stávající strop nebylo možno ponechat a musel být zcela
zbourán. Je třeba myslet na to, že v budově, kde se pohybují malé děti, si nemůžeme vzít
na svědomí, byť nástin možnosti, že by něco nebylo v pořádku. Velké díky patří zejména
vedení školky i zaměstnancům za vstřícný a obětavý přístup, kdy s námi trávili ve školce
množství času ze svého osobního volna při řešení různých technických problémů i úklidu.
Rozhodli jsme se, že v rámci rekonstrukce provedeme i nové obložení stěn ve třídách a kompletní výmalbu. Věřím, že budova školky bude od září plně sloužit svému účelu a k radosti
dětí i paních učitelek.
Druhou investiční akcí v obci je stále probíhající oprava budovy Hasičské zbrojnice v Janovicích za účelem snížení energetické náročnosti budovy.
Je třeba také upozornit, že v tomto období začínají rovněž opravy místních komunikací,
a proto prosím dbejte pokynů pracovníků či dopravního značení.
Rád bych poděkoval touto cestou zaměstnancům technického dvorku a brigádníkům, kteří
v letních měsících prováděli nejen běžnou údržbu obce, ale zvládli i spoustu drobnějších
oprav na obecním majetku. Také byli nápomocni při stěhování a finálním dokončení školky.
Jejich přičiněním tak došlo ke zlepšení vzhledu obce jako celku.
Velice mě potěšila skutečnost, že se nám podařilo získat dotaci ve výši 1.003.274 Kč
na vybudování běžecké dráhy s doskočištěm. Tato investiční akce bude realizována v lokalitě za multifunkčním hřištěm u základní školy a v současné době dokončuji jednání s dotčenými orgány a se stavebním úřadem. Zda budeme tento projekt realizovat ještě v letošním
roce, bude záležet zejména na počasí.
V základní škole se během hlavních prázdnin dodělávala nová laboratoř přírodních věd.
Žáci se od školního roku 2019/2020 mohou těšit na moderní a kvalitně vybavenou učebnu
v hodnotě 2.500.000 Kč. Těší mě, že po renovované učebně informatiky dochází ke zvelebování dalších prostor školy.
Další velmi dobrou zprávou je, že Obci Janovice byla přiznána dotace ve výši
2.609.409,34 Kč na projekt revitalizace a obnovu zeleně v obci Janovice ve čtyřech lokalitách
(u základní školy, areál hřbitova, prostranství před prodejnou potravin v Janovicích a zahrada
bývalé školy na Bystrém).
Věřím, že prázdninové dny jste strávili v dobré náladě na dovolené ať už se sportem,
anebo jen tak, klidným odpočinkem v prostředí, kde jste cítili dobře ve společnosti své rodiny
a přátel. Snad k tomu přispěly i společenské akce pořádané místními spolky nebo Obcí Janovice. 
Svatopluk Běrský, starosta

NAJDEME SE?

Hledám spolupracovníky, kteří by byli
ochotni v průběhu školního roku jednou
za měsíc pomoci na dvě hodiny v janovické škole při organizaci turnajů barevného
minivolejbalu.
Kontaktní osoba: Miloslav Chrobák,
chrobak13@seznam.cz
P.S. Aktivní znalost volejbalu není nutná

Pozvánka na fotbal

Zveme všechny fotbalové příznivce na domácí zápasy TJ Janovice v okresním přeboru
mužů na podzim 2019.
4. 9. od 17.00
TJ Janovice vs. TJ Sokol Baška
14. 9. od 16.00
TJ Janovice vs. TJ Metylovice
28. 9. od 15.30
TJ Janovice vs. SK Pržno
12. 10 od 15.00
TJ Janovice vs. SK Nošovice-Lhoty
19. 10 od 14.00
TJ Janovice vs. TJ Sokol Palkovice
9. 11. od 13.30
TJ Janovice vs. TJ Sokol Chlebovice

Úprava spoje linky číslo 14
Vážení občané,
z důvodů přetíženosti spojů MHD Frýdek-Místek v ranní špičce bude od 1. září 2019
dočasně posunut a zkrácen spoj linky číslo 14
jedoucí tradičně v 7.53 ze zastávky „Janovice,
konečná“. Nově bude tento spoj jezdit v 7.48 ze
zastávky „Janovice, škola“.
Rada obce Janovice obdržela od dopravce
oznámení o této změně, ke které přijala jedno-

hlasně nesouhlasné stanovisko. Jedním z uváděných důvodu je nízká vytíženost tohoto spoje.
Dle našich sledování však tento spoj využívá ze
zastávek „Konečná“, „Transformátor“ a „Řezáč“
poměrně velké množství občanů, proto vedeme
s dopravcem jednání o zpětném rozšíření tohoto
spoje do zastávky „Janovice, konečná“, které by
mohlo být platné od úpravy jízdních řádu v prosinci tohoto roku.
Svatopluk Běrský

Sbor dobrovolných hasičů Janovice

Janovice

Pár slov k mohyle J. Palacha a J. Zajíce
na Smrku – aby skutečnost nezmizela v čase
Smrk, druhá nejvyšší hora Beskyd, syrová,
drsná, zároveň však majestátná, nesoucí si
svá tajemství putováním dějinami. Snad neubude na její tajemnosti, když poodhalíme jednu
z událostí, která se stala před téměř 50 lety.
Je polovina srpna r. 1970 a k vrcholu Smrku
tiše stoupají čtyři kamarádi z Janovic-Bystrého, mající v úmyslu založit mohylu na počest
Jana Palach a Jana Zajíce. V duchu s nimi jsou
i zbylí kamarádi, kteří se podíleli na celé přípravě a realizaci. Do soumraku se tak skutečně
stalo. Byla založena mohyla a na ní umístěna
už předem vypálená dřevěná deska, nesoucí
jména hrdinů s daty jejich úmrtí a odkazem
na jejich poselství: „Jen ten, kdo nad sebou
vládne, je svoboden.“ Celá ta atmosféra založení mohyly byla umocněna nocí strávenou
na hoře, která si dál ponese příběh odhodlání
dvou mladých studentů.
Mohyla byla několikrát likvidována, ale
po celých 20 let znovu obnovována a zmizelá
původní dřevěná deska byla nahrazena plochým kamenem, na kterém byl tuší napsán původní text. Později byla deska obnovena ještě
několikrát neznámými turisty, trampy či skauty.
Bohužel jméno Jana Zajíce se z ní vytratilo.
V 80. letech byla naproti mohyle založena
mohyla nová – Lenonova. Počátkem 90. let byla
mohyla J. Palacha a J. Zajíce přemístěna o ně-

Sběr nebezpečného odpadu

V sobotu 19. října bude v obci Janovice probíhat sběr nebezpečného odpadu. Tyto odpady,
mezi které patří například motorové oleje, zbytky
barev, léky, chemikálie, autobaterie a další podobné látky a dále také elektrozařízení, můžete v tento den odevzdat v době od 9.10 hodin
do 9.55 hodin na obecním hospodářském zařízení
Dvoreček a v době od 10.05 hodin do 10.20 hodin
na parkovišti před restaurací U Toflů na Bystrém.

Pravděpodobně poslední dochovaná fotografie původní dřevěné desky
umístěné na nově založené mohyle J. Palacha a J. Zajíce.
kolik desítek metrů blíže k vrcholu. Proč se tak
stalo, se již asi nikdy nedozvíme. Tajemství šesti
kamarádů je poodhaleno. Hora přišla o své tajemství, ale jen ona ví, kolik lidských duší s ryzími úmysly vzdalo za tu dobu hold krátkým zastavením a tichou vzpomínkou u mohyly. Čas plyne
jako vítr prohánějící se beskydskými vrcholky
hor, ale vzpomínky opravdových kamarádů zůstávají hluboce vryty do jejich paměti.

O to více nás těší zájem obce Ostravice,
zvláště pak paní ředitelky základní školy, že
na hrdinný čin mladých studentů nezapomínají
a starají se o uctění jejich památky. Tak jako
byla Ivančena zasvěcena hrdinům odboje 2.
světové války, měl by Smrk připomínat památku Jana Palacha a Jana Zajíce.
Se vzpomínkou děkují zakladatelé původní mohyly.

jubilea
Vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky
a radosti ze života přejeme srpnovým
oslavencům paní Jiřině Hodurové, Heleně
Magdoňové, Emílii Uhrové, Jarmile
Bednárkové, Marii Foldynové a Janu
Adamcovi z Janovic a panu Jiřímu
Židkovi z Bystrého.
Obec Janovice

akce v měsíci září
- Exkurze na vodní dílo Šance – pátek 6. září
- Oldies party – pátek 6. září od 18.30 v areálu TJ Janovice
- Sportovně-zábavné odpoledne – v neděli 8.
září od 13.00 v Sadu Petra Bezruče.
- Janovické kopečky – v sobotu 14. září
od 11.00 na obecním hřišti
- Zájezd seniorů na Lysou horu – ve čtvrtek
26. září

Obec Janovice
__________________________________________________________________________________

VÝZVA
Obec Janovice připravuje vydání reprezentativní knihy

„HISTORIE OBCE JANOVICE“

Na tvorbě této knihy se můžete podílet i Vy. Pokud máte doma jakékoliv
historické fotografie, dokumenty, či jiné materiály vztahující se k obci
Janovice, které by mohly publikaci obohatit o důležité informace, nebo
chcete, aby se případně v knize objevily a bylo z nich čerpáno, doručte je
prosím do konce září 2019 na Obecní úřad v Janovicích.

Fotografie, dokumenty a materiály bychom od Vás osobně převzali do
výpůjčky, tak abychom Vám je mohli po naskenování vrátit v pořádku zpět.

srdečně zve všechny občany do Sadu
Petra Bezruče na 13. ročník

Neděle 8. září 2019
Začátek ve 13:00 hod, ukončení soutěží v 16:00
a následné vyhodnocení v 16:30 hod

Připraveny soutěže pro děti i dospělé o více jak 50 cen!
Občerstvení zajištěno
Připravené soutěže i hasičskou i nehasičskou tématikou: Chytání
plamínků, Motání hasičských hadic, Vzduchovka a další ...

V měsíci listopadu proběhne v hostinci Ondráš pro zájemce setkání
s autorem knihy panem PhDr. Janem Sahebem, Ph.D., při němž se uskuteční
diskuze o obsahu knihy a dalších námětech, které by se v ní měly objevit.

_______________________________________________________________________________________
Kontaktní osoba: Lukáš Plánička, +420 777 977 104, l.planicka@obecjanovice.cz
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Zájezd seniorů
V úterý 6. srpna proběhl zájezd janovických
seniorů v rámci cyklu výletu pořádaných Moravskoslezským krajem. Tyto výlety probíhají
pravidelně z několika nástupních míst a jsou
určeny všem seniorům nad 60 let věku žijícím
na území Moravskoslezského kraje. Cíle výletu
jsou různé.
Díky dobré spolupráci s pořadatelskou
agenturou se nám podařilo zajistit místo na jednom z výletů pro třicítku našich seniorů, pro které zajel autobus přímo do Janovic.
V rámci tohoto zájezdu navštívili účastníci muzeum klobouků v Novém Jičíně, zámek
Kunín a záchrannou stanici živočichů v Bartošovicích. V ceně zájezdu, která byla dotovaná
Moravskoslezským krajem a Obcí Janovice, byl
zahrnut kromě dopravy a vstupů také oběd.
Doufáme, že se tato akce všem zúčastněným líbila, a i nadále se budeme snažit zajišťovat další podobné aktivity.  Lukáš Plánička

krátce z obce
Kácení máje
a smažení vaječiny
Kácení máje a smažení vaječiny se bude konat
v pátek 31. 5. 2019 od 16:00 hod. na nádvoří
obecního úřadu. Kácení máje bude provázeno humornou scénkou. Občerstvení zajišťuje
obec. S sebou pažitku a dobrou náladu!

Informace
ke kotlíkovým dotacím
Upozorňujeme občany, že příjem elektronických
žádostí na kotlíkovou dotaci začíná 13. 5. 2019
od 10:00 hod. Občané, kteří mají zájem o pomoc při vyplnění a odeslání formuláře, nechť se
obrátí na obecní úřad nejpozději do 9.5.2019.

Bílá

Letní kino na Konečné

Jedinečný nápad uspořádat letní kino
v krásném prostředí zadních hor vyšel na jedničku. V pátek 9. srpna večer se na Konečné
v bezprostřední blízkosti slovenské hranice
promítala rodinná komedie Špunti na vodě.
K promítání jsme využili louku v mírném svahu, který připomínal přírodní amfiteátr. Drobné
občerstvení formou čepovaného piva a kofoly
bylo samozřejmostí. V pozadí promítacího plát-

na se diváci mohli kochat i pohledem na zapadající slunce za charakteristickou siluetou hory
Travný. Zájemce o promítání dovezl z centra
obce a přilehlých částí speciálně vyslaný autobus. Jelikož se akce konala na československým pomezí, nechybělo ani množství přeshraničních návštěvníků, čímž jsme opět potvrdili
česko-slovenskou vzájemnost a přátelství.

Tomáš Kubačák

NABÍDKA PRÁCE

– INSTRUKTOR LYŽOVÁNÍ / SNOWBOARDINGU ZIMA 2019–2020
Přijmeme nové kolegy do týmu, pro něž práce s dětmi je zábavou. Možnost získat ZDARMA
akreditovaný kurz instruktora.
Jsme největší lyžařská škola na Moravě. Nabízíme nadstandartní platové ohodnocení, práci
na Dohodu o provedení práce nebo Pracovní smlouvu, přátelský kolektiv pozitivně naladěných lidí, skipas a firemní oblečení zdarma, ubytování a stravu ve středisku za nákladové ceny,
doškolování s profesionálními lektory APLŠ, APUL a další zaměstnanecké benefity. Nabídky
zasílejte emailem na prace@nabile.cz nebo kontaktujte přímo +420 774 155 377, adresa: SUN
Ski Board School Beskydy, 739 15 Bílá 155
Kontakty: Informační centrum: +420 725 222 111
Aktuální informace: www.nabile.cz

Přehled bohoslužeb na měsíc září
v kostele sv. bedřicha
1. 9., 8. 9., 15. 9., 22. 9., 29. 9. 2018
vždy v 10.30 hodin.

z kalendáře obce
14.–15. 9. 2019 – zájezd pro občany
18. 9. 2019 – zájezd pro seniory
1. 10. 2019 – zahájení kurzu jógy

Sběr nebezpečného odpadu
Termín konání: sobota 28. září 2019
Sběrná místa:
Bumbálka
8.00 – 8.10
Třeštík
8.20 – 8.30
Hlavatá
8.40 – 8.50
Mezivodí
8.55 – 9.05
Zámeček autobus. zastávka 9.15 – 9.25
Parkoviště u Domovjanky
9.30 – 9.40
Konečná – točna
9.45 – 9.55
Křižovatka školka Mlýn
10.10 –10.20

Nohejbalový turnaj – změna termínu!
Nohejbalový turnaj, který se měl uskutečnit v sobotu dne 7. září na tenisovém hřišti hotelu
Bauer, se z technických důvodů přesouvá na sobotu 28. září. Začátek turnaje zůstává stejný –
v 10.00 hodin. Možnost ubytování na hotelu Bauer zajištěna.
Kontaktní osoba: pan Lukáš Jurčo, tel. 602 345 829
Omlouváme se za způsobené potíže a děkujeme za pochopení.
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Kultura, inzerce

Plánované kulturní a sportovní akce na ZÁŘÍ 2019

Plánované kulturní a sportovní akce na ZÁŘÍ Jazzový koncert – sedmý koncert Kruhu přátel hudby v roce 2019
úterý 3. 9.
Tvořivé dílny pro děti
15.00 – 19.00 RÁMEČEK NA OBRÁZEK Z PRÁZDNIN
klubovny Kulturního centra
vstup zdarma
pátek 6. 9.
Zdravotní přednáška
sobota 7. 9.
NESCHOPNOST SEBEOVLÁDÁNÍ A ZÁVISLOSTNÍ CHOVÁNÍ
19.00 – 21.00 Přednáší MUDr. Horst Müller.
sobota 7. 9.

HOROROVÉ LETNÍ KINO
Ondřejník

neděle 8. 9.
16.00

Divadlo pro děti
POHÁDKY PANA POHÁDKY
velký sál Kulturního centra
Vstupné 50 Kč, vstupenky na místě od 15.00 hodin

pondělí 9. 9.
9.00 – 16.00

FARMÁŘSKÉ TRHY
před obchodním domem OMMA

středa 11. 9. VELETRH ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019
12.00 – 18.30 Kulturní centrum
středa 11. 9.
15.00

PO STOPÁCH FRÝDLANTSKÉ LITINY A SMALTU – průvodcem komentovaná prohlídka
TIC Frýdlant nad Ostravicí
Vstupné: dospělí 90 Kč a děti do 15 let 70 Kč. Nutno objednat předem na tel. 558
676 909!

čtvrtek 12. 9. DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
8.00
Kulturní centrum
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.
sobota 14. 9.
11.00

PLACKOVÉ HODY III.
Ondřejník

úterý 17. 9.
Tvořivé dílny pro děti
15.00 – 19.00 DŘEVĚNÝ DOMEČEK
klubovny Kulturního centra
vstup zdarma

čtvrtek 19. 9. Cestopisná přednáška Jiřího Kráčalíka
18.00
ZAKARPATSKÁ UKRAJINA, PO STOPÁCH NIKOLY ŠUHAJE LOUPEŽNÍKA
kinosál Kulturního centra
vstupné 50 Kč
pondělí 23. 9. FARMÁŘSKÉ TRHY
9.00 – 16.00 před obchodním domem OMMA
sobota 28. 9.

BURČÁKOVÉ SLAVNOSTI
náměstí

pondělí 30. 9. TÝDEN KNIHOVEN
– pátek 4. 10. knihovna

Připravujeme:
pátek 22. 11.
19.00

Divadelní představení
BOSÉ NOHY V PARKU
Romantická komedie nejen o lásce. Hrají Anna Linhartová, Radúz Mácha, Veronika
Freimanová, Rudolf Hrušínský.
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

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 přátelé krásné hudby, zveme vás
na další z koncertů sezóny 2019, pořádaných frýdlantským Kruhem přátel hudby (KPH). Proběhne v úterý 24. září v 18.00 ve velkém sále ZUŠ.
Tento koncert patří do volného cyklu „Mezi
žánry“, ve kterém chceme posluchače potěšit
i jinou než klasickou (vážnou, artificiální) hudbou. Tentokrát vystoupí jazzový kvintet Five
Heads. Jde o ostravské uskupení, pětici vynikajících jazzových hudebníků Jana Štěpánka
(trubka, křídlovka), Pavla Prokopa (saxofony),
Jana Kavku (piano), Marka Dufka (baskytara)
a Jiřího Bučánka (bicí). Repertoár tvoří výhradně autorské skladby. Zajímavostí je, že dva
z hudebníků – Jan Štěpánek a Pavel Prokop
– v současnosti zároveň vyučují v naší frýdlantské ZUŠ. Poslech pánů učitelů by mohl být jistě
dobrou motivací pro jejich žáky!
Protože tímto koncertem začíná druhá část
sezóny KPH, připomeňme si stručně naši činnost
a koncerty první části sezóny. Kruh přátel hudby
je občanské sdružení, jehož cílem je pořádat
koncerty vážné hudby. Těchto spolků je v České republice několik stovek a jsou podporovány
Nadací Český hudební fond i dalšími nadacemi,
v našem případě také dotací Města Frýdlant
nad Ostravicí a výbornou spoluprací s Kulturním
centrem. Sezóna 2019 je patnáctá, během předchozích sezón jsme uspořádali pro občany z Frýdlantu a okolí už 115 krásných koncertů klasické

hudby profesionálních umělců špičkové kvality, 6
koncertů z cyklu mezi žánry a 20 poslechových
pořadů a dalších doprovodných akcí.
I v současné sezóně se nám daří, měli jsme
štěstí na opravdu krásné koncerty: v lednu hobojový recitál Barbory Trnčíkové, v únoru strhující
koncert houslisty Milana Al-Ashhaba a klavíristy Aloise Skoumala, v březnu velmi vydařený
koncert frýdlantských pěveckých sborů, v dubnu krásný koncert ansámblu Colour brass duo
(basklarinet a klavír), v květnu už tradičně překrásný pěvecký recitál mladých operních zpěvaček, v červnu pak klavírní koncert, ve kterém sice
nemocného Ivo Kahánka musel zastoupit mladý
klavírista Vojtěch Trubač, ale náhrada to byla vy-

nikající. A tak opět na některých koncertech nastala i výjimečná reakce publika – potlesk vestoje.
Děkujeme Městu Frýdlant nad Ostravicí i Kulturnímu centru za spolupráci a finanční podporu,
bez které bychom nemohli umělce do Frýdlantu
zvát. Posluchačům pak děkujeme za stále hojnější návštěvu a těšíme se na shledanou v úterý
24. září a potom na koncertech v říjnu a listopadu,
ke kterým jsme letos navíc přidali dvě mimořádné
akce k připomenutí 30. výročí sametové revoluce.
Vstupné na zářijový koncert je 130 Kč, důchodci a děti 90 Kč, s abonentní vstupenkou členů KPH zdarma. Volný vstup mají díky spolupráci
s frýdlantskou ZUŠ také žáci a učitelé této školy.

Za výbor KPH J. Svoboda

Nejen list z katalogu – vzpomínka na Marii-Therese Masias
Výstava z 15. Beskydského smaltování, která
proběhla do konce srpna, přivedla do Kulturního
centra ve Frýdlantě nad Ostravicí řadu návštěvníků, kteří zde už byli a smalt milují nebo jej teprve
objevují.
Pozornost znovu budila část stálé expozice
z minulých 15 Mezinárodních sympozií Frýdlantský umělecký smalt (1999–2014), která tvoří
základ evropsky významné sbírky uměleckého
smaltu ze sympozií. Připomněla také, že se zde
během patnácti ročníků vystřídalo 54 umělců
z České republiky, Slovenska, Německa, Polska,
Maďarska, Rakouska, Francie, Ruska, Ukrajiny,
Holandska, Anglie a Japonska. Zahraniční umělci na frýdlantská setkání nezapomínají a dostali

je do evropského povědomí. Svědčí o tom i poslední smutná zpráva naší čestné členky Barbary
Lipp z Německa, která smaltérskou obec informovala o odchodu významné francouzské umělkyně Marii-Therese Masias (19. 8. 1930 – 25. 6.
2019). Tato významná malířka, smaltérka, organizátorka výstav a pedagožka také napsala řadu
odborných publikací. Vrcholem její činnosti spolu
s Michaelem Coignouxem bylo založení spolku
smaltérů GIRAEFE, aktivní v Morez i okolních
oblastech a v Noirlac. V Morez společně vybudovali smaltérskou dílnu s velkou vypalovací pecí.
Zúčastnila se také, díky přátelství se smaltérkou
Evou Kučerovou-Landsbergrovou, i 10. Mezinárodního sympozia Frýdlantský umělecký smalt,

kde jsme se s ní spřátelili. Jak napsala Barbara
Lipp: „Se svým vrozeným humorem vždy dokázala zajistit dobrou náladu. Velkou měrou přispěla k tomu, že jsme mohli prožívat nádherné
společné pracovní dny…!“
Ve svém věku byla optimistická a duchem
mladá, objevovala svět velice svěžíma a neotřelýma očima, jak dokazuje i její práce v expozici. Její zkušenosti nás obohatily technologicky
i výtvarně. Kus práce udělala i pro propagaci
frýdlantské smaltérské tradice ve Francii. Její odchod je velkou škodou pro evropský smalt, ale
i pro nás, smaltéry ve Frýdlantu. Její přítomnost
ve městě tak bude trvalejší než jen list z katalogu
sympozií. 
Karel Bogar

Tata Bojs uchvátili Ladnou Čeladnou a vytvořili úžasnou atmosféru
Již popáté se areál Základní školy v Čeladné
stal dějištěm hudebního festivalu pro rodiny s dětmi Ladná Čeladná. Kromě široké nabídky koncertů napříč žánry na festivalu nechyběl bohatý
program také pro mladší i starší děti.
Největšímu úspěchu se u publika jednoznačně
těšila pražská kapela Tata Bojs, která na festivalu
vytvořila úžasnou atmosféru jásajícího a tančícího
davu, charismatický a vtipem hýřící mladý zpěvák
David Kraus s kapelou či legendární písničkách
Jaroslav Uhlíř, který rozezpíval celé publikum napříč generacemi. Děti nadchl svým představením
Michal Nesvadba a divadélko Ententýky, úspěch
ale měly i workshopy, soutěže či skákací hrad.
Festival Ladná Čeladná je multigenerační rodinný festival, který je určený zejména pro rodiny
s dětmi, takže při pohledu na návštěvníky to bylo
i při pátém ročníku znát. „Jsme moc rádi, že se
naplňuje naše vize rodinného festivalu a mezi návštěvníky je s rodiči či prarodiči stále více a více
dětí a že na festivalu vydrží i do pozdních nočních
hodin. Je to pro nás známka toho, že se u nás díky
bohatému a zajímavému programu rozhodně nenudí a mají co dělat. A věříme, že stejně spokojení
byli i jejich rodiče,“ říká ředitel festivalu Ladná Čeladná Jindřich Vaněk s tím, že je znát, že na festivalu přibyli i přespolní návštěvníci, kteří pojali festival dovolenkově a využili k přespání festivalový
kemp, který byl umístěn hned vedle areálu. Mezi
dětmi sklidil dle očekávání největší úspěch Michal
Nesvadba. Se svou Kouzelnou školkou vykouzlil
úsměv na tvářích nejen malým návštěvníkům, ale
i jejich rodičům, a v zákulisí prozradil, že pro děti
připravuje nový projekt s Františkem a Fanynkou,
takže se mají i do budoucna na co těšit. Nadšené
a rozjařené ale byly děti i s divadélkem Ententýky

či SemTamFór a vyřádily se například i u skákacího hradu či gyroskopu, kde si mohly vyzkoušet 3G
přetížení a pohyb ve všech směrech.
Hudební scénu na hlavní stage v pátek otevřela vsetínská energická kapela Shape The
Cat, po nich na hlavní stage následoval všem
velmi dobře známý český písničkář Jaroslav Uhlíř,
který rozezpíval celé publikum a velmi si později
pochvaloval super diváky a atmosféru, což platilo
i obráceně. Večer publikum oslnil talentovaný charismatický zpěvák, skladatel a herec David Kraus,
který hýřil vtipem na všechny strany a moc si pochvaloval nejen skvělé publikum, ale i úžasné prostředí malebných Beskyd, kde se festival již pátým

rokem odehrává. V sobotu patřilo hlavní pódium
Andělem oceněnému buskerovi Thomu Artwayovi
či skupině FiHa. Vyvrcholením sobotního večera,
ale i celého festivalu bylo vystoupení skupiny Tata
Bojs, která vytvořila úžasnou atmosféru jásajících
a tančících diváků, kteří zaplnili celou plochu před
hlavní scénou. „Nadšené reakce publika nás nenechávají na pochybách, že skupina Tata Bojs
na Ladné Čeladná byla trefa do černého. Byla
zde úžasná atmosféra, lidé tančili, zpívali, zkrátka
si užívali každou píseň, a dle našich informací si
vystoupení – téměř do roztrhání těla – velice užila
i samotná kapela,“ říká na závěr s úsměvem ředitel festivalu ladná Čeladná Jindřich Vaněk.

Elektrické vozíky
a skútry
SELVO 3500.6

58 290 Kč
od

34 990 Kč

SELVO 41000

SELVO 4800

Nabídka volnočasových aktivit v ORP Frýdlant nad Ostravicí.
Dozvíte se, jaký zájmový kroužek mohou děti navštěvovat, co se v kroužku
naučí a spoustu dalších informací.
Veškeré dotazy rádi zodpovíme na: tel. čísle: 558 606 304, 305, 308
nebo na mailové adrese info@kcfno.cz.

» bez řidičáku
» 0.10kč/km
» nový výrobek se zárukou
» testovací jízda zdarma

PRODEJ
A SERVIS
Zahradní stroje Foldyna s.r.o.
Baška 41, 739 01 Baška
tel: 723 934 215
www.zahradni-stroje.cz
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Kultura

Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí, p. o. Vás srdečně zve na

burčákové
slavnosti
sobota 28.září 2019 na náměstí

10:00–18:00 od 10:00 farmářský trh

vstup zdarma
Řízená degustace vína
a přednášky spojené s pěstováním a výrobou vína
v časech 11:30, 13:30 a 15:30–vinařství Palavín
po celý den k poslechu cimbálová muzika
občerstvení zajištěno
výtvarné dílny a zábavný program pro děti
od 18 hodin přímo na náměstí projekce filmu Bobule
pro bližší informace sledujte web a FB Kulturního centra

w w w . k c f n o . c z

Září 2019

Září 2019
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Inzerce

Lumír Matula,
oprava elektroniky

Televizory plazmové, LCD, videa,
DVD, CD, videokamery, satelitní
přijímače, set-top-boxy, mikrovlnné trouby. Přijedu k Vám
732 16 46 36, 558 622 296
Lekce a kurzy jógy
Jóga v přírodě
Pobyty u moře

www.JogaPodHorami.cz

PORTÁLOVÉ MYTÍ
MYCÍ BOXY
ČIŠTĚNÍ INTERIÉRU
OZONOVÉ ČIŠTĚNÍ

LUČNÍ
REVO
ANA
OCHR
EC
PIKAT
CAR - -------------------- ikatec.cz
www.p
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ÚKLID DOMÁCNOSTÍ A FIREM | ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A SEDAČEK
DEZINFEKCE OZONEM | PARNÍ ČIŠTĚNÍ
PŮJČOVNA ČISTÍCÍCH STROJŮ
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