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Pro mladého cyklistu letěl vrtulník
BESKYDY – Krátce po začátku sjezdu
v bikeparku Bílá koncem července patnáctiletý cyklista spadl a velice vážně se zranil, takže pro něj musel přiletět vrtulník. Nehoda byla
horské službě nahlášena jako ohrožující život
s tím, že chlapec po pádu nedýchá.
„Po příjezdu na místo jsme zjistili, že hoch
se již probral, nicméně jeho další zranění byla
velice vážná. Měli jsme podezření na vnitřní
zranění v oblasti břicha a na poranění páteře.
Cyklista měl i další méně závažná zranění.
Vzhledem k tomu k nehodě kromě nás zamířil
i sanitní vůz a vrtulník z Ostravy,“ uvedl k výjezdu Pavel Masopust, zasahující člen Horské
služby Beskydy.
Po příletu byl přímo na místo vysazen lékař
Letecké záchranné služby. „Vyšetřil pacienta,
podal mu tišící léky na bolest a rozhodl o okamžitém transportu k dalšímu ošetření. Pozem-

ní transport ale vzhledem k povaze poranění
vyloučil. Připravili jsme proto chlapce k vytažení v podvěsu, posádka vrtulníku jej vyzvedla
a po přistání na nedalekém parkovišti chlapce
přeložila a odletěla s ním do Fakultní nemocnice v Ostravě,“ doplnil Pavel Masopust.
Během pokračujících letních prázdnin
jsou veškeré trasy pro milovníky horské
cyklistiky v Beskydech doslova přeplněné.
„Problém bývá, když se na značně náročný
terén pro znalce pustí někdo mladý a nezkušený. Zvláště sjezdy bývají pro méně
zkušené cyklisty velice obtížné a riskantní.
Na místě je proto dodržování všech pravidel
horského cyklisty,“ důrazně varoval Radan
Jaškovský, náčelník Horské služby Beskydy. Připomněl, že příslušné desatero najdou
návštěvníci pohoří na webových stránkách
HS www.hscr.cz.

mačního centra zajišťuje Turistické informační
centrum Frýdek≈Místek již pátou sezónu. Informátoři dokáží návštěvníkům přímo v terénu
poradit, kam se vydat na výlet,
jaké místa v regionu mohou navštívit nebo

zvou na významné akce, které se zde konají.
„Informátory lze poznat dle zelených triček
s označením Tourist Info. Ve čtvrtky je možné se s nimi setkat ve Frýdku-Místku v okolí
přehrady Olešná, v pátky pak na turisticky významných místech
v Beskydech jako např. na Prašivé, Gruni,
Pustevnách, Visalajích nebo Ondřejníku.
O sobotách budou v těchto lokalitách prezentovat zdejší turistickou nabídku také v prezentačním stanu,
kde budou moci zájemci získat širší spektrum informací,“ říká ředitelka Turistického
informačního centra Frýdek≈Místek Monika
Konvičná.
Cílem této služby je přiblížit turistickou nabídku oblasti Beskyd těm, kteří cestu do informačního centra z nějakého důvodu minou.
Díky mobilním informátorům získává turistické
informační centrum i zpětnou vazbu od návštěvníků zdejší lokality, která je užitečná při
plánování aktivit v nové turistické sezóně.
V loňském roce takto vyjeli mobilní informátoři v letní sezóně téměř třicetkrát, oslovili
na 1700 návštěvníků a rozdali až 3500 ks propagačních materiálů.

Mobilní informátoři jsou opět v terénu
BESKYDY – Návštěvníci rekreační oblasti
Olešná a Beskyd se mohou v těchto prázdninových dnech setkat s mobilními informátory.
Ti budou lákat na zdejší turistickou nabídku
až do konce srpna. Službu mobilního infor-

Mobilní informátoři radí turistům přímo v terénu.

Další ročník Frýdlantského duatlonu se blíží!
FRÝDLANT – Doba koronavirová nám
úplně nepřeje, ale my stále věříme, že se
nám 6. září podaří uspořádat již tradiční závod Frýdlantský duatlon se všemi jeho částmi tak, jak jste doposud byli zvyklí!
V hlavním závodě Frýdlantského duatlonu budete mít možnost poměřit své síly
v běhu a v jízdě na kole na trase o celkové délce 26 km. Trasa se sestává z 4,5 km
běhu – 19 km MTB a 2,5 km běhu. Závodit
můžete sami nebo přiberte parťáka do štafet
– skvělá záležitost pro posílení vztahů s kámoškou, kolegou, ségrou, tátou..., a pokud

si troufnete, tak i s partnerem či partnerkou.
Jste opravdoví siláci a máte rádi týmovou
spolupráci? Pak byste si neměli nechat ujít
tradiční závod ve vynášce sudu piva na Lysou horu Bernard Beskydský šerpa.
Do Frýdlantského duatlonu se opět bude
moci zapojit celá rodina! Ačkoli bude akce
netradičně v září, děti nepřijdou ani o Dětský den, který připravujeme se spolupráci
s Kulturním centrem. Neopomeneme ani
na juniorské a rodinné běhy, které se staly
již tradiční součástí akce.
Na nic nečekejte a registrujte se na www.

frydlantskyduatlon.cz.
Sledujte prosím vývoj aktuální situace
a při tréninku dodržujte prosím hygienická
nařízení vlády, jen tak bude moc být Frýdlantský duatlon uspořádán. Pokud bude
závod z důvodu nepříznivého vývoje pandemie zrušen, startovné bude vráceno v plné
výši nebo převedeno do dalšího roku.
Akce bude dodržovat aktuální hygienická
nařízení Vlády ČR.
Těšíme se na vás v neděli 6. 9. 2020
na fotbalovém hřišti ve Frýdlantě nad Ostravicí.

PRÁZDNINOVÉ RADOVÁNKY NA BÍLÉ: Co vše můžete provádět v Dětském letním
parku v Resortu NA BÍLÉ | BESKYDY se dočtete na str. 13.

Večerní astronomické pozorování
Hvězdy, galaxie, supernovy, komety, světelný smog a podobně… Víte přesně, co ta
slova znamenají? Nebo jsou vám prostě jen
povědomá a rádi byste znali jejich pravý význam?
Tak přesně pro vás je připraveno Večerní
astronomické pozorování s populárně-odborným výkladem pracovníků Hvězdárny ve Valašském Meziříčí v sobotu 8. srpna od 21
hodin na Ondřejníku. A bude se na co dívat,
bude co pozorovat!
Několikrát ročně se na obloze vyskytují tzv.
meteorické roje, laicky se jim říká „padající
hvězdy“. Mezi nejznámější patří letní Perseidy
v období půlky srpna, tento roj je velice známý
a populární, ale v žádném případě není jediný.

Mnohem výraznější jsou lednové Kvadrantidy
nebo prosincové Geminidy. Pěkným rojem
jsou i říjnové Orionidy, pocházející z nejznámější Halleyovy komety.
Noční oblohu nám zdobí takové perly, jako
je planeta Saturn se svými prstenci a planeta
Jupiter se čtyřmi nejjasnějšími měsíci. Pokud
bude dobré počasí, není vyloučeno, že budou
vidět na těchto planetách například oblaka
nebo zamrzlé polární oblasti v případě Marsu. Dále na vás čeká několik krásných hvězd,
dvojhvězdy, hvězdokupy, v případě jasného nebe také planetární mlhoviny a galaxie.
V neposlední řadě samozřejmě Měsíc a Mléčná dráha, která se táhne přes celou oblohu.

Kateřina Kaiserová, KCFnO

slovo starostky
Vážení spoluobčané,
při psaní srpnového slova starostky mě provází jistý neklid
a nejistota. Radost z potlačení coronavirové nákazy a tři měsíce
očekávaného uvolnění nařízených omezení ze začátku léta opět
vystřídaly pocity ostražitosti a vyvolaly taky spousty otázek. Stejně
jako vám se mi na některé z nich nedostává odpovědí, což mě
ještě více znepokojuje. Jedno rozhodnutí střídá druhé. V kontextu
dnešních dnů se nás to týká osobněji než kdykoli předtím. V našem
kraji jsme ještě ani pořádně nestačili odložit roušky a už opět zavádíme další ochranná
opatření. Naše koupaliště je jedním příkladem za všechny. Byť je na sezonu perfektně
připraveno, s omezením počtu návštěvníků na jednom místě letos rozhodně rekord návštěvnosti nepadne. Za své samozřejmě může i počasí, které nám co dva dny předvádí
jeden extrém za druhým. Komunikace nadřízených orgánů státní správy z oblasti ochrany
veřejného zdraví s městy v našem kraji či samotným Moravskoslezským krajem „vázne“
a z hodiny na hodinu rušíme společenské akce a omezujeme podnikatelské aktivity. Jeden
by mohl mít pocit mírného chaosu.
Přesto však musím konstatovat: věc je vážná a stejně tak ji musíme brát. Proto vás
všechny prosím o respekt a zodpovědnost ke svému okolí. Buďme ohleduplní, nosme roušky, dezinfikujme si ruce, pomáhejme si. Je zcela na místě podstoupit určitá omezení, než
plošně propadnout pandemii.
Léto ve Frýdlantě nad Ostravicí je jako každoročně ve znamení staveb. V srpnu zahajujeme jeden významný stavební projekt, který jsme již delší dobu připravovali a jehož
realizaci si nyní vynutil až skutečný havarijní stav budovy. Jedná se o rekonstrukci budovy
radnice na Náměstí č.p. 3. Jakékoli posouvání termínu realizace tohoto projektu by vedlo
k razantnímu prodražení. Své udělalo stáří budovy, vlhkost a dřevomorka v krovech. Výsledkem je tekoucí střecha nebo propadající se podlahy v prostorách toalet v prvním patře.
Využíváme tedy paralelní uvolnění budovy finančního úřadu, kam se současné kanceláře
po dobu stavby přestěhují. Věřím, že vše proběhne hladce a město po rekonstrukci opět
získá historický skvost v podobě této budovy.
V lednu letošního roku došlo ke změnám v systému s nakládáním s odpady ve městě. Je
potěšitelné, že oproti prvnímu pololetí loňského roku registrujeme výrazný, až 27% pokles
v množství směsného komunálního odpadu a takřka 50% navýšení separovaného odpadu,
který vznikl pečlivým tříděním jednotlivých komodit. Děkuji všem, kteří tak pomáhají a šetří
tímto naše životní prostředí!
Vstupujeme do druhého měsíce prázdnin. Přeji vám, abyste si ve zdraví plnými doušky vychutnávali letní dny a zasloužené dovolené. Načerpejte mnoho sil a užijte si, i když
v omezené míře, všeho, co máme v našem městě a okolí, ale i celé České republice k dispozici. Hlavně však bezpečně a s velkým respektem ke všemu, co nám následující dny
a týdny přinesou.

S úctou Helena Pešatová, starostka Frýdlantu
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Frýdlant nad Ostravicí

Tégeemka a její proměny
I když se letos většina věcí neděje tak, jak
má, prázdniny dětem a učitelům naštěstí zůstaly. Ačkoli jim ještě kousek zbývá, pomalu začínáme přemýšlet o tom, co přinese školákům
a všem zainteresovaným nový školní rok. Situace kolem koronaviru není příznivá, my však
pevně věříme, že se jej podaří zahájit tak, jak
se má. Co víme jistě je, že v ZŠ TGM dojde
ke změnám, které nemůže žádný virus ovlivnit.
Jsou to změny personální.
K první z nich dojde na postu vedení školy.
V průběhu prázdnin došlo ke konkurzu, ze kterého vzešlo jmenování nového pana ředitele.
Jsme přesvědčeni, že obdobně jako v předchozích letech přichází na toto místo člověk,
který naváže na práci odcházející paní ředitelky
Lenky Matuškové a bude vést náš vzdělávací
ústav s největší pečlivostí, nasazením i zodpovědností. Jí děkujeme za plodná čtyři léta strávená mezi námi a přejeme, aby se jí na svém
novém působišti dařilo, byla spokojená, zdravá
a šťastná.
O další loučení, kterým jsme si v Tégeemce
museli projít, se postaraly tři zkušené kolegyně
z 1. stupně, které nějakou dobu patřily mezi
významné posily našeho kolektivu. Po mnoha
letech odsloužených ve školství se rozhodly
odejít do zaslouženého důchodu paní učitelky
Vlasta Krautová, Eva Růžičková a Jana Tomalíková (viz foto). Všem těmto elementaristkám
prošlo za roky jejich praxe obrovské množství
kluků a holek, které naučily číst, psát, počítat,
svojí lidskostí a srdcem na správném místě
pomohly vychovat několik generací našich

a

Tři zkušené paní učitelky ze ZŠ TGM se rozloučily jako vždy s úsměvem.
školáků. I jim přísluší obrovský dík za všechna
úspěšná léta strávená za katedrou a my budeme moc rádi, když se k nám v případě potřeby
budou občas vracet si zasuplovat.
Co dodat závěrem? Prázdniny ve školní budově vždy patřily a patří její údržbě. Po předchozích rekonstrukcích zavládl v té naší letos
poměrně klid. Uklízí se, maluje, opravuje, co je

potřeba. Prostory budou na konci srpna vonět
čistotou, a tak věřme, že nezůstanou prázdné, jako tomu bylo v březnu a dubnu. To už si
opravdu nikdo nepřeje. Vychutnejme si tedy
volný měsíc srpen, buďme obezřetní, dodržujme hygienická opatření a těšme se, že se to
ve škole v září zase hezky rození veselými dětskými hlásky. 
lg

z našich staveb
Akce je realizována ve spolupráci s městem Frýdlant nad Ostravicí

Mediální partner

Rekonstrukce budovy frýdlantské radnice

Vážení spoluobčané,
začátkem září letošního roku bude zahájena
rekonstrukce budovy Městského úřadu ve Frýdlantě nad Ostravicí, Náměstí čp. 3 (radnice).
Odbory městského úřadu a vedení města,
které se v této budově nacházejí, budou přemístěny do objektu bývalého finančního úřadu
na ulici Spořitelní čp. 238, která se nachází
naproti rekonstruované budovy čp. 3. Budova
bude označena údaji o městském úřadu.
Jedná se o:
• odbor životního prostředí
• odbor právní a organizační
• vedení města (starostka, místostarosta
  a tajemnice městského úřadu)
Shora uvedené odbory a vedení města budou umístěny v II. NP této budovy.
Přestože v týdnu od 17. do 21. 8. 2020

bude probíhat stěhování kanceláři, zůstanou
zachovány úřední dny pro občany (pondělí 17.
8. a středa 19. 8.) ještě ve stávající budově
(radnice čp. 3).
Dovolujeme si požádat občany, aby respektovali a tolerovali možný pohyb při stěhování.
Naší snahou však bude, aby byli občané při
vyřizování svých záležitostí co možná nejméně
obtěžováni.
Od pondělí dne 24. 8. budou úřední dny
probíhat v prostorách již zmíněné budovy bývalého finančního úřadu na ulici Spořitelní čp. 238.
Doba, po kterou se budou úředníci a vedení
města nacházet v budově bývalého finančního
úřadu, se bude odvíjet od délky rekonstrukce
radnice. Předpokládaný termín ukončení oprav
je prosinec 2021.
 Děkujeme za pochopení a vstřícnost

Brána Beskyd

Hřbitov - renovace

Rekonstrukce v letních měsících.

Květinová luční výzdoba u Café Mare

Lesní stezka

Terminál

Buďme k sobě ohleduplní!

Vážení spoluobčané! Touto výzvou se obracím především na majitele rodinných domků a chataře. Celé období od letošního jara je
poznamenáno pandemií koronaviru. Jsme tak
okolnostmi víceméně donuceni pobývat více
doma, ale oproti jiným máme možnost trávit
čas na zahrádkách. Přestože v našem městě
nemáme obecně závaznou vyhlášku, která by
upravovala dobu, kdy máme respektovat klid

a neobtěžovat sousedy hlučnými činnostmi,
jako je kosení trávy, řezání dřeva apod., věřím,
že jste ohleduplní ke svému okolí. Především
o nedělích a svátcích respektujte dodržování
klidu a raději si se sousedy dopřejte sváteční
siestu. Příkazy a nařízení nic neřeší a není nic
lepšího než bezproblémové sousedské vztahy!
Děkuji, že si navzájem vycházíte vstříc!

Helena Pešatová, starostka města

Úprava dřevin a zeleně na území města
Žádáme o spolupráci vlastníky stromů a keřů,
případně i květin či travin, jejichž pozemkové parcely přiléhají k chodníkům a pozemním komunikacím, aby dbali na úpravu svých dřevin a zeleně
tak, aby odstranili jejich přerůstající části zasahující do průchozích a průjezdních profilů pozemních komunikací. Současné klimatické podmínky
způsobují, že vegetace je velice bujná a přerůstající zeleň ohrožuje bezpečnost na komunikacích
(zakrývají dopravní značení) i bezpečnost a plynulost provozu v rámci zhoršených rozhledových
poměrů (v rozhledových polích křižovatek a sjez-

dů nesmí být zeleň vyšší než 70 cm).
Nestříhané živé ploty, dřeviny zasahující
nad chodníky i vozovky – to vše brání ostatním
v bezproblémovém užívání těchto ploch, případně údržbě veřejného prostoru.
Vyzýváme proto všechny, kterých se tento
problém týká, aby provedli urychleně nápravu a poté důsledně zabezpečovali průběžnou
údržbu zeleně i po následující období.
Děkujeme za pochopení.

Odbor majetku a investic

města Frýdlantu nad Ostravicí

Kotkova muzika
zve všechny své příznivce na

Prázdninová posezení
u cimbálu
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6. /13. /20. /27. srpna 2020 (čtvrtky),
začátek vždy od 18 hodin

v Janáčkově síni ve Frýdlantu n/O.

Za podpory města Frýdlantu nad Ostravicí
a pod záštitou starostky města
paní Heleny Pešatové
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Ohlédnutí za poutí
u hamerského kostela

V neděli 12. července se konala pouť
v kostele sv. Jindřicha u přehrady Šance
ve Starých Hamrech. Při této pouti se měly
znovu žehnat obnovené korouhve za účasti
místeckého děkana p. Daniela Víchy. Bohužel kvůli opět zpřísněným epidemiologickým
opatřením bylo žehnání zatím odsunuto

Spektakulární kometa C/2020 F3 pod Lysou horou… 

na neurčito. Nicméně pouť se konala, ale
bez otce děkana. Obnovené korouhve byly
vystaveny na krajích lavic a vy si je můžete
detailně prohlédnout ve fotogalerii. Mši celebroval farář z Ostravice p. Andrej Slodička,
který má kostel ve Starých Hamrech pod
svou správou.

Foto: Petr Lukeš ml.

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR
V souladu s ust. § 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění zveřejňuje obec Staré Hamry záměr pronájmu nebytových prostor:
místnost po kadeřnictví v II. nadzemním podlaží v domě č.p. 283
(budova OÚ),o velikosti 15,4 m2 + část (2,6 m2) společných prostor
na parc.č. 2549 v k.ú. Ostravice 2 v obci Staré Hamry, l
okalita Samčanka zapsané v katastru nemovitosti na LV č. 1
Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj,
katastrální pracoviště Frýdek-Místek.
Doba pronájmu: na dobu neurčitou
Účel nájmu: služby
Cena nájemného: dle nabídky
Možnost pronájmu ihned.
Příjem písemných žádosti na podatelně Obecního úřadu Staré Hamry
do 1. 9. 2020 do 12.00 hodin.
Bližší informace budou zájemcům podány na OÚ Staré Hamry.
Obec Staré Hamry si vyhrazuje právo nevybrat žádného
ze zájemců o provozování.

foto ze zásahů...

jubilea
V měsíci srpnu 2020
oslaví své životní jubileum:
Paní MIROSLAVA OLŠOVSKÁ 70 let
Pan RUDOLF TURČÁK 70 let
Paní ZDEŇKA JANOŠCOVÁ 80 let

Našim jubilantům k jejich výročí
srdečně blahopřejeme a do dalších
let přejeme pevné zdraví!

plánované kulturní akce
8. srpna: Jožka Černý ve Starých Hamrech

Poplatky
– upozornění
Připomínáme majitelům rekreačních objektů, že poplatek za komunální odpad činí
700 Kč za objekt. Pro trvale bydlící občany je
poplatek za komunální odpad ve výši 350 Kč
za osobu.
Platba na OÚ v PO, ST:
7.00–12.00, 12.30–17.00 hodin
Pro zaslání plateb na účet č. ú. –
1682009399/0800, do zprávy pro příjemce –
příjmení, číslo nemovitosti.

Eva Balášová, poplatky

zrušené akce
Gruň náš šumný jediný
Letošní již pátý ročník oblíbené společensko-kulturní akce Gruň náš šumný jediný
byl z důvodu zahájení přestavby objektu
Horské služby ČR plánován v omezeném
rozsahu. Po dlouhém zvažování, z důvodu, kdy nevíme, jak se bude situace vyvíjet, a při této akci není možné, aby pořadatelé zajistili případná opatření platná
v době konání akce (např. omezený počet
osob, rozestupy a jiné), rozhodli jsme se
akci ZRUŠIT.

Lidé lidem v Beskydech
Tradiční setkání na Konečné „Lidé lidem
v Beskydech“ je letos ZRUŠENO.

Přehled bohoslužeb v srpnu
2. 8. 2020
18. neděle v mezidobí
Ostravice: 8.00
Bílá: 10.30
Staré Hamry: 11.30
Staré Hamry-Gruň: 16.30
6. 8. 2020
Svátek Proměnění Páně
Ostravice: 17.00
9. 8. 2020
19. neděle v mezidobí
Ostravice: 8.00
Bílá: 10.30
Staré Hamry: 11.30
Staré Hamry-Gruň: 16.30
15. 8. 2020
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Ostravice: 8.00

16.08.2020
20. neděle v mezidobí
Ostravice: 8.00
Bílá: 10.30
Staré Hamry: 11.30
Staré Hamry-Gruň: 16.30
23. 8. 2020
21. neděle v mezidobí
Ostravice: 8.00
Bílá: 10.30
Staré Hamry: 11.30
Staré Hamry-Gruň: 16.30
30.08.2020
22. neděle v mezidobí
Ostravice: 8.00
Bílá: 10.30
Staré Hamry: 11.30
Staré Hamry-Gruň: 16.30

Plechovky od nápojů lze
vhazovat do žlutých nádob
Obec Staré Hamry ve spolupráci se společností Frýdecká skládka zavádí od 1. srpna 2020 v obci sběr plechovek od nápojů, tj.
plechovek od piva, koly, energetických nápojů
apod.; vhazovat se budou společně s plasty
do žlutých kontejnerů. Ostatní kovový odpad
lze odevzdávat na sběrných dvorech.
„Společné třídění plechovek od nápojů
s plasty nebude vyžadovat přistavení dalších
speciálních kontejnerů na další druh odpadu.
Společné vhazování plechovek a plastů do žlutých nádob tak vidíme jako jednoduchou cestu ke zvýšení množství vytříděných surovin,“

uvedla starostka obce Eva Tořová.
„Po vysypání žlutého kontejneru do sběrného vozidla bude jeho obsah dopraven
na dotříďovací linku v Lískovci, kde dojde
k ručnímu oddělení plechovek od plastů.
Následně budou obě tyto komodity předány
k dalšímu využití,“ doplnil předseda představenstva Frýdecké skládky Richard Blahut
s tím, že v návaznosti na ruční třídění nebude
z hygienických důvodů a zajištění bezpečnosti
pracovníků na dotříďovací lince možné třídit
konzervy, ve kterých zůstávají zbytky potravin
a často mají ostré hrany.

Některá preventivní doporučení PČR
proti vloupání do bytů, domů či chat:
• Při zabezpečení objektu je vhodné kombinovat mechanické a elektronické prvky.
• Neupozorňujte na svou nepřítomnost, například na sociálních sítích.
• Při odchodu objekt řádně zajistěte (uzavřít okna, uzamknout dveře, použít mechanické
prvky, případně zapnout alarm), rovněž i při krátkodobém opuštění objektu (například
při práci na zahradě apod.).
• Uklízejte na pozemku a udržujte přehledný prostor před objektem.
• Cennosti nedávejte na odiv, chraňte je, pořiďte si jejich soupis, fotografie, myslete
na pojištění.
• Určitou výhodou mohou být dobré sousedské vztahy. Je důležité nebýt lhostejní
k ostatním, pomáhat si a také všímat si podezřelých osob či vozidel.
Další hodnotné informace mohou občané získat
na internetových stránkách www.stopvloupani.cz
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Srpen 2020
slovo starosty
Vážení spoluobčané,
začala nám druhá polovina prázdnin, někteří z vás už mají dovolenou
za sebou, někoho odpočinek po celoroční práci ještě čeká. Letošní léto
je vzhledem k situaci, jaká panuje, trošku zvláštní. Plánované kulturní,
sportovní a společenské akce, na které jme byli zvyklí, byly většinou
zrušené. Neuskuteční se ani oblíbené akce, jako jsou Sochovy národopisné slavnosti, a pravděpodobně ani hasičská pohárová soutěž.
Většina z vás se rozhodla prožít prázdniny a dovolenou doma, případně poznáváním našich
krajin, kde je určitě dost zajímavostí a nádherných míst, které jste ještě nenavštívili. Vám,
kteří jste se přece jen rozhodli vycestovat na dovolenou za hranice republiky, přeji abyste se
ve zdraví a v pořádku vrátili domů. I pro ty, kteří zůstali doma, je tady v okolí hodně krásných
míst, které stojí za to navštívit. Ať už je to nádherná příroda v okolí Lhotky, stejně jako celých
Beskydech, nezapomenutelné výhledy z vrcholů Ondřejníků a mnoho dalších zajímavostí.
V obci můžete využít sportoviště „Kuřín“, jehož venkovní areál jsme se v poslední době
snažili upravit tak, aby se dal co nejvíc využít pro různé aktivity. V areálu najdete volně
přístupné travnaté hřiště, posilovací hřiště s prvky určenými od malých děti až po seniory.
Nezapomněli jsme ani na ty nejmenší, pro které byla osazena pružinová houpadla a nechybí
ani pískoviště. Veřejně přístupná je i zastřešená terasa, nové lavičky a ohniště. Věříme, že
příští rok už bude vyřešen i přístup na sportoviště po novém chodníku, na který nám byla
dodatečně schválena dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. V současné době se
připravuje zadávací řízení na výběr zhotovitele a zjišťujeme možnost profinancování stavby,
jelikož rozpočtovaná cena chodníku je 5,4 mil. Kč a dotace činí pouze 1,9 mil. Kč, což je
cca 35 % ceny. Výstavba nového chodníku je jednou z priorit obecního zastupitelstva, proto
věřím, že se nám podaří dotáhnout přípravu i realizaci do zdárného konce, abychom zajistili
bezpečnou chůzi podél krajské komunikace v této části obce. V červenci obecní zastupitelstvo na veřejném zasedání schválilo odkoupení budovy bývalého Hostince pod ořechem,
včetně přilehlého pozemku, do majetku obce za cenu 1,9 mil. Kč. Neplánovaný odkup tohoto objektu nám trošku zamíchal rozpočtem, nicméně hlavním důvodem odkoupení bylo
zabránění nechtěnému podnikání v tomto objektu a ochrana občanů, především majitelů
přilehlých rodinných domů, před jeho důsledky, jako je např. hluk, zápach apod. Dalším důvodem je i skutečnost, že obec nedisponuje žádnými objekty vhodnými pro případné služby
občanům. Tento pozemek i budova je vzhledem ke svému umístění v centru obce vhodná
pro další budoucí využití. Předpokládáme, že objekt po vyklizení bude dočasně nabídnut
k pronájmu pro případné služby.
Další drobnou investiční akcí, která proběhla koncem července, byla výměna vchodových
dveří v místní kapli. Chtěl bych poděkovat především mistru stolaři panu Zdeňku Krpcovi
za nádherné dílo a věřím, že tyto dveře budou obdivovat i naši vnuci a pravnuci. Poděkování
patří i obecnímu zaměstnanci panu Martinu Židkovi, který, ač je to jeho oboru vzdálené, se
zkušeně chopil zednických práci spojených s výměnou dveří. Vám všem děkuji za disciplínu,
se kterou přistupujete k současné situaci, za dodržování pravidel a nařízení. Dětem přeji
hodně prázdninových zážitků a vám všem hodně pohodových letních dnů, sluníčka, dobré
nálady a hlavně zdraví. 
Zdeněk Kubala, starosta

Lhotka

Pouťový „korona“ fotbal byl vyrovnaný

Proti pořadatelům různých akcí pod širým
nebem se příroda spikla nejenom komplikací s covidem 19, ale také nestálým počasím
s častými srážkami. Tak to měli pořadatelé
tradičního pouťového fotbálku ve Lhotce –
František Závodný ml. a Zdeněk Kubala ml.
– poněkud těžší.
Ale odměnou za odvahu jim a všem účastníkům v sobotu 27. června přálo počasí, sluníčko svítilo, a i když na některých místech
hřiště byly patrné stopy po předcházejících
vydatných srážkách, terén byl v pohodě

způsobilý pro tradiční utkání Svobodní – Ženatí. Na sportovišti Kuřín ve Lhotce se hraje na hřišti nestandardních rozměrů a také
v nestandardním formátu na čtyři čtvrtiny.
Podmínky ve Lhotce se v průběhu let změnily a dá se to hodnotit kladně. Před lety se
sešlo hodně ženatých a o svobodné byla
nouze. Teď se situace obrátila a je dobře,
že je u nás dost mladých, kteří mají o sport
zájem. Starší s výjimkou „nezničitelného“
Jožina dohánějí zdravotní potíže, které je
z fotbalových klání vyřazují, ale naštěstí při-

bývají mladší ženáči, a tak byl zápas velmi
vyrovnaný, o čemž svědčí skóre 5:4 ve prospěch ženatých. Vůbec nevadilo, že někdy
míč „neposlechl“ nebo diváci konstatovali,
že myšlenka byla výborná ale… Na hřišti se
bojovalo se zápalem a nasazením, ale fér,
diváci se bavili, i když by jich určitě mohlo
přijít víc. Snad se to vylepší na krmašovém
fotbalu. Pořadatelé se postarali také o občerstvení, a tak to bylo příjemné sobotní odpoledne. Za to patří dík pořadatelům, všem
hráčům i divákům.

Autobusem za „vodou“ i „papírem“
Na dobrou zkušenost z organizace loňského autobusového zájezdu navazuje výbor
lhoteckého Klubu seniorů v letošním roce další zajímavou výpravou za poznáním. Tentokrát se vyjede v úterý 15. září na Jesenicko,
kde bude pro účastníky zájezdu – zejména
seniory – připravena prohlídka přečerpávací
nejvýkonnější české vodní elektrárny Dlouhé
stráně.
Toto netradiční vodní dílo se v hlasovací
soutěži zařadilo spolu s nejvýznamnějšími
českými památkami – jako jsou třeba hrad
Karlštejn, nebo zámek Hluboká – mezi sedm
největších divů České republiky. Je sousta-

krátce z obce
Termíny svozu
Termíny svozu komunálního odpadu v srpnu: pondělí 10. 8. a 24. 8.

Odpadové hospodářství
Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, velkoobjemový, elektroodpad
a kartonový papír můžete odevzdávat vždy
v sobotu od 10.00 do 12.00 hodin na sběrném místě u bývalého kravína, případně
po tel. domluvě v pracovní době obecního
úřadu. Neodkládejte odpad v okolí sběrného místa mimo provozní dobu, a to ani
biologicky rozložitelný odpad, který přijde
do uzamčeného prostoru. Nevhazujte trávu
a zbytky rostlin přes plot. Mimo provozní
dobu můžete odkládat pouze větve z ořezu
stromů a keřů (bez kořenů) na vyznačené
místo. 
oú

jubilea

Mobilní rozhlas – informace zdarma

V měsíci srpnu oslaví svá významná
životní jubilea a dali ke zveřejnění souhlas:
Vladimíra Kožuchová – 75 let
Jiřina Soliková – 60 let
Bronislava Závodná – 60 let

Doporučte svým známým, aby se zaregistrovali do mobilního rozhlasu a dostávali tak
pravidelně zdarma aktuální informace z obce do e-mailu.
Tato služba je pro občany zcela zdarma a využít ji může každý, kdo se zaregistruje do systému a dobrovolně poskytne kontaktní údaje pro zasílání zpráv. Vše je samozřejmě v souladu
s obecným nařízením o ochraně osobních údajů GDPR. Registraci zdarma můžete provést
buď přes webovou stránku www.obec-lhotka.mobilnirozhlas.cz, nebo vyplněním registračního letáku a jeho předáním na obecním úřadě. Touto formou se vám snažíme přinést co
nejaktuálnější informace, jako jsou krizové situace, upozornění na výpadky elektrické energie či odstávky vody, změny úředních hodin, upozornění na splatnost poplatků, informace
o odpadovém hospodářství, nových vyhláškách, informace lékařů, pozvánky na veřejné zasedání zastupitelstva, pozvánky na kulturní, společenské a sportovní akce a mnoho dalších
informací. Věřím, že tento způsob komunikace, kdy vám jsou informace reálně doručené ať
jste právě kdekoliv, na rozdíl od informací jen zveřejněných, vám zjednoduší a zpříjemní život
v naší obci. Nezapomeňte si zaregistrovat e-mailovou adresu!!!
Stáhněte si mobilní aplikaci Zlepšeme Česko nebo se zaregistrujte na www.obec-lhotka.
mobilnirozhlas.cz a pojďme společně zlepšit naši Lhotku.

Oslavencům přejeme všechno nejlepší,
hodně dalších pěkně prožitých let.
Pevné zdraví, spokojenost,
životní elán a pohodu.

vou dvou nádrží, z nichž horní se nachází
na vrcholu hory Dlouhé stráně v nadmořské
výšce 1350 metrů – kde všechny vyveze autobus – má celkový objem necelé tři milióny
m³ a zabírá plochu 15,4 hektarů, s největší hloubkou 26 metrů. Dolní nádrž pak leží
na říčce Divoká Desná v nadmořské výšce
825 metrů, má celkový objem tři a půl miliónu
m³ a plochu 16,3 hektaru.
Po prohlídce tohoto současného technického unikátu bude připraven pro všechny
společný oběd. Pak se – po přejezdu do Velkých Losin – přenesou účastníci v čase o čtyři
sta let zpět a prohlédnou si technickou a kulturní památku – velkolosinskou ruční papírnu
založenou na sklonku 16. století. Podle svě-

dectví historických pramenů zahájila papírna výrobu jako jeden z podniků rozvíjejícího
se vrchnostenského hospodářství již někdy
v rozmezí let 1591–1596.
Co je třeba ještě připomenout? Turisticky
nenáročného zájezdu s odjezdem od stanoviště autobusů v 6.30 se mohou zúčastnit nejen
členové Klubu seniorů, ale i ostatní Lhoťané
a jejich přátelé. V loňském zájezdu zaplnili
účastníci v autobuse všechna sedadla. Pro
atraktivnost obou navštívených míst se i letos
předpokládá o zájezd velký zájem. Organizátoři stanovili uzávěrku přihlášek – včetně
úhrady 250 Kč pro členy a 350 Kč pro nečleny
KS – již do 20.srpna. Tak to nepropásněte…

Za výbor KS P. Pasek
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Baška

Sezóna 2020 v kempu konečně začala

Máme tady další rok a sezóna v Autokempu
Baška konečně začala. Zahájení letošní sezóny bylo ovlivněno koronavirovou krizí a kemp
se otevřel až 8. června. Přestože je kapacita
v chatkách a apartmánech na hlavní sezónu téměř vyčerpána, oproti minulému roku jsme zaznamenali pokles v návštěvnosti asi o 30 %. Ten
je způsoben především absencí zahraničních
návštěvníků a dále velmi nestabilním počasím.
Je také třeba připomenout, že se na přehradě
zatím nekonala žádná z tradičních kulturních
akcí a budoucnost v tomto směru je nejistá.
Pokud se jedná o novinky v kempu, byla vystavěna nová recepce a přibyl druhý stůl na stolní
tenis. Dále bylo pořízeno z dotačního programu

podpory cestovního ruchu v Moravskoslezském
kraji nové šlapadlo s klouzačkou a paddleboardy
do půjčovny, nové elektrické přípojky ke stanům
a karavanům, rozšířeno molo na přehradě, posílena wi-fi síť a v brzké době přibude nabíjecí stanice pro elektrokola a pramice. Všechna sportoviště v autokempu jsou v provozu.
Na závěr připomínáme adresu rezervačního
systému na sportoviště http://rezervace.baska.
cz a adresu nových webových stránek Autokempu http://www.kemp-baska.cz/. Těšíme se
na všechny návštěvníky a doufáme, že stráví
v kempu mnoho příjemných chvil.

Text a foto: Martin Zaremba,

správce kempu

Konečně bylo seniorům veselo

Po delší pauze se konečně mohlo uskutečnit
setkání, a tak se 11. června sešla šedesátka
seniorů v zahradě Hostince U Čendy na smažení vaječiny. Smažilo se na dvakrát – z kila
špeku, 180 vajec a hromady pažitky. Aby byla
vaječinka tak akorát – ani moc řídká ani suchá
– o to se starala Jarka Šnajdrová. Hlavní chod
jsme zajedli meruňkovým zákuskem od Zdeňky Polachové a při veselé harmonice a kytaře
se pozpívalo a poveselilo do večera.
29. června za slunného dne vyjelo osm seniorů vlakem na Čeladnou a poté se vydali
na výšlap na Ondřejník. Z nádraží procházkou
přes Opálenou – má přiléhavé jméno – slunko
tam pere o sto šest. V polovině kopce poseděli,
posilnili se a pokračovali ve výstupu. Na vrcholu
kopce vešli konečně do stínu lesa a pokračovali po vrstevnici pomalu směrem k Ondřejníku.
Cestou se přidalo šest cyklistů – rovněž členů
seniorklubu, kteří se vydali nahoru na kolech.
Kochali se krásnými výhledy, které vznikly
v souvislosti s těžbou smrků postižených kůrovcem. Nahoře u Roubenky Ondřejníček poseděli
u kafíčka nebo u piva a vydali se po chodníčku směrem k Frýdlantu. Jelikož se domů nikomu nechtělo, stavili se ještě v restauraci Park.
Po osvěžení pokračovali k nádraží a domů.
7. července po sedmé hodině ranní vyjel zaplněný zájezdový autobus do Vizovic, kde byla
objednána prohlídka zámku. Obdivovali jsme
bohatě zařízené interiéry, sbírky porcelánu, orientálních předmětů, ale především rozsáhlou
kolekci obrazů nizozemských a českých autorů.
Po prohlídce se senioři odebrali do Zámecké
čokoládovny. Pochutnali si na výborné čokoládě nebo kafíčku, zakoupili čokoládové dárečky
a poté zašli do restaurace U Tonka na připravený oběd – tradiční řízek. Obsluha byla rychlá
a ochotná, takže ve třináct hodin se odjíždělo
do Zlína, kde je čekala komentovaná prohlídka
v Obuvnickém muzeu. Při poutavém vyprávění
si návštěvníci prohlédli unikátní kolekce obuvi
ze všech kontinentů světa. Byly tam miniaturní
střevíčky z období čínského císařství, atamanské boty, africké sandály, opánky z peří ptáka
Emu a lidských vlasů, které sloužily v Austrálii
k rituálním obřadům. Nejrozsáhlejší a taky nejpoutavější však byla kolekce obuvi firmy Baťa.
Nádherné kožené střevíčky, obdivovaly přede-

vším dámy a nejedna litovala, že už se takové nevyrábějí. Úžasná byla rovněž prohlídka
Jednadvacítky – budovy Baťova mrakodrapu,
kterou nechal postavit Jan Antonín Baťa podle
projektu Vladimíra Karfíka v letech 1936–1938.
V té době to byla druhá nejvyšší budova v Evropě. Má 16 pater a raritou je výtahová kancelář
s klimatizovanou jednotkou, signalizačním zařízením, telefonem, umyvadlem s teplou a studenou vodou a odpadem. Ze střešní vyhlídkové
zahrady jsme obdivovali unikátní výstavbu,
kterou Tomáš Baťa vybudoval z pětitisícového
městečka v aglomeraci unikátní architektury
s 43 500 obyvateli. Za poutavé vyprávění byla
průvodkyně odměněna bouřlivým potleskem.
Několik citátů Tomáše Bati:
„Co chceš, můžeš.“
„Kdo se honí za penězi, ten je nikdy nedohoní. Hleďte si práce, dělejte ji lépe než
soused. Peníze za vámi přiběhnou samy.“
„Každý člověk je zámožný, pokud má
zdravé ruce a trochu rozumu.“
S pocitem pýchy na naše významné a chytré
předky, kteří jsou známí po celém světě, jsme
nastoupili do autobusu a odjížděli zpátky k domovu. Zastavili se ještě v restauraci v hotelu
Sirákov na kus žvance a pokec. Někteří litovali,
že se nejelo do Luhačovic, jak bylo plánováno,
ale bylo by to časově moc náročné. Bohužel
změna programu vyhrazena. Tak je tomu nyní
často. Snad příště vymyslíme zájezd jen tam.
„Když všichni mluví o nemožnostech,
hledej možnosti.“
Proto budeme hledat možnosti dalšího setkání. Můžeme se setkávat na přehradě každé
pondělí ve 14.30 na kuželkách. Je tam nově
postavený velký stan se stoly a lavicemi, vedle
je hned občerstvení s ochotným personálem.
Vítěze dokonce obdařil voňavou klobásou.
Takže i za deště se může posedět. Domlouvají
se zde individuální výlety na kolech, sběr borůvek nebo hub. Neseďte doma a přijďte!
27. srpna ve 14 hodin je v klubovně Seniorklubu plánována přednáška, která měla být
v březnu – právní poradna. Snad se tentokrát
uskuteční.
Za Seniorklub vám přeji příjemné prožití léta,
hodně sluníčka, radosti z vnoučat i hezkou dovolenou a hlavně dobré zdraví. 
Marie K.
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Jak vypadala „povodňová“ situace v Bašce

Silné bouřky a deště zasáhly severovýchod Moravy ve dnech 18.–21. června. Doprovázel je přívalový déšť, hladiny řek stoupaly, byla vyhlášena povodňová pohotovost,
protože proudy vody z krajiny dávaly předpoklad vzniku přívalových povodní, když místy
napršelo až 80 litrů na m².
A jak situace vypadala v Bašce?
Nejenže se zvyšovala hladina řeky Ostravice – řeka hnala ve svém proudu klády, podemílala břehy a z jejího „hučení“ běhal mráz
po zádech, ale hladina vody ve vodním náhodu od Šolínova mlýna, přes celé Kunčičky dosahovala svého maxima. Plnila se přehrada
Baška. Obě jednotky hasičů v obci měly pohotovost. Čerpaly vody ze zatopených sklepů, kontrolovaly průtoky vody na všech to-

cích, pomáhaly občanům tam, kde bylo třeba.
Český hydrometeorologický úřad varuje:
Úhrny přívalových srážek mohou v bouřích ve dnech 19.–20. 7. dosáhnout až 30
milimetrů. Lokálně se očekává přívalový
déšť s ojedinělým rozvodněním malých toků,
zatopení podchodů, podjezdů, sklepů apod.
Nebezpečí mohou představovat také kroupy
a blesky.
A 20. července po 16. hodině – přívalový
déšť, který se spustil, způsobil řadu škod
i v Bašce.
Potok Bystrý, 3. stupeň povodňové aktivity – vylití z koryta, lokálně zatopena cesta,
sklepy.
Potok Rzavý a Plavárenský – vylity z koryt, zatopeny pozemky, cesta, sklepy.

Další toky Porubený, Hodoňovický potok –
lokálně vylity z koryt na pozemky, zatopeny
sklepy.
Hodoňovický náhon díky rychlé reakci Jiřího Šolína byl včas zastaven a mohl tak pojmout přívaly vody z přítoků.
Přívalový déšť nám ukázal další slabá místa, vše vyhodnotíme a budeme hledat opatření k jejich eliminaci. Obracíme se na vás
spoluobčany, zašlete fotografie zachycující
problémová místa na e-mail podatelna@
baska.cz. Děkuji.
Poděkování patří především oběma jednotkám hasičů z Bašky i Hodoňovic za aktivní přístup při likvidaci zatopených míst.

Irena Babicová, starostka

Fota: Archiv OÚ Baška

Nedohrané soutěže, dlouhá pauza bez balónu
Bustan Cup Fryčovice ovládl tým FK Stará naši mladíci zdolali dorostence Frýdlantu 4:3
Milí fanoušci bašťanské kopané,
věříme, že si naplno užíváte letního období, Bělá, který ani jednou nepoznal hořkost po- a v Sedlištích prohráli 8:2. I nadále pokračukteré je za běžných okolností spojeno s fot- rážky. Druhé místo pak obsadil domácí tým je nábor mladých hráčů do této mládežnické
balovou přestávkou. Rok 2020
kategorie.
ale prozatím tak úplně běžný
Naší nejmenší fotbalisté z přínení. Nedohrané soutěže, dloupravek makají i o prázdninách.
há pauza bez balónu u nohy, bez
Je až neuvěřitelné, kolik energie
spoluhráčů, bez fanoušků. Plně
jsou schopni do tréninků vložit.
veškerá opatření pro zajištění lidTrenéři Jan Richter a Martin Boského zdraví chápeme a zároveň
háč se tak rozhodli, že tréninky
věříme, že se naše životy budou
budou pokračovat s ohledem
postupně vracet do normálu.
na zájem dětí i rodičů i přes
A také ty fotbalové.
prázdniny. Aktuálně jsou každé
Je to již nějaká doba, kdy
úterý a čtvrtek od 17 hodin na hřiskončila zimní příprava na turnaj
šti v Kunčičkách. Zveme všechny
o postup. Příprava trenéra Jana
malé zájemce.
Šponiara byla kvalitní a úspěšJak již bylo zmíněno, hlavní
ná. Leč stalo se to, co se stalo,
hřiště v Kunčičkách prochází nuta všechna snaha přišla vniveč.
nou rekonstrukcí. Během pauzy
Jaký bude formát nového ročníjsme tak díky Obci Baška zvládli
ku, se definitivně dovíme na konvybudovat nový zavlažovací sysci července. Bašťanský fotbal
tém a regenerovat trávník. Chvíli
do něj půjde ale se stejným cípotrvá, než nám obnova travnatélem. Porvat se o první příčku
ho povrchu dovolí se na něj vrátit.
Do svých mládežnických družstev
a postoupit do 1.B třídy. Oficiální
O to více se všichni těšíme, až
pro sezonu 2020/21 přijímáme
příprava mužského týmu odstarbude bašťanský pažit opět v plné
již registrované hráče, ale také
tovala 4. června a na prvním trésíle a kráse, který lépe ochrání
úplné začátečníky.
ninku se hlásilo 18 hráčů. K nim
nové oplocení.
Chlapci roč. nar. 2002 až 2005,
pomůžete nám v Bašce obnovit
se připojil i nový hlavní trenér.
Stejně jako vám, fanouškům,
dorost a vytvořit tak zázemí
Tím se stal Josef Ručka, který
také nám chybí ruch soutěžních
pro mužský tým, které pak bude
tak u mužů nahradil Jana Šponiutkání. Harmonogramy soutěží
mít v dalších létech dostatek
Informace:
vlastních fotbalistů a posune
ara, jemuž za poctivě odvedenou
našich družstev budou zveřejněIng. Jan Richter
náš klub trochu výš?
místopředseda TJ Sokol Baška
práci děkujeme a přejeme mnoho
ny na našich internetových strán +420 724 416 840
štěstí v jeho dalších krocích.
kách www.fotbalbaska.cz, stejně
 jan.richter13@seznam.cz
O dva dny později, tedy v sojako informace o aktuálním dění
botu 6. června, přišel první ostrý start. Také Fryčovic. Baška si vybojovala bronzovou pov bašťanském fotbale.
jiným klubům evidentně fotbal chyběl, a tak zici a konečné čtvrté místo obsadili fotbalisté
Fotbalu zdar, tomu bašťanskému zvláště,
se Fryčovice rozhodly uspořádat turnaj čtyř Ostrava-Jih.
a k tomu je nutno doplnit, na brzkou shledamužstev – BUSTAN CUP. Kromě Bašky (OP)
V průběhu turnaje nastala změna ve funk- nou při soutěžních utkáních.
a Fryčovic (1.B) tento turnaj doplnily týmy ze ci vedoucího týmu. Tomáše Boháče nahradil

Martin Boháč
Stará Bělé (1.A) a Ostravy-jih (1.B). Turnaj se Tomáš Kautský. Tomovi Boháčovi za obrovhrál formátem „každý s každým“ na domácím ské nasazení, které bašťanskému fotbalu věi venkovním hřišti. To bylo pro Bašku trochu noval, děkujeme. Tomovi Kautskému přejeme
komplikací, neboť na kunčickém hřišti pro- v práci s našim mužským týmem hodně zdaPropagační předměty obce Baška jsou k zabíhal čilý stavební ruch. Kromě odvety proti ru, energie a úspěchů.
týmu Ostrava-jih jsme tak „domácí“ zápasy
Hráči si budou moci nyní během krátké koupení na OÚ Baška v knihovně. Udělejte raodehráli na hřišti pořádajících Fryčovic.
pauzy odpočinout, aby se pak pustili do pří- dost nejen sobě, ale i svým známým, přátelům
a také dětem!
pravy na nový ročník OP s cílem vybojovat
Výsledky turnaje z pohledu Bašky:
Přijďte nás navštívit v otevírací době knihovpostup do krajské soutěže.
Baška x Ostrava-Jih: 9:3; 7:3
ny – pondělí a středa 8–17 hodin, polední
Po několikaleté pauze se do Bašky vrací
Baška x Fryčovice: 5:4 (Baška vyhrála penaltový rozstřel 2:1); 2:4
dorostenecký fotbal. Tým pod vedením tre- pauza 11–12 hodin, a ve čtvrtek od 12 do 15
Baška x Stará Bělá: 1:4; 3:8
néra Václava Fojtíka je z velké části rekruto- hodin a vyberte si z rozmanité nabídky. VšechAč jsme v některých zápasech inkasovali ván z bývalých a stávajících žáků. Soutěžní ny předměty jsou s logem obce Baška.
víc branek, než bychom si asi všichni před- utkání hrané na velkém hřišti bude pro větstavovali, tak si troufám říct, že v konkurenci šinu kluků novinkou. Věříme však, že enertýmů z vyšších soutěží se bašťanští hráči ne- gie, kterou do zápasů vloží, jim pomůže tento
ztratili. Rádi bychom všem hráčům poděkova- přechod překonat a brzy si na nové rozměry
li za předvedené výkony. Pro úplnost. Letní hrací plochy zvyknou. V přípravných utkáních

NÁBOR

MLADÝCH
FOTBALISTŮ
Z BAŠKY
A OKOLÍ

Propagační předměty
obce Baška ke koupi

Co se dělo v knihovně

1. července proběhla v knihovně vernisáž
obrazů Šárky Osmánkové. Sešla se tady
více jak dvacítka hostů – známých, přátel,
příznivců malování, senioři a všichni byli
zvědaví na vystavená plátna. Pohodové
setkání bylo doplněno hrou na housle, verši
členů Literárního klubu P. Bezruče Frýdek-Místek, představením autorky i jejích obra-

zů. Ty jsou v Minigalerii bašťanské knihovny
vystaveny do konce prázdnin, takže se jistě
přijďte podívat.
Knihovna o prázdninách je pro vás všechny otevřena! Snad jen s výjimkou několika dní,
kdy dojde k výměně vstupních a zadních dveří
knihovny a dalších menších stavebních úprav.

Dajana Zápalková, knihovnice

Pržno
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slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v měsíci květnu jsme vás informovali o dalším postupu ve snahách o odkanalizování naší
obce. Řada informací již několikrát zazněla, přesto je budeme neustále opakovat. Připomínám,
že zastupitelstvo rozhodlo, že půjdeme cestou tlakové kanalizace, neboť je to pro naši obec,
po vyhodnocení řady otázek, asi nejoptimálnějším řešením.
Rád bych hned na úvod zdůraznil, že obec nikoho nenutí k účasti v projektu tlakové kanalizace. Je naprosto dobrovolná! Je ale povinností každého vlastníka rodinného domu nakládat
s odpadními vodami v souladu se zákony. Obec chce být v této oblasti nápomocna, aniž by to
byla její zákonná povinnost. S ohledem na skutečnost, že žijeme ve 21. století, klademe důraz
na životní prostředí a odpovědnost vůči příštím generacím. Stejně tak, jak chce mít doma každý
vše hezké a čisté, tak i obec chce, aby v potocích tekla voda, a ne splašky.
V posledním čísle jsme všechny občany žádali, aby se vyjádřili, jestli budou či nebudou mít
zájem se do projektu zapojit. Výsledek je poměrně pozitivní. Odpověděla přibližně třetina dotazovaných, což je přibližně 110 respondentů. Méně než 10 % se vyjádřilo, že nemá o napojení
zájem, neboť jsou přesvědčeni, že jejich nakládání s odpadními vodami je v pořádku. Mnohdy se
pletou, a proto budeme i nadále veřejnost informovat a problematiku vysvětlovat. Zbývající 2/3
k problematice přistoupily tak, že se jich to zatím netýká. Jsem přesvědčen, že i ti, kteří to v daném termínu neřešili, určitě změní názor. Každý si navíc musí uvědomit, že pokud se nezapojí při
samotném projektování kanalizace, tak to může mít v budoucnu hodně drahé.
V dotaznících jste se ptali na mnoho podrobností. Vaše dotazy budeme postupně zodpovídat
v tomto měsíčníku a také chystáme zpravodaj s touto tematikou.
(Zkratky: ČOV – čistírna odpadních vod, DČOV – domovní čistírna odpadních vod, OV – odpadní vody, ČS – čerpací stanice.)
Vaše dotazy:
Jak bude projekt financován?
Předpoklad je, že vše od obecní ČOV až po jednotlivé rodinné domy, tedy včetně ČS, bude hrazeno z dotace (cca 65 %), zbytek z úvěru a z rozpočtu obce. Minimum mohou tvořit také příspěvky
občanů. Pokud budou příspěvky stanoveny, budou to jen zlomky toho, co by občané museli hradit při
individuálních řešeních z vlastních zdrojů. Jednorázový vstupní poplatek by mohl činit částku v rozmezí
od pěti do deseti tisíc korun a byl by hrazen všemi bez výjimky. Toto bude na rozhodnutí zastupitelstva.
Občané si budou muset vyřešit a hradit gravitační nátok do ČS, přívod el. a rozvaděč (napětí 400 V).
Kde se budou napojovat dešťové vody? Bude zachován současný stav?
Projekt tlakové kanalizace vůbec neřeší dešťové vody. Tzn., že způsob likvidace dešťových vod zůstane zachován s tím, že všechna případná napojení odpadních vod do dešťové kanalizace budou zaslepena. Obecně platí, že dešťové vody mají být likvidovány – zasakovány na pozemcích, kde vznikají.
Kde budou čerpací stanice umísťovány?
Umístění ČS bude vždy řešeno po dohodě s vlastníkem domu. Technologie tlakové kanalizace umožňuje velmi variabilní umísťování technologie. Umísťování bude řešeno při osobních
návštěvách s projektanty.
Je průměr 40–50 mm dostatečný pro výtlak odpadních vod od ČS? Nebude problém
s ucpáváním? Proč nebudujeme gravitační kanalizaci?
Technologie tlakové kanalizace není žádnou neodzkoušenou novinkou. Odpadní vody nejsou
nic jiného než hustá kalná voda s příměsí rozložitelných látek a toaletního papíru. S takovouto
odpadní vodou si systém a průměr 40–50 mm hravě poradí.
Nebudujeme gravitační kanalizaci proto, protože zastupitelstvo rozhodlo na základě výsledků
Studie o nakládání s OV. S touto studií byli občané seznámeni a také je uveřejněna na webových stránkách obce. Ze studie vyplynulo, že tlaková kanalizace je technologicky jednodušším
řešením a ekonomicky výhodnějším. Proti gravitačnímu řešení jsou zejména fakta. Obec nemá
vhodné spádové poměry, má úzké uliční prostory, hustou inženýrskou síť a hodně kolizních soukromých pozemků. 
Petr Blokša, starosta

Bytový dům je stále ve hvězdách
Výstavba bytového domu zatím stále zůstává
jen na papíře. Stavební povolení je sice již vydáno,
ale stále není jasné, kdy a jestli vůbec se začne
stavět. I demolice již měla být více než měsíc hotova. Č.p. 50 ale stále stojí. Rozporuplné pocity s sebou nese i skutečnost, že se Obci podařilo zajistit
z Ministerstva financí ČR nemalou dotaci. Příslib je

parádní, celých 10 milionů korun. Otázkou tedy zůstává, kdy a jestli vůbec výstavbu zahájíme a jestli
vůbec budeme schopni dotaci vyčerpat. Je to dotace jen pro rok 2020 a podobná příležitost se nemusí dlouho opakovat. Tato částka mohla z velké
části pokrýt náklady na celkovou výstavbu. Také by
zcela jistě značně ovlivnila budoucí výši pronájmů.

Poslední hodina páťákům odbila 30. června
I přes komplikovanou situaci druhého pololetí letošního školního roku se poslední červnový den další třída páťáků rozloučila s domovskou mateřskou i základní školou. Většina žáků
posledního ročníku navštěvovala obě zařízení
od svých prvních školkovských let. I proto rozloučení provázely slzičky.
Od první do páté třídy měli velké štěstí
na svého pedagoga, kterým nebyl nikdo jiný
než Dagmar Stýskalová. Paní učitelce připravili
na poslední den velké překvapení. Po rozdání
vysvědčení a slavnostním zakončení na nádvo-

ří školy, kde nechyběly šerpy a šampaňské, se
děti přesunuly na zahradu oblíbené paní učitelky
a společně zasadili dva keře, aby na ně paní učitelka nezapomněla, tak jako oni nezapomenou
na její podporu a lásku. Nakonec si užili ještě společné hezké chvíle na zahradní party. Děkujeme!
Maminky měly pro děti také překvapení,
jednotná trička se seznamem spolužáků i vyučujících. Přejeme všem školákům na druhém
stupni ve Frýdlantě nad Ostravicí hodně štěstí
a hezkých známek. A paní učitelce další skvělou třídu. 
(GD)

Blesková povodeň zaplavila zahrady i ulice

Na třicet litrů vody na metr čtvereční napršelo během jedné hodiny 21. července v naší
obci. Takové množství se nestihne vsáknout
do půdy, a tak se občané Pržna opět po necelém měsíci potýkali s velkou vodou.
„A stejně jako minulý měsíc musím konstatovat, že schopnost zasakování vody ve volné krajině není dobrá a situaci ani nezlepšuje množství
zastavěných ploch. A čím více se bude stavět,
tím horší situace bude,“ nastínil starosta Pržna
Petr Blokša. Blesková povodeň opět zaměstnala prženské dobrovolné hasiče, kteří obětavě
vyrazili bojovat s rozbouřeným živlem. Čerpali
vodu ze sklepů a garáží, čistili potok i ulice.
Pamětníci i hasiči se shodují v tom, že takovou povodeň už dobrých dvacet let nezažili.
„Během chvilky napršelo obrovské množství
vody. Na potoce, kde ji vždy měříme, stoupla snad během půl hodiny hladina o více než
metr a náhle jsme zaznamenali třetí stupeň
povodňové aktivity,“ popsal situaci hasič Petr
Adamec. Na stranu druhou voda rychle odtekla
a bylo zakrátko po dešti. „Takže jsme nejprve

pročistili tok potoka, aby voda mohla odtékat,
a pak jsme se pustili do další práce,“ pokračoval hasič. Mnoha lidem voda zatopila sklepy i garáže. Některým zatarasilo bahno dveře
garáží a nestihli svoje auta odvézt do bezpečí.

„Ani lidé z Pržna, se kterými jsme se bavili, takovou situaci nepamatují. Ty červnové povodně byly taky zlé, ale ne tak moc. Tentokrát totiž
napršelo opravdu hodně vody během chviličky,
a tak i škody byly větší,“ dodal Adamec.

Objízdná trasa pro celou lokalitu pod ústavem, ústav samotný i lokalitu Gřundělovo bude
vedena od nádrže za kravínem, podél Rzavého
potoka směrem k firmě AZ kov komaxit a následně polní cestou směrem k odtahové službě pana
Jaroše, kde bude nájezd na hlavní silnici. „Ur-

čitě to nebude příjemné zejména pro obyvatele
přilehlých domů, ale není jiná možnost a opravit
se to musí. Snahou bude, aby se celá realizace
zdařila během cca 15 týdnů. Pokud bychom začali s realizací na podzim, realizace by mohla být
i jednou tak dlouhá,“ dodal Petr Blokša.

Most u kravína projde rekonstrukcí

O připravované rekonstrukci mostku u kravína obec informovala už před rokem. „Tehdy
jsme ale nedosáhli na dotaci, tudíž jsme i rekonstrukci odložili na později. Letos se na nás
usmálo pomyslné štěstí a měli bychom z ministerstva pro místní rozvoj obdržet jeden milion korun,“ prozradil starosta Pržna Petr Blokša. Tato částka už bude poměrně významná
v předpokládaném rozpočtu rekonstrukce.
V současných dnech již probíhá nové výběrové řízení na dodavatele stavby. „Samotnou opravu ale ponecháme až na jaro příštího roku, a to
zejména s ohledem na nezbytné technologické
postupy výstavby a také na těžko odhadnutelný
vývoj počasí. Bude se tam totiž provádět hodně
betonáží a je třeba počítat s delší dobou zrání betonu. Třebaže to je maličká stavba, bude stavebně dosti náročná. Proto nechceme začít v září,
protože by nás mohlo zradit počasí,“ vysvětloval
starosta s tím, že pokud by začalo třeba koncem
listopadu sněžit, práce by se musely přerušit.
Jak dále řekl, občanům by se jistě nelíbilo, kdyby po objízdné trase museli jezdit více než půl
roku. „Stávající most sundáme celý a postavíme
nový. Proto jsou i náklady vyšší, a to ve výši okolo tří milionů korun. Část tedy uhradíme z dotace
a zbytek z rozpočtu,“ informoval starosta.

Půjdeme zase fandit
na fotbal?

Po dlouhé době to opět vypadá, že bychom
mohli v našem sportovním areálu opět fandit
fotbalu, který COVID-19 utnul na samém začátku jara. Vypadá to, že se letos do okresních
soutěží přihlásilo více klubů, a tudíž se opět asi
rozjede i okresní soutěž. Náš tým zřejmě i v novém ročníku bude hrát okresní přebor.

krátce z obce

Sbíráme odpady biologické i tříděné
Obec Pržno nabízí svým občanům ne zcela
běžný servis týkající se BRKO i dalších tříděných odpadů.
Máme zajištěn týdenní svoz malých kontejnerů, k dispozici je sběrný dvůr a nakonec jsou
také k dispozici po obci rozmístěné velkoobjemové kontejnery.
Většina obyvatel systém využívá a využívá
jej zodpovědně. Najdou se ale i tací, kteří nerespektují, že do hnědých odpadů nepatří komunální odpad, tekuté zbytky jídel, oleje, tuky,
kosti, exkrementy, uhynulá zvířata a jiné tříděné odpady. Rovněž do kontejnerů nepatří biologický odpad v pytlích, plastových i papírových.
Nepatří zde ani staré dřevěné oplocení, kusy
nábytku či oken. Hnědé kontejnery skutečně
slouží pouze k odkládání drobného zahradního
odpadu, trávy, listí, drobných větviček.
Pokud už si někdo dá tu práci a uklidí si zahradu a následně pařezy, kusy stromů a hrubé větve nahází do kontejneru, je to špatně.
Likvidace je na kompostárnách daleko dražší.
Hrubé větve, pařezy apod. mají být odkládány
vedle kontejnerů, neboť tyto budou následně
drceny a používány pro údržbu zeleně. Materiál
je možné si rovněž i vzít zpět na zahrady. Toto
je jeden ze způsobů, jak šetřit nemalé náklady.
Sběrná místa pro tříděný odpad jsou prostory, které v některých částech obce opakovaně
vypadají, jako by to byla smetiště. A to opět jen
díky jednotlivcům, kteří zřejmě nejsou na naše
obecní způsoby zvyklí. Tam, kde se sběrná místa

nacházejí v zástavbě, je situace poměrně dobrá,
ale v místech, která jsou jen trochu bokem, to
nebývá hezký pohled. Toto je problém místa pod
kravínem, u nádraží a za obchodem. Končí tam
kde co. Je s podivem, že někdo dojede s odpadem do těchto míst a odpad uloží vedle kontejnerů. A to i odpad, který tam nepatří. Proč? Vždyť
každý má možnost vyvézt odpad na sběrný dvůr.
Šestkrát do týdne. Dojet do SD je jen otázkou pár
desítek minut. Vedle přeplněného kontejneru se
pak v dešti nemusí válet třeba hromady kartónů
ze skříní zakoupených odpoledne v IKEA. Hlavně, že to máme doma jako ze škatulky.
Prosím utvářejme společně veřejný společný prostor, nehleďme jen na to, jaké je to
doma. Všichni budeme spokojenější a budeme
se tady cítit daleko lépe.
Posunem v nakládání s odpady bude již brzy
novinka, která zjednoduší přístup do sběrného
dvora i samotnou evidenci odpadů. V průběhu
srpna až září obdrží každá domácnost čipovou
kartu, která nadobro nahradí doposud používané žádanky. Obec i svozová společnost bude
mít detailní přehled o množství i četnosti vyvážených odpadů. Do budoucna to bude jedno
z dalších měřítek, které bude ovlivňovat výši
ročních plateb za odpady.
Třiďte, třiďme, jsme v tom dobří, buďme ještě lepší. Tříděním dáváme odpadům další šanci, že mohou být opětovně využity a neskončí
rovnou na skládce ve Frýdeckém lese na stovky let. 
Petr Blokša

Pržno rozkvetlo do krásy

Pomozte s tvorbou kalendáře

jubilea
Srpen je měsícem narozeninových
oslav našich jubilantů:
paní Ludmila Kaňáková – 89 let,
paní Štěpánka Cvičková – 87 let,
pan Arnošt Gurecký – 86 let,
pan Ladislav Poul – 70 let,
paní Danuše Fucymanová – 70 let,
paní Jana Šatná – 60 let,
paní Ivana Vrublová – 55 let,
pan Bronislav Šnajder – 50 let.
Vážení oslavenci, přejeme vám spoustu
dalších krásných let plných štěstí, zdraví
a samozřejmě i životní pohody a elánu.

V neděli se nedělá!

Již naši předkové a panovníci v době
nevolnictví věděli, jak je odpočinek a klid
důležitý pro regeneraci těla i duše. Proto se
v neděli nedělalo ani na polích, továrnách,
na panském a ani na vlastním políčku.
Obec Pržno navázala v roce 2010 na tuto
tradici vyhláškou, která omezuje používání
motorových a jiných hlučných zařízení o nedělích a svátcích a jež toto „nic nedělání“ podporuje a občanům zajišťuje klid k nedělnímu
obědu, odpolední návštěvě nebo večerní grilovačce. „Prosím dodržujme nedělní klidový režim všichni a bude se nám v naší obci krásně
žít!“ apeluje starosta Pržna Petr Blokša. (GD)

Jsme sice v polovině prázdnin a konec roku
je daleko, přesto už je čas na tvorbu kalendáře pro příští rok. Vedení obce vyzývá své
občany, aby se zapojili. Tentokráte bude tematicky zaměřen na aktivity občanů, sdružení, spolků, ale i na malé či velké podnikatele
a firmy působící v obci.

Zloději krouží i po Pržnu

Občané, dávejte si pozor na svůj majetek! V poslední době se v naší obci zvýšil výskyt krádeží
v domech. Podle dostupných informací k nim
došlo v noci i ve dne. Buďte proto obezřetní
a nebuďte lhostejní ke svému okolí. Pozor si
dávejte rovněž na nabídku pochybných služeb
za výhodné ceny. Třebaže je podomní prodej
v Pržně zakázán, občas se i u nás vyskytuje.

Naše obec v červenci rozkvetla. Poděkování patří Anně Javorkové, Libuši Zápalkové, Blaženě
Dostálové, Zuzaně Mičincové a Mariy Dmitriuk. Pomocí přispěli rovněž zaměstnanci obce.
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Ostravice
Skupina S.R.O. v kostele na kopečku
na Ostravici – Hamrovicích

Srpen 2020

Ostravičtí skauti si užili tábor plný dobrodružství
Spacáky, ešusy, pevné botky a hlavně
dobrou náladu a další nezbytnosti si v druhé půlce července vezli na tábor malí skauti
z Ostravice. Cílem bylo stanoviště na Podolánkách, kde na táborníky čekala stanová
osada a spousta nápadů oddílových vedoucích.
Ti vymysleli pro skauty etapovou hru
na téma indiáni. A jak vypadal denní chléb
táborníků? „V sedm ráno měli budíček. Pak je
čekala rozcvička, snídaně a táborová práce.
Po obědě hráli oddílovou hru, měli i nějaké to
osobní volno a po večeři následovala večerka,“ popsala život na táboře starostka Ostravice Pavlína Stankayová.
Děti se musely vypořádat se spaním ve stanech s podstavou, s polní kuchyní i provizorní

sprchou. Na táboře chyběla nejen elektřina,
ale i mobilní telefony, které nakonec vlastně
ani nikomu nechyběly. Děti zvládly všechno
na jedničku s hvězdičkou.
Skauti na táboře hráli různé hry, chodili
na výlety, a dokonce ti odvážní plnili i různé
bobříky. U táborového ohně někteří skládali slib, ať už Vlčat a Světlušek, nebo ti větší
skautský. Vyrazili i na výlet na kopec Kladnatá
a během cesty se učili pracovat s mapou a buzolou a také se zorientovat v terénu. „Myslím,
že si to děti skvěle užily a že je tábor bavil.
Naučily se skautským dovednostem a už se
určitě těší na příští rok, kdy bychom chtěli tábor protáhnout na 14 dnů,“ je odhodlána starostka. Děkuje také řezbáři Luďku Vančurovi,
který vytvořil táborníkům nádherný totem.

23. 8. 2020 v 9:30
Farní sbor Českobratrské církve evangelické Vás všechny srdečně
zve na koncert.

kos informuje

Senioři si usmažili vaječinu
Po nám všem známé nucené odmlce se
členové našeho klubu sešli dne 24. června,
aby si popovídali, a hlavně opožděně usmažili
naši tradiční vaječinu. Přes nestálé počasí se
ve venkovních prostorách Restaurace u řeky
sešlo 36 našich členů a ti přinesli 154 vajíček.
Také mezi nás zavítala paní starostka obce
Pavlína Stankayová. Poděkování patří všem,
kteří se podíleli jak přípravou slaniny, domácího
chleba a také mícháním v kotlíku. Počasí nám

vydrželo a všichni, kdo přišli, si
jistě užili příjemné odpoledne.
Další klubovou akcí bylo posezení v Ostravickém pivovárku, kde jsme si mohli prohlédnout historické fotografie Ostravice a okolí.
Sešlo se 22 členů.
Příští akce: Opékání párků se uskuteční dne
19. srpna od 15 hodin. Podrobnosti budou uveřejněny na obvyklých místech a internetu.  (JN)

Nejlepší cyklisté světa profičí Ostravicí
Milovníky silniční cyklistiky čeká svátek. Opět
se bude konat největší tuzemská akce Czech
Tour. Přes Ostravici pojedou závodníci 8. srpna
během etapy Olomouc – Frýdek-Místek. V tento
den čeká na závodníky trasa dlouhá 209,8 kilometru, pojedou mimo jiné přes Soláň, Pustevny,
Bumbálku a přes Ostravici do Frýdku-Místku.
Pořadatelé slibují pro diváky velkou podívanou. Tak kvalitní účast totiž závod ještě neměl.
„Jsme nadšeni, že se na startu objeví opravdová světová špička a nabídne našim divákům
nezapomenutelné zážitky. Z World Tour týmů
se fandové cyklistiky mohou těšit na Bahrain
McLaren, Sunweb, Jumbo Visma, Bora Hansgrohe a Michelton Scott,“ potvrdil promotér
závodu z TTV Sport Group Jaroslav Vašíček,

který pro jezdce připravil náročnou trať se šestnácti vrchařskými prémiemi.
„Prostě skvělá konkurence, ale i Pro Continentální týmy, které nepřijedou pouze do počtu.
Třeba ´naftaři´ z norského Uno-X nebo hlavně
Alpecin Fenix s Petrem Vakočem, který tento
podnik vyhrál v roce 2015, italským jezdcem
Saschou Modolem či úřadujícím mistrem Belgie
Bramemem Merlierem rozhodně nebudou chtít
prodat svoji kůži levně. Pojedou i další skvělé
týmy z Belgie – Sport Vlaanderen a Bingoal WB,
na vynikající vystoupení a výsledky z minulých let
určitě bude chtít navázat závodníci nejlepší české
stáje Elkov Kasper,“ upozornil pořadatel Vašíček.
Podrobnější časy etap závodu zveřejní pořadatelé na webu závodu až těsně před akcí.

Bedřich Mrkva vystavuje
sochy v evangelickém kostele

V evangelickém kostele na kopečku na Ostravici 26. července zahájil svoji první sochařskou výstavu Bedřich Mrkva. Tento mladý,
nadaný umělec vloni absolvoval Střední školu
nábytkářskou a obchodní v Bystřici pod Hostýnem a nyní je studentem Katedry sochařství

Fakulty umění Ostravské univerzity.
Bedřich Mrkva není pouze umělcem, ale
je také zdatným řemeslníkem. Podílel se
na opravách zdejšího kostela a je také autorem návrhu i realizace dřevěné kazatelny
v modlitebně zdejší fary.

Informační centrum vychází vstříc turistům
Kousek od nádraží směrem na Lysou horu
najdou turisté, ale nejen ti, informační centrum.
Je oblíbenou zastávkou mnoha návštěvníků naší
obce. Aby ne, je totiž tak trochu multifunkční.
„Předně zde nabízíme turistům informace
o Ostravici a okolí. Pomáháme jim vytipovat si
dobrou pěší trasu na hory i na kolo, nabízíme
mapy i různé upomínkové předměty,“ vylíčila
vedoucí centra Martina Klímková. Další funkcí
objektu je knihovna a neposledně také výstavní
galerie. Nabízí stálou expozici, v níž je umístěna výstava obrazů Jana Satiny a židlí řezbáře
Tomáše Cidlíka, který je ozdobil portréty našich prezidentů. V jedné místnosti se výstavy
obměňují. V současné době si tam lidé mohou
prohlédnout tvorbu Leopolda Parmy.
V informačním středisku najdou lidé i rady
ohledně místní gastronomie či o dalším sportovním vyžití. „Asi nejčastěji se zde ptají lidé
na cestu na Lysou horu. Zajímá je, jak je náročná a zda ji zvládnou třeba děti. Pak se hodně
doptávají na naši galerii dřevěných soch a zajímá je i přehrada Šance Řečice,“ pokračovala.
Krom upomínkových předmětů, jako jsou
pohledy, knihy, nálepky nebo třeba nově
i sběratelská mýdla, nabízí i soutěže pro děti.
„V současné době je jich několik. Jednak je to

soutěž Po medvědích tlapkách, dále pak O Ondrášův poklad a Tajemství beskydských hor
a údolí. Vesměs jde o to, že děti navštíví nějaká
místa a mohou vyhrát různé ceny,“ upozornila
na rodinnou zábavu Martina Klímková.

Informační centrum na Ostravici je záchytný
bod pro všechny, kteří potřebují poradit, chtějí se dozvědět zajímavosti z našeho regionu
nebo chtějí z dovolené přivézt svým blízkým
malý suvenýr.

Beskydská sedmička bude asi letos jiná

Tradiční závod Beskydská sedmička se pravděpodobně konat bude. Pořadatelé se statečně
perou se stále měnícími se podmínkami. Zatím
vyhlásili, že by se oblíbené klání horských makačů mělo konat ve dnech 28. až 30. srpna.
„Děláme vše pro to, aby akce proběhla a vy
jste si mohli užít beskydských stezek, cestiček,
stoupání, klesání, údolí i horských vrcholů.
Po pravdě už od jara počítáme s variantou určitých omezení. Máme připraveny varianty šesti
startovních vln po 500 lidech a tří vln po 1000
lidech. Obě tyto varianty znamenají rozdělení akreditace a startu pro jednotlivé skupiny
s hodinovými rozestupy (jednotlivci startují poslední). To samozřejmě přidává časové nároky na občerstvovačky, cílový prostor a mnoho
dalších návazností. To už je ale náš problém
a intenzivně jej řešíme,“ uvádí pořadatelé.

Hotel Odra zve
na grilovačku
Také v srpnu pořádá hotel Odra na Ostravici letní grilování. Milovníky dobrého jídla zve 7.
a 28. srpna do hotelové zahrady, kde se bude
grilovat za doprovodu živé hudby. V každém
termínu bude hrát jiná kapela. Nenechte si ujít
skvělou příležitost, kam vyrazit i s dětmi, které
se můžou zabavit na tamním dětském hřišti.
Těšit se můžete na výborné jídlo i pití a v nepřízni počasí se bát nemusíte, živá hudba bude
hrát i ve vnitřních prostorách hotelu.

Musí se ale připravit i na variantu, že by
mohla být akce třeba jen pro sto lidí. V tomto
případě by B7 proběhla jako časovka. Informace pravidelně zveřejňují na svém webu. „Doufáme, že už brzy budeme moci přinést další
upřesňující informace. Omlouváme se, že je

jich teď poměrně málo, ale situace je bezprecedentní a neuvěřitelně dynamická. Jednáme
s úřady, hygienou a dalšími institucemi. Přizpůsobujeme se podmínkám a nechceme letos nechat B7 padnout. Vy si v klidu trénujte a užívejte pohybu nejen v horách,“ doplňují pořadatelé.

Poznejte Beskydy Po medvědích tlapkách
Od roku 2013 spolek Beskydhost pracuje
na projektu Po medvědích tlapkách pod nejvyššími vrcholy Beskyd. Jde o 86 km stezek,
které spojují jednotlivé členy spolku a zároveň
se snaží turistům ukázat to nejhezčí, co se dá
v jejich okolí vidět a navštívit.
Na Ostravici mohou turisté narazit na červenou a oranžovou stezku, na hranici s Malenovicemi na žlutou a zelená je zavede na Čeladnou. Modrou najdou na Ondřejníku a nově
vyznačená Černá stezka vede Novou Vsí.
Každá stezka má svého maskota, zvířátko,
o kterém se na cedulích u jednotlivých členů
spolku mohou zejména děti dozvědět zajímavosti. Na každé ceduli pak najdou i odpověď
na soutěžní otázku. Soutěž je ve formě kvízu,
jenž mohou zájemci vyplnit na stránkách www.
pomedvedichtlapkach.cz.
Pro ty, kteří odpoví na otázky nejlépe, členové spolku každoročně vylosují hodnotné ceny.
Mohou vyhrát například pobyt v hotelu, vstupenky na různé atrakce či pohoštění. Kde všude cedule jsou, se dozví z mapy, kterou zdarma
dostanou v informačních centrech na Ostravici,
Čeladné a ve Frýdlantě nad Ostravicí nebo

u členů spolku Beskydhost.
Novinkou letošního roku je to, že když
na zadní stranu mapy získají malí či větší turisté všechna razítka z dané trasy, obdrží v IC
suvenýr – dřevěnou známku, kterou si pak
mohou malí i velcí pověsit na krk a pochlubit
se s ní přátelům. Celkem je těchto známek
šest. Vyzkoušejte si, kam všude vás medvědí
tlapky zavedou. Členové spolku Beskydhost
se těší na vaši návštěvu!
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Malenovice

Zákazové značky ke Korýtku
slovo starosty

Po připomínkách ze strany občanů se
vlastník komunikace ke Korýtku Lesy ČR
rozhodl posunout původní umístění spodní
zákazové značky (B11) od chaty Rosa až
nad horní odbočku k chatovišti (nad betonovou zdí). Druhá značka bude umístěna tak,

jak bylo avizováno, tedy za odbočku k chatě
POMA. Osazení značkami proběhne ve druhé polovině srpna.
Občané, kteří mají své nemovitosti za těmito značkami, mohou vyřídit bezplatně výjimky z tohoto zákazu na Lesní správě Frý-

dek-Místek. Bližší informace o možnostech
podání žádosti najdete na webové adrese
https://lsfrydekmistek.lesycr.cz pod odkazem
„Informace k výjimkám vjezdu“, nebo u pana
Radima Stanovského na tel.: 956 110 107
(v pracovních dnech, 6.00–15.00).

Vážení a milí spoluobčané,
je to opravdu podivný rok. Když jsem na tomto místě v červnu psal, že snad máme to
nejhorší za sebou a prázdniny i borovskou pouť že už si snad budeme moci užít naprosto normálně, vše se zdálo nasvědčovat tomu, že již vidíme pomyslné světlo na konci „kovidového
tunelu“. Teď, o pouhé dva měsíce později, je opět všechno jinak. Jako by nás naopak stále
hlouběji vtahovala jakási černá díra, která pohlcuje vše, co jsme dříve považovali za naprosto samozřejmé, vše, na čem stál bohatý společenský a kulturní život v obci, který nám mnozí
z okolí tak záviděli.
Vezměme si jen, kolik už jsme toho od března museli oželet. Velikonoce striktně omezené
na úzký rodinný kruh, Pouť řemesel i Hasičskou mši. Dětský den i zájezd seniorů. Stavění
a kácení máje ( – díky hasičům sice májka u Obecního domu nakonec po celý květen stála,
ale museli jsme se při tom obejít bez společného posezení). Výrazně omezena byla činnost
CVČ U Rosničky – a já jsem rád, že alespoň příměstské tábory mohou (jak vidíte i na fotografiích) úspěšně probíhat.
Nejnověji jsme se museli obejít i bez pouťových atrakcí. Poté, co jsme více než půl roku
připravovali obecní jarmark a veselici s Českým rozhlasem, přišla nakonec veškerá tato práce vniveč. Bohužel ale v situaci, kdy je jen těžko odhadnutelný další vývoj a kdy vůbec není
jisté, jaká pravidla a omezení budou platit za pár dní, v takové situaci musí člověk upřednostnit opatrnost před nerozvážností a osobní odpovědnost před maximální povolenou kapacitou.
Riziko by bylo příliš velké a cena příliš vysoká.
Prázdniny se překulily do druhé půlky a rodiče, děti i učitelé pomalu se smíšenými pocity
vyhlížejí září. Začne školní rok normálně? Těžko říct. Tak jako je těžko odhadnout, jaké
další podivnosti nám ještě letošek přichystá. Jediné, čím to můžeme aspoň trochu ovlivnit,
je přitom vlastní odpovědný přístup. Vydržme to. Nepodléhejme přehnanému strachu, ale
ani falešné lehkovážnosti. A hlavně neztrácejme naději, že si všechna ta omezení budeme
moci vynahradit.
Přeji vám všem krásný srpen.
Pavel Kuběna, starosta

krátce z obce
Účet obce
Ke konci června zrušila obec účet u České
spořitelny. Veškeré platby, prosím, směřujte
nyní na účet: 107-6963890277/0100 – Komerční banka, a.s. pobočka Frýdlant nad
Ostravicí.

Kominické práce
Kominické práce je možné objednat
na obecním úřadu. Termín je domluven
na 21. a 23. srpna, v případě velkého zájmu
bude přidán termín další.

Očkování psů
Dle sdělení MVDr. Konvičky dosud platí
hygienické opatření zakazující organizaci
hromadného očkování psů. Dojde-li k uvolnění situace a podaří-li se nám domluvit termín
na září, budeme občany informovat v příštím
Mikroregionu a formou SMS.

Zastupitelstvo
12. zasedání zastupitelstva obce je plánováno na čtvrtek 17. září od 18 hodin v sále
Obecního domu.

Kam s plechovkami
Plechovky od nápojů je po domluvě s Frý-

deckou skládkou možno odkládat i do žlutých
nádob na plasty. Ostatní kovový odpad (konzervy, hřebíky apod.) patří do šedých kontejnerů. Objemnější kovový odpad, tedy trubky,
konstrukce nábytku atp. neodkládejte vedle
kontejnerů, ale zavezte jej, prosím, do sběrného dvora.

Obecní kalendář
V souvislosti s přípravou Obecního kalendáře ke 30. výročí samostatnosti obce se
opětovně obracíme na občany s výzvou, či
spíše prosbou, o poskytnutí fotografií nebo
dalších dobových materiálů, dokládajících
třicet posledních let života v obci. Obecní kalendář pro příští rok totiž plánujeme věnovat
právě 30. výročí opětovného osamostatnění
obce. Děkujeme za vaši ochotu a spolupráci.

Zprávy e-mailem
V rámci zefektivňování komunikace s občany plánuje obecní úřad rozšířit rozesílání
zpráv i na e mailovou formu. Zájemce o tento
způsob informování žádáme, aby na adresu
obec@malenovice.eu poslali zprávu ve znění: Souhlasím, aby na mou e-mailovou adresu byly zasílány informace obecního úřadu
v Malenovicích.

Hranostajník vrbový
(Cerura vinula)

Při letních toulkách Beskydami můžete
narazit i na takovouto krasavici. Zhruba
osm centimetrů dlouhá housenka HRANOSTAJNÍKA VRBOVÉHO (Cerura vinula), kterou se nám takto podařilo vyfotografovat na malenovické sjezdovce, patří
k našim nejbarevnějším a nejzajímavějším

housenkám. Důmyslné mimikry spolu s teleskopickými zadními výrůstky a schopností bránit se i vystříknutím kyseliny mravenčí
slouží k zastrašení predátorů. Než se zakuklí, celá ztmavne a z kukly se nakonec
vyklube sice dosti velká, ale jinak vcelku
nenápadná šedivá můra.

Turistické odpočívadlo U Korýtka – uprostřed přírody nebo uprostřed parkoviště?

CVČ U Rosničky informuje
Milé děti, milí rodiče,
ani jsme se nenadáli a půlka prázdnin je
za námi. Nevím jak u vás, ale u nás na Rosničce bylo (konečně) veselo. Během července
proběhly dle plánu čtyři tábory – tři pro děti
a jeden pro ženy.
Jako první na Rosničce „úřadovali“ Blázniví
vědci, kteří byli velice šikovní nejen v laboratoři, ale také na hřišti. Následovalo třídenní,
ale velice intenzivní, sochání žen a měsíc
ukončili nejmenší účastnící, předškoláčci, kteří
celý týden plnili úkoly lesního skřítka. Předpo-

slední červencový týden rosničkoví turisti našlapali 65 km za 5 dní – přešli přes Ivančenou
na Kykulku, z Čeladné na Ostravici, navštívili
Záchrannou stanici ohrožených zvířat v Bartošovicích, prošli naučnou stezku Javořinku
a vyšlapali všechny schody ke skokanskému
můstku ve Frenštátě.
V srpnu vám napíšu, jak jsme si užili další čtyři
rosničkové tábory – Keramický a Tvoření pro
dívky s tetou Sylvou a Turisťák II a Klučičí tábor s tetou Blankou.

Připomínám, že rozvrh
hodin bude v novém
školním roce stejný
jako tom letošním. Kdo
má zájem o rosničkové kroužky, můžete se
již hlásit. Přihlášky najdete na https://www.
urosnicky.eu/kurzy/on-line-prihlaska/ a rozvrh
na https://www.urosnicky.eu/rozvrh/.
Přeji všem krásný srpen se snad již stálejším
počasím. 
teta Blanka
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Metylovice

Sbor dobrovolných hasičů v Metylovicích
si Vás dovoluje pozvat
na 28. ročník recesní hasičské

Soutěže netradičních družstev,
která se koná v sobotu 29. srpna 2020 od 15 hodin
v areálu muzea Kožane město v Metylovicích.

Srpen 2020

Starý objekt u hřiště jde k zemi
V druhé půlce července začala demolice
stávajícího objektu u hřiště. Stavební práce
by měly trvat do 30. června 2021, kdy podle
smlouvy musí být nové sportovní zázemí včetně restaurace hotové.
Obec doufá, že se podaří na akci získat
peníze z dotací, prostřednictvím Sportovního
klubu Metylovice.
„V červnu přišla SK Metylovice z ministerstva školství výzva k doložení podkladů pro
vydání rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2020. U žádosti
byla ukončena formální kontrola, věcné hodnocení a následně byla akce předběžně navržena k financování,“ uvedl starosta Metylovic
Lukáš Halata. Do konce července pak musel
sportovní klub dodat doklady z výběrového řízení, zajištění financování a spolufinancování
a další dokumenty. „Je tady ale jeden problém.
Podle podmínek dotačního titulu má být stavba
zrealizována do konce roku a bohužel podle
posledních informací o prodloužení termínu
na MŠMT neuvažují, protože investiční dotace z ministerstva školství bude od roku 2021

nově rozdělovat Národní sportovní agentura,“
povzdechl si starosta.
V tuto chvíli je jisté, že se rekonstrukce
do 31. 12. 2020 stihnout nedá. „Takže v tuto
chvíli počkáme, zda nás kvůli termínu rovnou
nevyřadí. Pokud se tak nestane, máme čas
do konce roku vyjednat podmínky tak, abychom dotaci mohli čerpat až do 30. 6. 2021,

tedy do termínu ukončení stavby dle smlouvy
o dílo,“ pokračoval starosta. Pokud tato dotace nevyjde, bude muset sportovní klub počkat
na výzvu Národní sportovní agentury, která by
snad mohla být vyhlášena na začátku roku
2021. „Šance tady je, takže doufáme, že nakonec nějakou dotaci získáme a ušetříme tak
naše obecní finance,“ dodal.

Pohárová soutěž se nakonec konala
Družstva jsou maximálně sedmičlenná a jsou tvořena soutěžícími se
stejným příjmením, zaměstnanci firmy, sousedy z ulice, členy spolku.
Potřebné soutěžní náčiní dodá pořadatel.
Trénink se koná v pátek 28. srpna od 18 hodin.

Sestavte družstvo a přijďte si zazávodit. Srdečně zvou
hasiči z Metylovic.
Účastníci soutěže jsou povinni dodržovat v areálu soutěže platnou legislativu a nařízení vlády ČR či Krajské hygienické stanice.

Na koncerty můžete vyrazit bez obav
Třebaže letošní sezóna není jednoduchá
pro pořadatele kulturních akcí, v Metylovicích
se pravidelné koncerty za školou přesto konají.
„Situace je pro nás skutečně zoufalá, ale žijeme a pořádáme další a další koncerty, pokud to
jde,“ přitakal pořadatel Lukáš Karlický z Bluegrass Theatre Metylovice.
Nejprve si museli zvyknout na omezení sta
osob na akci. Nyní, kdy počet povolených diváků vzrostl ve venkovních prostorách až na tisíc,
spíše bojují se strachem lidí. „Diváci se bojí
a přes všechna opatření, která dodržujeme,
jich chodí málo. Na druhou stranu, ti skalní fan-

dové, kteří přišli, jsou rádi a hudebníci jsou přímo nadšeni,“ pousmál se. Například ostravská
rocková kapela Special, kde zpívá Petr Němec
a Dáša Glátzová a hraje kytarový mág Andonis
Civopulos, se vyřádila ve dvouapůlhodinovém
koncertu a publikum bylo naprosto nadšené.
„Takže všichni hudebníci a diváci v tom malém počtu vytvořili velmi příjemnou atmosféru
se společným velkým přáním, překonat koronavirovou krizi. Zveme všechny ohleduplné
fanoušky na další koncerty,“ doplnil Karlický
s tím, že lidé by měli mít s sebou roušku nebo
jinou ochranu dýchacích cest.

V tradičním termínu, v první červencovou
sobotu, jsme uspořádali již 54. ročník naší pohárové soutěže. Měli jsme ale namále a byly
to neskutečné nervy. V květnu jsme museli
zrušit naše letošní TFA. Pak už situace vypadala výrazně lépe, docházelo k rozvolnění, přesto jsme nakoupili dezinfekci a počítali
s určitými dalšími preventivními opatřeními.
S čím jsme nepočítali, byl fakt, že v pondělí

krátce z obce
Na Vánoční jarmark
po novém chodníku
V Metylovicích rostou jako po dešti. Ale ne
houby, nýbrž chodníky. Do 7. srpna by měl
být hotový úsek číslo 3, který navazuje
na stávající chodník do Frýdlantu nad Ostravicí. Práce začaly už i na úsecích I a II, to znamená od kostela na Vrchovinu a z Vrchoviny
k sadu. Tyto dva úseky by měly být hotovy
do konce listopadu. „Věříme ale, že to bude
dříve. Záleží hlavně na počasí,“ řekl starosta
Lukáš Halata s tím, že na Vánoční jarmark
snad už určitě půjdou lidé bezpečně po novém chodníku.

30. června vydala Krajská hygienická stanice nařízení, kterým snížila maximální počet
osob u venkovních akcí na Frýdecko-Místecku
na 100.
Nejjednodušší bylo celou akci zrušit, ale
pozitivní myšlení výrazně převažovalo. A tak
jsme udělali podrobný harmonogram jednotlivých startů, požádali družstva, aby zkrátila
dobu, kterou u nás stráví na minimum, zcela
jsme utlumili propagaci u nás v obci, omezili
sortiment občerstvení a používali jen jednorázové nádobí.
Startovní listina, poté, co se některá družstva odhlásila nebo nedojela, nakonec čítala 57 družstev ve čtyřech kategoriích. Jako
první se představily naše ženy A. Po triumfu
v Prchalově vedou svou ligovou kategorii, ale
na domácí trati zvítězily naposled v roce 1999.
Ženské béčko se na domácí soutěži objevuje
pravidelně od roku 2008 a před třemi lety obsadilo páté místo.
Domácí áčko nakonec z průběžného
vedení sesadil až s osmadvacítkou Tísek.
V průběžném pořadí ligy naše ženy zůstávají
na prvním místě, těsně za nimi Tísek a Skalice. Naopak se zatím vůbec nedaří obhájkyním
ze Svinova, které jsou předposlední. Nicméně
osm kol je stále před námi.
Ženská kategorie nad 35 let byla stejně
jako v Oprechticích dvoučlenná. Našim ženám

se podařilo zopakovat takřka bezchybné tréninkové pokusy. Čas 19,357 s sice není vylepšením osobního rekordu (19,023 s v Oprechticích 2018), ale jedná se o nový traťový rekord.
Oprechtické ženy si po loňském neplatném
pokusu vedly o poznání lépe a docílily času
22,190 s.
Naše mužské áčko mělo startovní číslo 5.
Bohužel po nadějných patnáctkách v Oprechticích a Prchalově přišlo Víťovo zacvakání,
prostřiky obou proudařů a čas 16,682 s tentokrát stačil jen na body za účast. Jen nepatrně
lépe se vedlo mužskému béčku. Řešili jsme
zdravotní trable, takže áčko muselo přijít s výpomocí, ale béčko na domácí soutěži nechybělo od roku 1990 a nechtěli jsme to měnit ani
letos. Škoda prostřiků, ale čas 16,409 s zařadil béčko jednu příčku před áčko a odneslo si
cenu pro třetí nejlepší neligový tým.
Zatím největší nervy nám přinesla mužská
kategorie nad 35 let. Naši veteráni ji se startovním číslem 9 otevírali, i když museli řešit
zdravotní problémy svých členů. Tak jako
neměly příliš štěstí naše ženy, vrchovatě si
ho nabrali veteráni. Nakonec jsme se po pěti
letech dočkali domácího vítězství v mužské
veteránské kategorii. Ligová tabulka se nám
značně zamotala, když první Svinov a poslední Oprechtice dělí jen tři body.

Michal Bílek

Naši hasiči pomáhali u povodní
Senioři se sešli na opékání párků

Metylovská pouť
nejspíše bude!
Děti, maminky, tatínci, dobrá zpráva. Tradiční
Metylovská pouť se nakonec přece jen bude
konat! Od pátku 7. srpna se v areálu fotbalového hřiště roztočí kolotoče a další pouťové
atrakce. V neděli pak propukne pravá pouť
s občerstvením a posezením. Pouze roušky
budou povinné. Vedení obce Metylovice doufá, že se epidemiologická situace tragicky
nezhorší a nebude potřeba nic rušit.

Sběr velkoobjemového
a biologického odpadu

Občané Metylovic mohou využít služeb sběrny surovin. Sběr velkoobjemového odpadu
a BIO odpadu se bude konat v pátek 7. srpna
od 14 do 18 hodin a v sobotu 8. srpna od 8
do 12 hodin a v pátek 4. září a v sobotu 5. září
ve stejný čas.
Sběr BIO odpadu se koná každou sobotu
od 10 do 12 hodin nebo po domluvě. Vše
v areálu bývalého horního kravína.
Dalším netradičním prostředím, kde se sešli naši senioři ke svému setkání, bylo venkovní posezení u základní školy. Zde si opekli párky. Původně plánovali opékat na Čupku, ale nejisté počasí
je přivedlo za souhlasného příslibu ředitelky školy právě sem. Účast byla hojná. Příští setkání je
naplánováno u Myslivecké chaty, kde budou senioři smažit placky, a to 3. září od 15 hodin.

Odvoz odpadů

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

Velká voda zaměstnala náhle hasiče hned
ve dvou termínech. Prudké deště škodily
v červnu a měsíc na to i v červenci. V šestém
měsíci metylovští dobrovolní hasiči pomáhal
čerpat vodu ze sklepa jednoho místního domu.
Provedli také pročištění propustku na vodu
a očištění komunikace od nánosu nečistot.
Za měsíc, a to 20. července, vyrazilo šest

členů na pomoc do Pržna. Po příjezdu na místo
zásahu jednotka zjistila, že se jedná o zatopenou
výtahovou šachtu v jedné z budov ústavu sociální
péče. Provedli vyčerpání vody pomocí kalového
čerpadla připojeného k elektrocentrále CAS.
Poté jednotka odjela k další události, a to do Bašky. Tam pomáhala odkopat kanálek k odvodnění
přilehlé komunikace, na které se nacházela voda.

– 10 –

Srpen 2020

Pstruží

Dračí lodě budou bojovat na Opálené
Přátelé vodních sportů a nadšenci nevšedních výzev si dají dostaveníčko ve Ski areálu
Opálená. V sobotu 15. srpna se tam od 10 hodin bude opět vařit voda. Budou se tam totiž
konat amatérské závody dračích lodí se speciální disciplínou v přetahované.
Přetahovat se budou dva týmy na jedné lodi.
Vyhrává tým, který přetlačí soupeře o polovinu
délky lodě. Letos budou bojovat borci ve dvou
kategoriích – Mix, tedy muži a minimálně jedna žena, a Rodina. Tam musí být zastoupeny
děti, rodiče nebo jiní rodinní příslušníci. Kdo se
chce zápolení zúčastnit, musí se včas přihlásit
na Opálené. První tři vítězné týmy získají věcné
ceny, hlavní cenou bude urostlé jehně.
Pořadatelé ale myslí i na diváky. Po ukončení závodů si disciplínu bude moci každý vyzkoušet. Navíc se zájemci budou moci svézt
na kánoi, paddleboardu a zúčastnit se dalších
sportovních vodních a suchozemských aktivit.
Přetahovanou spolupořádá sportovní tým
Dragon Boat Ostrava za účasti závodníků a Mistrů České republiky v roce 2019 závodů halo-

vých dračích lodí. K mání budou dobroty nejen
na grilu a pití po celou dobu je zajištěno. Přijďte

se osvěžit a zapádlovat si pod beskydským nebem s výhledem na Lysou horu.

Tělovýchovná jednota Sokol Pstruží slaví výročí

Obec nelení ani o prázdninách

Na Pstruží během léta pokračují investiční
akce. Asi nejviditelnější je výstavba chodníku
na silnici vedoucí z Frýdlantu na Čeladnou.
„Už se nám krásně rýsuje. Hotový by měl být
do konce srpna, ale samozřejmě může stavbu
zkomplikovat počasí. Na Pstruží hotový bude,
jak v části Frýdlantu, to se uvidí,“ podotkl starosta Pstruží Milan Vaněk.
Přístavba základní školy byla dokončena
ještě během školního roku. V současných
dnech se dodělává hřiště u školy. Děti se mohou těšit nejen na nové dětské herní prvky, ale

i na venkovní učebnu. Bude to vlastně altán ze
dřeva s tabulí a lavicemi, který poslouží předškolákům i školákům ke zpestření výuky.
Obec také myslí na své občany, kteří cestují autobusem. Rozhodla se zrekonstruovat
čtyři autobusové zastávky. „Především jsme
je nechali podezdít. Podepsal se na nich zub
času a tím, že jsou dřevěné a stály přímo
na zemi, začaly odspodu hnít. Proto jsme zastávky zvedli a dolů jsme postavili betonový
podklad. Nyní vydrží daleko déle,“ vysvětlil
starosta.

Tělovýchovná jednota Sokol Pstruží navazuje na dlouholetou tradici sportovní činnosti
v obci Pstruží. Založena byla v roce 1930,
tehdy jako Dělnická tělovýchovná jednota
a tento rok tak slaví devadesátiny. Po válce
získala název Tělovýchovná jednota Sokol.
Hlavními sporty, které tehdy cvičenci provozovali, byl volejbal, sokolská cvičení, stolní
tenis a později se začal rozvíjet tenis a florbal.
V současné době má jednota čtyři oddíly
– florbal, tenis, nohejbal a volejbal. Má zhruba sto aktivních členů, je příspěvkovou organizací a vlastní sportovní areál Dubina, kde
se nachází čtyři tenisové a dva volejbalové/
nohejbalové kurty, malé travnaté fotbalové
hřiště a zázemí pro pořádání sportovních
a společenských akcí.
V tomto čísle novin přinášíme první díl
o historii Sokola na Pstruží.
1930–1948
Dělnická tělovýchovná jednota se
od svých počátků zabývala hlavně cvičením prostná, a jak se postupně vybavila cvičebním nářadím, bylo to cvičení na hrazdě,
na koni, na bradlech a na žíněnkách. Cvičilo
se v pohostinství U Plucnarů, v létě na zahradě u školy nebo u hospody, později v Dubině. Nacvičovaly se stále nové sestavy a ty
se prezentovaly na veřejných vystoupeních
v Dubině a na vystoupeních v sousedních
vesnicích. K nejzdařilejším vystoupením patřilo vystoupení v roce 1937 v Dubině. Hrály
se také velice oblíbené šachy.
Tehdejší členové: Josef Káňa, Vincenc
Himler, Vojtěch Filipec, Hubert Šimčák, Jan
Bialek, František Přadka. Žactvo: Knebel
Vladislav st., Karel Huser, ing. Ludvík Kalmus, Stanislav Petroš, Miroslav Běčák, Jindřich Foldyna, Oldřich Šprla, Josef Bialek ml.,
Marie a Ludmila Ondřejcové, Slávka a Anežka Běčákové, Zdeňka Huserová, Zdenka Filipcová, Libuše Plucnarová vedl František Bialek, Hubert Šimčák, Hynek Hymlar. Za války
na Pstruží do Plucnarů chodívali cvičit z Frýdlantu n. O. cvičenci, jako byl Bohuš a Miloš
Milata, František a Miloš Krompolcovi.
1948–1965
I po válce se cvičila prostná a cvičení
na nářadí (hrazda, bradla, kůň, žíněnky).
Vrcholem každé sezóny bývala veřejná vystoupení v Dubině, příležitostně v okolních
vesnicích a v rámci okrskových, okresních,
krajských, a celostátních spartakiád. Cvičitelé
vylepšovali své cvičitelské vzdělání na školeních cvičitelů v Lískovci a v sokolovně ve Frýdku-Místku, které pořádal okresní svaz ČSTV.
Cvičitelé Anna a Bohumil Bialkovi se zúčastnili v roce 1955 cvičitelského kursu na Horečkách a v roce 1972 v Nymburce na cvičitele 1.
třídy. Zdeňka Huserová absolvovala TUTVS –
Tyršův ústav pro tělovýchovu a sport v Praze
pro okresní instruktory tělovýchovy.
Na Pstruží nikdy nebyl problém s nedostatkem mládeže a podle toho se také

Pojeďte na vinobraní
na Kuksu
Obecní úřad připravuje zájezd na tradiční
slavnosti vína a burčáku na Kuksu. Bude se
konat 12. září. Vinaři v romantickém prostředí
barokního areálu představí to nejlepší ze své
úrody a chybět nebude pestrý kulturní program.
Bližší informace k zájezdu budou upřesňovány
podle vývoje koronavirové epidemie a přijatých
opatření. Zájemci se mohou hlásit na Obecním
úřadě Pstruží.

Dnes je to restaurace Vlčárna, dříve to ale bylo pohostinství U Plucnarů a chodilo se tam cvičit.
hodnotila činnost tělovýchovné organizace
a zpětně se dostávaly příspěvky od okresního svazu, které sloužily na proplacení pronájmu, úklidu a vytápění sálu při cvičení aj.
Cvičilo se v sále pohostinství. Žactvo tvořili Pavel Hajdušek, Bohuš Macura, Pavel
Kovařík, Bedřich Zatloukal, Milan Zatloukal,
Miroslav Foldyna, Václav Běčák, Stanislav
Běčák, Anna Bialková, Květa Bialková, Štěpánka Šprlová, Olga Hajdušková, Marie
Vašutová, Slavomíra Spielová, Jarmila Závodná, Drahomíra Závodná a jejich cvičitele
od roku 1948 Huser Karel, Huserová Zdeňka,
Milan Káňa a od roku 1955 Bialek Bohuš.
Z dospělých chodili cvičit Bohuš Bialek,
Zdeňka Huserová, Františka Matulová, Karel Huser, Ota Kvapil, František Bialek ml.,
Ladislav Káňa, Jaroslav Myslikovjan, Zdeněk
Štefek, Ladislav Myslikovjan, Josef Bialek ml.
Cvičenci se zúčastňovali i spartakiád. Mimo
ně docílili členové TJ Sokol Pstruží i některých pozoruhodných výsledků ve vrcholných
soutěžích. Zdeněk Matula si odnesl z Dukelských závodů v roce 1956 v kategorii jinochů
ve věku 15–16 let první krajskou cenu ve střelbě, vrhu granátem a běhu s překážkami. V důsledku toho se zúčastnil za okres Místek i celostátních závodů v Teplicích nad Bečvou, kde
se umístil na 7. místě z 20 okresů. Květoslava
Bialková, provdaná Štefánková, se zúčastnila v roce 1958 Sokolovského závodu branné
zdatnosti v přeboru kraje Olomouc v kategorii
hlídek – ženy od 19 let a umístila se na prvním
místě. Okresní výbor československého svazu
tělesné výchovy v Olomouci udělil titul okresní přebornice Juniorek Bialkové Květoslavě
za 1. místo v běhu na lyžích na 5 km. Svaz pro
spolupráci s armádou udělil diplom Květě Bialkové za 6. místo v přeboru republiky v rámci
Sokolovského závodu branné zdatnosti v roce
1958 v kategorii hlídky žen 19 let a starší.
Ve snaze vylepšit podmínky pro provádění
základní tělesné výchovy byly učiněny vážné pokusy postavit tělocvičnu v akci „Z“, a to
buďto v Dubině, před školou nebo jako přístavbu školy. Přípravy pokročily tak daleko,
že byly vypracovány stavební plány a byla
podána žádost na okresní národní výbor.
Jednou z podmínek bylo zajištění odpracování 12 tisíc brigádnických hodin zdarma. Toto
bylo možno zajistit jen za pomoci všech složek v obci a tyto byly o tuto pomoc požádány.
Bohužel tento úkol se nepodařilo zajistit pro
nepochopení některých složek a žádost musela být vzata z pořadu jednání.
Poslední vážný pokus postavit tělocvičnu
byl učiněn v roce 1967. Zároveň s tělocvičnou byla plánována výstavba školky. Při
předběžném zpracování plánů a rozpočtu se
zjistilo, že stavba by si vyžádala náklad nejméně jednoho milionu korun. Naděje na získání tak velkého objektu se jevila neúnosnou.

1965–1980
Cvičilo se nadále v sále hostince U Plucnarů. Po odstěhování rodiny Matulových,
bylo to přibližně v roce 1965, byla ve škole
zřízena tělocvična v přízemí. Tam ještě přibyla k nářadí kladina, švédská bedna a žebřiny. V letech 1971–72 se tělocvična přemístila do větší vedlejší třídy v přízemí vlevo,
kde byla upravena chránicími sítěmi do oken
pro míčové hry, jako je košíková, volejbal
a fotbal. Tyto úpravy provedli členové TJ
svépomocí pod vedením předsedy Karla Husera. Byla tam vybudována také nářaďovna.
V roce 1978 byla tělocvična z důvodu nedostatku prostor k vyučování ve Frýdlantě n.
O. zrušena a byly zde každodenně autobusem dováženy děti z Frýdlantu k vyučování.
Tímto rozhodnutím byla činnost ZRTV silně
narušena. Cvičenci dojížděli do okolních vesnic, ve kterých již měli vybudované tělocvičny. Ke cvičení užívali dokonce zasedací síň
dnešního obecního úřadu.
Po vybudování sportovišť v Dubině (dvě volejbalové antukové hřiště, fotbalové hřiště, doskočistě a klubovna) v roce 1972 se v letních
měsících chodilo sportovat v lehko-atletickém
duchu do Dubiny. K dispozici byly oštěp, disk,
medicinbal, krikeťáky a granáty. Na závěr cvičení vždy následovalo fotbalové utkání.
I ve fotbalu bylo sehráno několik přátelských utkání s Čeladnou, Novou Vsí (hrálo
se za řekou Čeladnicí) a s Lhotkou. Toto
utkání se sehrálo na novém zatravněném
hřišti v Metylovicích. Ti nejlepší fotbalisté ze
Pstruží hráli za okolní kluby Frýdlant n. O.
a Čeladnou. Od těch nejstarších to byli Karel Huser, Ladislav Pajurek, Ladislav Běčák,
Bedřich Zatloukal, Petr Macura, Ivan Huser,
Pavel Běčák a Ladislav Štěrba.
Cvičení žáků po roce 1960 vedl ředitel
školy Josef Skuplík, Bohuš Bialek, Václav
Běčák, Bedřich Zatloukal a později Vlastimil Fukala. Vlastimil Fukala rozšířil cvičení
o nácvik sebeobrany a o cvičení s činkami.
Družstvo žáků tvořili Zdeněk Huser, Jindřich
Kurečka, Běčák Jaromír, Karel Pavlorek, Jan
Marcaník, Ivan Huser, Milan Dias a jiní. Cvičily žákyně Marie Kotková-Šigutová, Dagmara
Kotková, Vítězslava Kotková-Marcaníková,
Jindřiška Kotková, Dana a Lenka Bialkové,
pod vedením Anny Bialkové. Tato děvčata
nejen, že podávala kvalitní výkony při cvičení prostných a na nářadí (kladina a bradla),
ale v roce 1974 pod vedením Anny Bialkové
vytvořila družstvo pro nácvik jazzgymnastiky.
Působivé provedení skladeb za doprovodu moderní hudby ozdobilo i oživilo mnoho
veřejných cvičení, akademii a plesů nejen
ve Pstruží, ale též v okolních obcích, ale třeba i ve Frýdku-Místku, a dokonce v Třinci při
příležitosti otevření nové sportovní haly.

(Pokračování příště)
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Červenec u nás dobrý, proběhl podle plánu
Klubový červenec proběhl úspěšně dle plánu, až na jednu dešťovou „stopku“ (viz níže).
Po uzávěrce tohoto čísla je na programu ještě
čtvrteční vycházka k chatě Dukla. Byť se letošní
léto tvářilo většinou rozpačitě, na druhé straně
jsme se tímto vyhnuli „pařákům“, již jsou pro
starší dorost už mnohdy problémem. Uvidíme
dále…
Oklikou do Pařezu
První prázdninový čtvrtek jsme se po krátké
době opět ocitli U Pařezu, tentokrát „legálně“
dle plánu. „Chodiči“ vyrazili na „okruh Anny
Trefilové“ a posléze „zkratkou Kristy Černé“
dorazili do cíle, kde se již houfovali ostatní.
Následovalo příjemné posezení v příjemném
prostředí čili prima odpoledne.
Letní cesta do Pstruží
První pokus koncem května kvůli počasí nevyšel, tento druhý se vydařil. Do cíle ve Vlčárně
jsme postupovali spodem kolem řeky, po pří-

jemném posezení pak zpět horní trasou.
Palkovické Hůrky
Po delší době opět trochu náročnější turistika formou reprízy výletu před třemi lety. Tentokráte jsme ale neminuli rozhlednu Kabátici
u Chlebovic a v ideálním počasí jsme cca desetikilometrovou trasu zakončili v kozlovickém
areálu Na Mlýně, samozřejmě jsme cestou nevynechali půvabné Myslíkovské Lurdy. I když
nás bylo jen pár, výlet stál za to.
„Zakletý“ Zdeněk
Každé prázdniny chodíme ke Zdeňkovi,
což je výletní restaurace v kopci Žár, pod sebou máte Ostravici a Malenovice jako na dlani
a nad sebou Lysou, prostě báječné místo. Jenže málokdy to dáme na první pokus, obvykle
prší nebo je výheň, a když se vycházka přece
jen uskuteční, tak s velkou pravděpodobností
zmokneme na zpáteční cestě. Lehce přeháním, samozřejmě, nicméně den po Hůrkách
už od rána pršelo a vydrželo to prakticky celý
den…, takže storno.
Zámek a lázně jednou ranou
Předposlední čtvrtek byl ve znamení prvního

Památník Josefa Kaluse
nominován na Stavbu roku

DÁTE MU SVŮJ HLAS?
O prestižní titul Stavba roku 2020 usiluje i rekonstrukce Památníku Josefa Kaluse. Přihlášené stavby hodnotí odborná porota, ale hlasovat
může i veřejnost.
Již 28. ročník soutěže pořádá Nadace ABF
– Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.
Patrony soutěže jsou Ministerstvo průmyslu
a obchodu, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svaz
podnikatelů ve stavebnictví.
Opět i v letošním ročníku odborná porota, ve spolupráci se Sborem expertů, v rámci
hodnocení navštíví všechny přihlášené stavby
v České republice. Návštěvou všech přihlášených staveb se stala Stavba roku naprosto jedi-

letošního autobusového výletu. Hlavní cíle byly
dva, nejprve pozoruhodný zámek ve Vizovicích
s výbornou průvodkyní (posléze dobrý oběd
v Zámecké Vrátnici, zastavení v super čokoládové prodejně a také u pana Rudolfa Jelínka)
a následně pak Lázně Luhačovice, kde byl rozchod a každý se kochal po svém. Na zpáteční
cestě ještě zastávka u tamní přehrady a pak
již do busu k jako vždy spolehlivému panu Čajánkovi a domů. Když k aktivům přičteme ještě
krásné počasí, dá se snad konstatovat, že se
výlet vydařil.
Jak to bude v srpnu?
Srpnové čtvrtky jsou jako obvykle v tuto
dobu k dispozici pro vycházky či výlety. Jinak
kromě angličtiny poběží stejně jako v červenci
všechny standardní klubové aktivity.
Kompletní program na měsíc srpen najdete jako obvykle v Čeladenském zpravodaji,
v klubu, v infocentrech Čeladná a Pstruží nebo
na www.senioriceladna.cz.
Klubovnu naleznete v přízemí Domu
s pečovatelskou službou, kontaktovat mě
můžete osobně, telefonicky (737 532 227,
731 505 585) nebo přes e-mail petr.bernady@
seznam.cz.
Závěrem přijměte pozvání na naše další klubové akce, doufám, že je nezhatí nějaká drastická opatření.
Petr Bernady

nečnou a výjimečnou soutěžní přehlídkou mezi
soutěžemi celorepublikového formátu. Zároveň
s porotou všechny stavby navštíví také filmový
štáb, který natočí filmové dokumenty jednotlivých přihlášených staveb. Porota uděluje zpravidla 15 nominací na titul Stavba roku a pět titulů
Stavba roku. Bude uděleno též několik zvláštních cen, včetně cen partnerů a Ceny veřejnosti.

Pohodové posezení U Pařezu.

Čeladenský
zpravodaj

Báječné prázdniny školáků s d
filmOVý feStiVal, Pi
a POhádKOVá zVířátK
(str. 10-17)
Podél Čeladenky do Pstruží.

Pro Památník Josefa Kaluse
můžete hlasovat na webu
www.stavbaroku.cz
v záložce Stavba roku.
PJK má pořadové číslo 59,
přidání hlasu je otázkou dvou kliků
bez nutnosti hlas potvrzovat e-mailem.

Na prohlídce vizovického zámku.

slovo starosty

LADNÁ, CHODNÍK A SENÁT

Kunčice p. O.

OBEC KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM
Kostel sv. Prokopa a sv. Barbory
OTEVŘENO: od 14. 6. do 31. 10. 2020
Neděle 13.00-17.00
www.doo.cz/otevrenechramy

Kostelík bude o prázdninách také
otevřen každou středu
od 15.00 do 18.00 v rámci projektu
Mikroregionu FRENŠTÁTSKO
SEDM OBCÍ – SEDM DNÍ V TÝDNU.
http://www.kuncicepo.cz/rusky-kostelik

Vážení spoluobčané,
přichází srpen, měsíc prázdnin za námi, a na něco dovolenkového to letos vypadá jen velmi pozvolna. Jednak jsme neustále
konfrontováni, já říkám strašeni, jen čísly, kdy přes noc zjistíte, že
statistika je jiná, někdo ji zkrátka špatně počítá. To neustálé okopávání se samotnými členy vlády, zda je lepší svetr červený nebo
upjaté modré sako s růžovou kravatou, povede snad jen k tomu, že
lidé nakonec nebudou dodržovat vůbec nic. Takže za vděk můžeme
jen vzít, že nás snad nebudou trápit tropická vedra, jako tomu bylo
v uplynulých letech, ale to si řekneme na konci srpna. A velmi pozitivní je informace, že se snad zemi dostalo dostatek vody, aby se
naplnila prameniště podzemních vod.
Rád bych se ještě prostřednictvím i tohoto společného zpravodaje
vrátil do července a poděkoval správci farnosti Mariuszi Roszewskému za organizaci tradičního krmáše (12. července) a především
pak hlavnímu celebrantovi této mše svaté, otci Vítězslavu Řehulkovi. Povzbuzující kázání si myslím odneslo s sebou domů mnoho
účastníků bohoslužby. Poděkování zaslouží i naši hasiči, kteří se
postarali o postavení hasičského stanu a jeho následného složení,
a také paní Lucie Novotná, které zajistila skvělé občerstvení. Velké
poděkování zasloužíte samozřejmě vy všichni, kteří jste svou účastí
tuto pro farnost významnou akci podpořili.
LADNÁ LETOS NEBUDE
Vždy touto dobou vás lákám na rodinný letní festival Ladná Čeladná, ale ten letošní jsme museli spolu s organizátory s těžkým srdcem zrušit. Je mi z toho smutno, protože i ten letošní sliboval skvělý
kulturní zážitek. Ale co naplat, nemůžeme si dovolit vystavit vás
nějakému nebezpečí, kulturní zážitek nelze upřednostnit na úkor
vašeho budoucího zdraví. Takže se všichni budeme o to více těšit
na srpen roku 2021.
AKTUÁLNÍ INVESTICE
V letošním srpnu dostane úsek cesty přes Lípí svoji novou a nezaměnitelnou podobu. Tomuto úseku, na kterém již byla zbudována část chodníku, tvořící etapu směr Horní Čeladná, se dostane ze
stromů, které by jinak musely být sneseny při výstavbě chodníku,
i ochrany svatých, neboť tato lokalita ji potřebuje jako sůl. První sochou je socha Jana Nepomuckého, našeho nejznámějšího světce
v Evropě a patrona našeho kostela. Druhou sochou je patronka
Moravy Panna Maria s Ježíškem a dalšími svatými jsou svatý Filip
a Jakub, kterým byl našimi předky zasvěcen dřevěný kostelík přivezený z Rychaltic a sestavený na poli „farním“ – naproti Památníku
Josefa Kaluse.
PROSBA
Ty z vás, jichž se bude dotýkat stavba chodníku na Horní Čeladnou, si během srpna dovolím navštívit s žádosti o povolení této
stavby procházející přes vaše pozemky. Trvalo to poněkud dlouho,
ale již máme projektovou dokumentaci kompletní a můžeme zažá-

dat o stavební povolení. Jeho nedílnou
součástí jsou vaše souhlasy se stavbou
na vašich pozemcích. Obecní zastupitelstvo schválilo, jako v předešlých případech, cenu 100 Kč/m2 pozemku, po kterém povede těleso chodníku.
V havarijním stavu se nachází most
ev. č. Če-M11 u č. p. 475 na Pasekách
PJK Stavbou
roku?
září splatíme
(U3 Vlaštovek),
a proto
bude z důvodu4-7
jehoVopravy
ve dnechúvěr
20. 8. až
Podpořte Památník Josefa Kaluse
Rozhovor se starostou Pavlem Lukšou
25.
10.
tento
most
uzavřen.
Uzavírka
bude řádně označena.
v celostátní soutěži Stavba roku
o koronaviru i poslední splátce úvěru
SRPNOVÁ VÝROČÍ
Součástí historie našeho národa je i okupace naší země spojeneckými vojsky armád Varšavské smlouvy, která připadá na 21.
srpna. Ať již budeme hodnotit tuto smutnou stránku dějin našeho
národa jakkoli, nelze zapomenout, že okupanty byli i ti, se kterými
dnes sedáváme za jedním stolem v Bruselu. Nesnažme se nikdy
historii přemalovávat, ale berme ji jako fakt, ze kterého se můžeme
poučit, ne jej však vymazat z paměti.
Stejně tak si nelze při dnešní situaci v Evropě nepřipomenout 23.
srpen, který OSN spolu s UNESCO vyhlásilo jako Mezinárodní den
památky obchodu s otroky, jako připomínku na jeho zrušení, ale také
jako připomínku doby, kdy se s otroky obchodovalo a kdy největším
trhem byl tzv. transatlantický obchod s otroky, který přinesl utrpení
mnoha miliónům obětí.
ŠKOLA SNAD V BĚŽNÉM REŽIMU
V úterý 1. září přivítáme v základní škole na zahájení nového školního roku naše prvňáčky, na které se těšíme a věříme, že jejich první
školní krůčky nezhatí doba koronavirová.
Vážení spoluobčané,
po různých výzvách jsem se rozhodl, že přijmu kandidaturu pro
volby do Senátu v senátním obvodu č. 69 Frýdek-Místek, jehož součástí je i naše obec. K této kandidatuře přistupuji se stejnou pokorou
a odpovědností, s jakou jsem vždy přistupoval k volbám komunálním. Nikdy jsem na obec či tento region nezapomněl, ať jsem byl
na jakémkoli postu v kraji či parlamentu. Koneckonců rozpočtové
určení daní přineslo nejen Čeladné, ale všem obcím výrazné zvýšení jejich příjmů, které jsou určitě vidět. Chci vám sdělit, že stojím
o vaše hlasy a ve vší pokoře si vás o ně dovoluji požádat v senátních
volbách, které se budou konat ve dnech 2.–3. října letošního roku.
Vážení spoluobčané,
dovolte mi na závěr popřát vám všem pokojný a pohodový srpnový měsíc prázdnin a hlavně šťastný návrat z dovolených. Naše prvňáčky a ostatní školáky si dovolím pozvat v září do školy a školek.
No a vás všechny bych chtěl povzbudit v této nelehké době. Tento
COVID 19 v žádném případě nelze podceňovat, ale jako v každé
době je nutno si především zachovat také svůj vlastní rozum.

Pavol Lukša, starosta Čeladné

22-24

O pohřebn

O tom, jak se v histo
přístup společnosti
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Srpen 2020

Obnova obecního mobiliáře

Jak jste si již jistě všimli, do autobusových
zastávek v obci byly umístěny nové odpadkové koše a lavičky. Stejné koše a lavičky
budou umístěny rovněž na místním hřbitově,
jakmile bude dokončena revitalizace sídelní
zeleně.
Výbava našich zastávek byla doslova co
kus, to originál. Rozhodli jsme se staré, již
vysloužilé lavičky a plechové sudy na odpad
vyměnit. Při výběru jsme kladli důraz jak
na životnost, tak zejména na ergonomické
vlastnosti laviček. S ohledem na pohodlnost
a snadné zvedání, což ocení především star-

ší občané, jsme zvolili vyšší lavičky, které tyto
potřeby reflektují.
V dalším kroku chceme autobusové zastávky opravit zevnitř i zvenku. Kdy se tak stane,
ovšem nedokážeme s ohledem na snížení rozpočtu obce ze strany státu říct. V následujících
měsících nás čeká úprava obecního rozpočtu
a až posléze uvidíme, na co peníze budou,
a na co ne.
Doufáme, že nový mobiliář bude dobře sloužit občanům a vydrží v nepoškozeném stavu
dlouhá léta.

Vedení obce

Janovice

KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ
SDH JANOVICE
HLEDÁ NOVÉ ČLENY
NÁPLŇ KROUŽKU: trénink hasičských dovedností (práce s hasičským vybavením, poznávání techniky,
vázání uzlů, základy zdravovědy, určování grafických a topografických značek, základy protipožární
ochrany), nácvik požárního útoku, účast na hasičských soutěžích, další sportovní aktivity a výlety.

TERMÍN: od začátku října každé pondělí od 16:00 do 18:00 hodin v Hasičské zbrojnici v Janovicích
(soutěže probíhají posléze zpravidla o víkendech).

KONTAKT PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ: Ing. Martin Vlček, vedoucí mládeže, tel. 704 304 621,
email: hasici-janovice@windowslive.com

Výsadba sídelní zeleně jde do finále

jubilea
Mnoho štěstí, zdraví, lásky a životní pohody přejeme
paní Aleně Zouharové, paní Terézii Michenkové,
panu Zdeňku Bončkovi, panu Václavu Bednárkovi
a panu Janu Kováčikovi, všem z Janovic.
Obec Janovice

Blesková povodeň v Janovicích
V pondělí 20. července v odpoledních hodinách došlo v obci k bleskové povodni. Po 20
minutách od začátku bouřky hlásila čidla překročení limitních srážek 30 mm/m2. Během hodiny se vylil v dolní části Janovic z koryta potok
Říčka. Půda, která již byla nasycena po předchozích deštích, již nebyla dále schopna dešťovou vodu absorbovat a během půl hodiny byl
zatopen intravilán obce. Jednotky dobrovolných hasičů z Janovic a Bystrého zasahovaly
takřka u 10 kritických případů. Jednalo se především o čerpání vody ze sklepů a další technické zásahy. Mnoho našich občanů muselo
odklízet škody na svých pozemcích vlastními

silami. Do zásahu bylo nasazeno i obcí nově
pořízené čerpadlo Heron, které je schopno odčerpat až 78 tisíc litrů vody za hodinu. V akci
byli také zaměstnanci obce, kteří zprůchodňovali propustky, zanesené příkopy a odklízeli
nánosy naplavenin ze silnic.
Děkujeme jak místním hasičům, tak zaměstnancům obce za nasazení, se kterým
se vypořádávali s touto povodní. V současné době se snažíme ve spolupráci s občany
vytvořit technická řešení v kritických místech
obce tak, abychom do budoucna zmírnili dopady škod způsobené takovými rozmary počasí. 
Vedení obce

Od února letošního roku započaly práce
na projektu „Revitalizace sídelní zeleně v intravilánu obce Janovice – II. etapa“. V současné době je tento projekt již ve velmi pokročilém stavu a pomalu se blíží do závěru výsadby
ve všech lokalitách. Po dokončení výsadby
bude firma Strommy company rovněž zajišťovat dvouletou péči o nově vysazené rostliny.
Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně byla provedena na místním hřbitově
a prostoru okolo, v parčíku před prodejnou
potravin, v areálu základní školy, v prostoru
u fotbalového hřiště a na zahradě bývalé základní školy na Bystrém.
V lokalitě na návsi je vysazeno 13 stromů
alejového typu a 1241 kusů keřů. Na hřbitově
a v lokalitě Základní školy v Janovicích 56 stromů a 1227 ks keřů. U bývalé školy na Bystrém
jsou vysazeny čtyři stromy a 494 keřů. Celkově v rámci tohoto projektu je v obci Janovice
vysazeno bezmála 3035 nových rostlin a realizace cílových opatření projektu činí cca 39 tis
m2. Bude vytvořena květnatá louka, která svou
druhovou rozmanitostí napodobí přirozené
společenství bylin. Do projektu revitalizace byly
zahrnuty i broukoviště, domečky pro včelky samotářky a domeček pro ježky. Záměrem je tedy
vytvořit reprezentativní a funkční plochy veřejné zeleně v obci, ovšem se zachováním maximálně možného počtu již dřevin stávajících.
Momentálně jste si již mohli všimnout, jak řada

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY
Operační program Životní prostředí 2014–2020

BANNER OPŽP
těchto rostlin začíná kvést a osázené prostory
prostředí. Tyto finance tak pokryjí většinové
SPOJENÍ S DALŠÍMI LOGY
tak získávají pozvolna novou podobu.
náklady na tuto revitalizaci a následnou péči.
Na realizaci tohoto projektu se Obci podaVěříme, že tato akce opět Všechny
vedla k zatraktivvarianty
Základní barevné a černobílé varianty, kde je v části banneru
řilo získat dotaci ve výši 2.609.409,34 Kč z Minění vzhledu obce a takébannerů
že zvýšením
množjsou ke
stažení
OPŽP použit zástupný název pro fondy EU, pokud je projekt
nisterstva životního prostředí České republiky ství zeleně jsme alespoň malým
dílem
přispěli
na www.opzp.cz.
financován z obou fondů, tedy FS + EFRR, v jiném případě
v rámci programu Evropské unie fondu pro reke zlepšení životního prostředí.
je použit banner OPŽP dle příslušného fondu.
gionální rozvoj v Operačním programu Životní

Svatopluk Běrský, starosta

z historie

Kde se na pivo chodívalo?
Léto je v plném proudu a zahrádky restaurací se plní žíznivými zákazníky. Určitě i naši
pradědové a prabáby si rádi, po těžké práci,
nějaké to osvěžení dopřáli. Díky zápisu v obecní kronice můžeme srovnat stav hostinských
zařízení postupně v letech 1878, 1938 a 1968.
1878 - V obci se nacházely celkem tři hostince. Na místě dnešní restaurace Ondráš se
nacházel obecní hostinec provozovaný židovským obchodníkem Adolfem Beckem. Další
provozovnu s výčepem piva a kořalky měl žid
Isak Lieberman. Kromě těchto zařízení fungovalo v obci několik živností také provozovaných židovskými obchodníky. Nešel jim upřít

jejich podnikatelský talent. Třetí hostinec byla
Výčepní živnost arciknížecí komory Těšín vedená Josefem Husarem.
1938 - Předválečné období podnikání přálo. Ferdinand Mužík provozoval hostinec čp.
8., tehdy bývalý obecní hostinec, dnes známy
jako restaurace Ondráš. V budově dnešního obecního úřadu svou hospodskou živnost
provozoval Josef Nezhoda. Také zde byla
Lašská jizba, kulturní centrum tehdejší obce.
Roku 1948 zde bylo zřízeno státní kino Ondráš. Na adrese čp. 37 měl svou hospodu Josef
Rusina. Na Bystrém hasil žízeň Bystřanů Pavel
Tofel ve svém Pohostinství u Toflů.

1968 - Dvacet let budování socialismu zničilo přes dvě desítky živností v naší obci a to
se nevyhnulo ani restauracím. Již v červnu
1948 byl rozhodnutím zastupitelstva uzavřen
hostinec Ferdinada Mužika. V roce 1968 byl
hostinec na čp. 8 opět otevřen, dále zůstal
v provozu hostinec čp. 37 a hostinec U Toflů.
Všechny tehdy provozovala Jednota Pohostinství.
Dnes již v Janovicích funguje pouze restaurace U Toflů. V příštím článku si povíme něco
o historii živností v naší obci.
Všem čtenářům přeji pěkné léto.

Filip Petroš

9

– 13 –

Janovice, Bílá

Zábavný Bystřanský pařez

V sobotu 27. června se po několikaleté
pauze uskutečnil další ročník Bystřanského
pařezu.
Zábavné slunečné letní odpoledne se konalo v areálu u chaty Bystřanky a program
měl pod palcem místostarosta obce Janovice a předseda TJ Sokol Bystré David Fiedor.
I přes docela nízkou návštěvnost se nakonec
podařilo vytvořit několik týmů, které soutěžily
ve sportovních a vědomostních disciplínách.
První z disciplín bylo šroubování matky
na tyč na čas. Bylo nutné se pekelně soustředit! Další disciplínou byla slepá mapa České
republiky a Evropy – v nichž měli soutěžící
zaznačit konkrétní města. Následně týmy hádaly podle úryvků skladeb názvy pohádkových
písniček. Prostřednictvím další disciplíny týmy

Srpen 2020

Zájezd seniorů na Lysou horu

Obec Janovice a Sociální komise při OÚ Janovice uspořádala již poněkolikáté autobusový
zájezd na královnu Moravskoslezských Beskyd
– Lysou horu. V loňském roce byl o tento zájezd
velký zájem, proto jsme letos pro ty, na které se
nedostalo, zajistili stejný zájezd na čtvrtek 23.
července.
Oproti loňskému roku nám tentokrát vyšlo
počasí, jasná obloha, teplo, bezvětří, prostě

pohoda. Společnou fotografii jsme pořídili u kamene na vrcholu. Z vyhlídky pod novou budovou Horské služby ČR jsme měli dalekosáhlé
výhledy na naši obec a široké okolí. Ani se nám
nechce věřit, že za doby zbojníka Ondráše v 17.
století patřila Lysá hora pod správu janovického
fojta. Po občerstvení v chatách na vrcholu odjíždíme po dvanácté hodině na Morávku k nově
opravené restauraci u Bebků. Někteří účastníci

se vydali malebným údolím Lůčky k památníku
v místě, odkud dne 3. 12. 1999 byl dodán vánoční strom do Vatikánu. Převážná část zájezdu
navštívila restauraci u Bebků, kde si pochutnali
na výborných borůvkových knedlících a gulášku. V půl třetí jsme spokojeni odjížděli domů.
Za zdařilý zájezd patří dík Obecnímu úřadu Janovice, sociální komisi a řidiči panu Michalovi
za příjemnou a bezpečnou jízdu.  Václav Žižka

soutěžily ve speciálním „přejezdu traktorem
z místa A do bodu B“. A muselo se i couvat!
Předposlední disciplínou bylo skládání kelímků
do pyramidy, no a na závěr o konečném pořadí
rozhodla oblíbená dětská štafeta.
Po součtu všech bodů se na krásném třetím místě umístilo družstvo Elišky Fiedorové,
na druhém místě družstvo kapitána Adama
Slívky a na zvítězil tým pod vedením kapitánky
Terezky Doležalové.
Poté následovalo opékání párků a pokec
u plápolajícího ohně až do pozdních večerních
hodin. Všem soutěžícím gratulujeme k úspěchu, všem návštěvníkům za vytvoření dobré
(nejen fanouškovské) atmosféry a snad brzy
zase naviděnou!

Text a foto: Lucie Nohlová

Bílá

Resort NA BÍLÉ | BESKYDY

Zábava v druhém prázdninovém měsíci je
v plném proudu, a i když se pomalu prázdniny
chýlí ke konci, u nás v Dětském letním parku
v Resortu NA BÍLÉ | BESKYDY tím rozhodně
nekončíme!
My jedeme dál a dětem dopřejeme radost
i se začátkem školního roku. V lese plném pohádek se děti potkají s liškou i vlkem a z korun stromů v našich lanových centrech můžou
pozorovat hrátky ve vodních světech. Skoky
na trampolínách, kotrmelce v aquazorbu, rychlost na tubingu, to vše a ještě mnohem víc je pro
děti neskutečným lákadlem. Závěr prázdnin můžete naplno prožít při akci „S dětmi na horách“
28. 8. u nás v Dětském letním parku. Program
zábavného dne pro celé rodiny je připraven
opravdu kouzelný, na děti čekají animační programy a také Jirka Hadaš s Maxipsem Fíkem.

Partnerem akce je Všeobecná zdravotní pojišťovna a všichni její pojištěnci mají v ten den 20%
slevu na vstup do Dětského letního parku.
Nová naučná Medvědí stezka
Vyvezte se lanovkou na horu Zbojnická
a vyrazte na tematickou Medvědí stezku. Naučíte se nové věci o tomhle chlupáčovi, změříte,
jak je vysoký, otisknete si tlapu a třeba se s ním
i vyfotíte. Medvědí stezka je pohodová zábavná
procházka pro rodiny s dětmi včetně kočárků,
která vás zavede až ke zvířecí obůrce. Na lanovce vás také čeká úchvatná Pašerácká stezka, bosý chodník, singletraily, cyklo a turistické
trasy a mnoho dalšího.
Celý srpen lanovka každý den v provozu
od 9 do 17 hodin.
Těšíme se na vás, protože léto v resortu Bílá
Beskydy je to nejlepší.

Bílá

Třiďte komunální odpad, má to smysl!
Třídění a recyklace odpadů má obrovský
význam a naše obec si je toho vědoma.
Máme dlouholetou ambici snižovat míru
komunálního odpadu, který končí na skládce. V posledních letech se nám tento úmysl
daří. Pro porovnání s rokem 2017 se nám
v roce 2019 podařilo snížit množství komunálu o celých 100 tun, naopak míra vytříděného odpadu každoročně v řádech tun
stoupá.
Abychom zefektivnili třídění u samotných
původců odpadu, vyrobili jsme stylové sestavy kontejnerů na tříděný odpad, a to plast,
sklo, komunál o objemu 120 l, které dle potřeby vyvážíme. Instalace kontejnerů probíhá

průběžně v centru obce i na enklávách, kde
lidé doposud neměli možnost třídit do zvonových nádob. Na výrobu sestav nám finančně
přispěla společnost EKO – KOM a.s., za což
jí děkujeme.
Vlastníci nemovitostí mají možnost si
na obecním úřadě vyzvednout papírové
boxy, do kterých mohou třídit odpad už přímo
ve svých domácnostech. Vytříděný odpad pak
mohou odevzdat do zvonových sběrných nádob, popřípadě na sběrném místě v obci, které
je po předchozí telefonické dohodě přístupné
i mimo provozní dobu.
Další novinkou je možnost vhazovat nápojové plechovky do žlutých kontejnerů urče-

Přehled bohoslužeb srpen
Přehled bohoslužeb – srpen
2. 8. - 8. neděle v mezidobí:
Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30, Staré Hamry-Gruň 16.30
6. 8. - Svátek Proměnění Páně Ostravice 17.00
9. 8. - 19. neděle v mezidobí:
Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30, Staré Hamry-Gruň 16.30
15. 8. - Slavnost Nanebevzetí Panny Marie Ostravice 8.00
16. 8. - 20. neděle v mezidobí:
Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30, Staré Hamry-Gruň 16.30
23. 8. - 21. neděle v mezidobí:
Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30, Staré Hamry-Gruň 16.30
30. 8. - 22. neděle v mezidobí:
Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30, Staré Hamry-Gruň 16.30

ných na plasty. Jiný kovový odpad máte možnost odevzdat na sběrném místě.

Děkujeme, že třídíte!

Termíny proplácení
daně z nemovitosti

Daň z nemovitosti bude proplacena fyzickým osobám, které měly k 31. 12. 2019
trvalý pobyt v obci Bílá a jsou vlastníky nemovitostí, bytů, domů na území obce Bílá.
Vyplácení bude probíhat
v těchto termínech:
17.8. – 21.8.2020 8-17 hod.
24.8. – 25.8.2020 8-17 hod.
Je nezbytně nutné, aby se osobně dostavila osoba, která je plátcem daně (majitel
nemovitosti).

Plánované kulturní a sportovní akce na SRPEN 2020
úterý 4. 8.

Letní kino
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SNĚŽNÝ KLUK

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

Plánované kulturní a sportovní akce na srpen

pátek 7. 8.

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

pátek 7. 8.
ČAS NA GRILOVAČKU
18.00 – 21.00 RS Budoucnost Nová Ves, terasa
Grilované speciality servírované od 18.00 do 21.00 hodin. Akce se koná za každého
počasí.
sobota 8. 8.

Pozorování noční oblohy
REJ PERSEIDŮ
Ondřejník

neděle 9. 8.
8.30

LYSOHORSKÁ NEJ... ANEB CO JSTE JEŠTĚ NEVĚDĚLI

úterý 11. 8.
15.00

PO STOPÁCH FRÝDLANTSKÉ LITINY A SMALTU – průvodcem komentovaná prohlídka
v rámci Technotrasy. Nutná rezervace předem.
TIC Frýdlant nad Ostravicí

úterý 11. 8.

Letní kino
SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA
koupaliště
Promítání začíná po setmění. Vstupné 40 Kč/ rodina 100 Kč.

pátek 14. 8.

Letní kino
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
koupaliště
Promítání začíná po setmění. Vstupné 40 Kč/ rodina 100 Kč.

sobota 15. 8.
14.00

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE A DIVADÉLKO PRO DĚTI
Soutěže pro děti od 11.00.
Ondřejník

Pěší výstup na LH s průvodcem. Nutná rezervace 603 264 058.
parkoviště u Rajské boudy

pondělí 17. 8. FARMÁŘSKÉ TRHY
9.00 – 16.00 před obchodním domem OMMA
úterý 18. 8.
8.30
úterý 18. 8.

pátek 21. 8.

LYSOHORSKÁ NEJ... ANEB PO STOPÁCH ZBOJNÍKA ONDRÁŠE

Pěší výstup na LH s průvodcem a s programem pro děti. Nutná rezervace 603
264 058.
parkoviště u Rajské boudy
Letní kino
JEŽEK SONIC
koupaliště
Promítání začíná po setmění. Vstupné 40 Kč/ rodina 100 Kč.

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

pátek 21. 8.
ČAS NA GRILOVAČKU
18.00 – 21.00 RS Budoucnost Nová Ves, terasa
Grilované speciality servírované od 18.00 do 21.00 hodin. Akce se koná za každého
počasí.
pátek 21. 8.
20.00

FRÝDLANTSKÝ OPEN AIR DISCOPŘÍBĚH – hity 80. – 90. let
koupaliště
Vstupenky v ceně 90 Kč jsou v předprodeji v TIC a na čísle 603 570 507.

sobota 22. 8.

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

sobota 22. 8.
20.00

HITY 80. – 90. let
Ondřejník

úterý 25. 8.

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

středa 26. 8.
15.00

Beseda s diváky
NESPOUTANÉ VYPRÁVĚNÍ JAROSLAVA DUŠKA
velký sál Kulturního centra
Vstupné 450 Kč.

pátek 28. 8.
16.00

LYSOHORSKÁ NEJ... TENTOKRÁT SE ZÁPADEM SLUNCE

pátek 28. 8.

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

sobota 29. 8.
11.00

PLACKOVÉ HODY II.
Ondřejník

Pěší výstup na LH s průvodcem za západem slunce. Nutná rezervace 603 264 058.
parkoviště u Rajské boudy

pondělí 31. 8. FARMÁŘSKÉ TRHY
9.00 – 16.00 před obchodním domem OMMA

Frýdlantské kino ovládnou především filmy z české produkce
Stále budete mít možnost zhlédnout film
3BOBULE, který se i v této době těší vysoké
návštěvnosti. Třetí díl vinařské komediální ságy
opět láká na krásné záběry Moravy a ovíněnou
letní idylku. Film je věnován Václavu Postráneckému, jehož hlas je často slyšet v pozadí.
Dále jsou pro návštěvníky připraveny dvě
životopisná dramata. Celovečerní film Havel,
který přináší příběh jedné z nejvýraznějších
osob naší historie Václava Havla z jeho disidentských dob, kdy ještě nebyl slavnou osobností. Druhým je film Šarlatán s Ivanem Trojanem v hlavní roli a vypráví příběh inspirovaný
životem léčitele Jana Mikoláška.
Tvůrci jednoho z nejnavštěvovanějších filmů
posledních měsíců, dokumentu V síti, připravili
pro diváky jeho novou verzi V síti 18+. Ta je
pouze pro dospělé. Ukážou v ní „nejtvrdší“ po-

dobu záběrů, které pořídili při mapování chování sexuálních predátorů a nabídnou divákům
zážitek podobný, jako může mít dvanáctiletá
dívka na internetu, když propadne do jejich sítě.
Závěr měsíce bude patřit české komedii
Štěstí je krásná věc. Petra Hřebíčková a Karel
Zima se v ní představí jako nezaměstnaný pár,
který vyhraje v loterii majlant. A to jim přinese
do života hodně komplikací.
Na naše malé diváky se v kině bude těšit
Scooby-Doo se svými přáteli a na Světové turné se vydají Trollové.
Na závěr připomínáme, že vstupenky
do kina si již můžete zakoupit online na stránkách www.kfcno.cz.
A NEZAPOMEŇTE I NA PROJEKCE
LETNÍHO KINA, projekce na Koupališti
a na Kotelně.

Kultura

Vzpomněli jsme na malířku Elišku Servátkovou

Zalistujeme-li pamětní knihou výtvarného
Pobeskydí, připomene se nám mezi nezapomenutelnými osobnostmi vedle Ferdiše Duši
malířka, grafička a keramička Eliška Servátková, která se narodila před 105 lety, 18. července 1915.
Její význam si připomněli členové Pobeskydského spolku přátel výtvarného umění
ve Frýdku-Místku na své nedávné valné hromadě. Umělkyně byla čestnou členkou spolku,
ale především patří k osobnostem, ke kterým
má nejen město Frýdek-Místek, ale i náš region velký dluh. Jen málokterý umělec v Česku
se stal takovým výtvarným kronikářem regionu
jako právě Eliška Servátková.
Její tvorbu charakterizují hlavně linoryty,
tempery, akvarely a kvaše, později i malba
olejem. Námětově je to běžný život frýdeckých a místeckých lidiček, tam, kde to žilo:
jarmarky, poutě, pohřby, děti a jejich zábavy,
proměny města moderní doby (První televize),
později výstavba. Prolínání historie a současnosti. K tomu nepostupně nabalují její „kytice“
přinášené z toulek po Beskydách a vytvářející
fantastické biotopy, jelikož je autorka nechtěla
vtěsnávat do váziček, ale nechala je žít dále
svým přírodním životem. K těm patří i „kytice“
postřehů ze života beskydských venkovanů

a horalů, skvěle zachycených, a další okruhy
námětů (motivy bezručovské, lidový tanec,
koně, rozsáhlá tvorba z cest po Evropě a Kavkaze, zachycená ve spoustě skicářů a deníků,
často vtipně komentovaná i průvodními texty).
Umělkyně byla skutečnou Evropankou ducha, která měla své rodové kořeny rozestřeny
po celé Evropě, v Polsku, Rakousku, Německu,
Francii, se židovskými kořeny, ale doma byla
ve Frýdku a Beskydách. Vyrůstala při hrách se
svými bratry a vrstevníky v zámeckém parku,
ale byli jí blízcí lidé tvořící atmosféru města,
dovedla se na ně dívat z jakéhosi evropského nadhledu teritoriálního i sociálního. Tento
odstup z ní dělal jakousi „poutnici na přelomu
historického a reálného času“, který jí umožnil
prožívat svět s trochou ironie, humorného zájmu, laskavého pochopení... k jeho údělu. Její
svět je objevován často neotřelým, dětsky zvídavým pohledem; nakonec se s dětmi v Lidové
škole umění rozdělila o kus života.
Ke svému pohledu na svět dospěla prostým lidským utrpením, které zažívala: život
s českým důstojníkem, který jí německá společnost vytýkala, opožděné možnosti vzdělání,
nedůstojné handrkování o jejího otce, který byl
dlouho nedoceněn. Nový pohled na svět jí přinesly cesty, které mohla v době, kdy jsme byli

E. Servátková – Doma, 1956, barevný linoryt.
zamřížováni ve „zlaté kleci ideologie“, realizovat díky bratrovi ve Vídni. Ty ji naučily vnímat
– v kontrastu s majestátem hor, velkoměst, kaleidoskopem mnohosti – věci poctivé a prosté,
nutné k plnohodnotnému životu. S odhledem
dálek jej objevila ve svém milovaném Frýdku
a kraji.
Doma není nikdo prorokem! Od jejího skonu v roce 2008 si to stále více přátelé umění
uvědomují, že takový člověk, jako byla Eliška
Servátková, je vzácný boží dar, který se objevuje jednou za tisíc let. Genius loci, které vyhmátla, je pro město a kraj zlatým pokladem.
Přináší zapomínané poselství, že nejprve musíme poznat a vážit si sami sebe a svého domova, abychom pochopili svět. 
K. B.

Klavírní recitál Ivo Kahánka

Vážení přátelé krásné hudby, zveme vás
na další z koncertů klasické hudby v sezóně 2020, pořádaných frýdlantským Kruhem
přátel hudby (KPH). Proběhne mimo původní
plán ve čtvrtek 6. srpna v 18.00 ve velkém
sále ZUŠ.
Už poněkolikáté vyhověl našemu pozvání
Ivo Kahánek, v současnosti možná nejlepší
český pianista. Absolvoval Janáčkovu konzervatoř v Ostravě u M. Toaderové a AMU
ve třídě prof. I. Klánského. Je absolutním
vítězem mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro (2004), další ocenění získal např.
na soutěžích v Barceloně, Vídni, Kolíně nad

Rýnem. Nahrává pro Supraphon Music (deset CD). Ivo Kahánka si vybral Sir Simon
Rattle ke dvěma vystoupením s Berlínskou
filharmonií v listopadu 2014. Následoval nadšený ohlas odborné kritiky i veřejnosti, mladý klavírista se stal po Rudolfu Firkušném
teprve druhým českým pianistou v historii,
jenž vystoupil s tímto světoznámým tělesem.
V posledních několika letech koncertoval Ivo
Kahánek kromě ČR opakovaně v Německu,
v Rakousku, Švýcarsku, Portugalsku, Polsku
a na Slovensku.
Koncert se měl konat 15. 6., ale kvůli koronaviru musel být tehdy zrušen. Přesouváme

ho na srpen a věříme, že se situace bude vyvíjet dobře a že koncert proběhne. Vstupné
na koncert je 100 Kč, důchodci a děti 50 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

Pozvánka na Beskydské smaltování 2020
Díky firmě Beskyd s.r.o. z Frýdlantu nad
Ostravicí s uskutečnil i v letošním roce další
ročník Beskydského smaltování v provozovně
firmy. Ta také zajistila už tradičně prostory pro
práci, paliče a další provozní potřeby. Organizační zajištění a další pomůcky připravila Dílna
uměleckého smaltu ve Frýdlantu nad Ostravicí.
Díky vzájemné spolupráci se tak již léta daří
navázat na tradici patnácti mezinárodních sympozií, které pořádala Dílna uměleckého smaltu
v minulosti.
Vlastní práce probíhaly již od soboty 11.
7., oficiální zahájení proběhlo v pondělí 13. 7.

za účasti starostky města Heleny Pešatové,
vedoucí odboru kultury Ivy Lichnové a milého hosta, zasloužilého o popularizaci smaltu,
Miroslava Mohyly. Za firmu přivítal účastníky
Vladimír Rojíček a nastínil pracovní program
na další týden. Smaltovalo se až do soboty
18. 7., v neděli byly provedeny úklidové práce a nainstalována výstava v Kulturním centru.
Letošní akce s zúčastnilo 21 umělců a další
hosté. Jádro tvořili už tradičně členové Dílny
uměleckého smaltu ve Frýdlantě nad Ostravicí. Umělecky bylo zastoupeno i Slovensko,
několika účastníky Polsko. Jako už tradičně,

při setkání s umělci sympozia se vystřídaly
i desítky návštěvníků. Výstava ze sympozia,
uspořádaná v Kulturním centru ve Frýdlantě
nad Ostravicí, je letos přístupná do 31. srpna.
Soustředila jen velkoformátové práce umělců, které jsou inspirovány krajinou, přírodou
a myslivostí, auty a letadly. Díla firmě poslouží
k propagaci smaltu a specifik regionu. Práce
jistě diváky zaujmou svou pestrostí i rozdílnými
výtvarnými postupy. Je nutno poděkovat firmě
Beskyd, že přes potíže, které měla i ona díky
Covidu 19, pokračuje v podpoře staleté tradice
smaltu v Pobeskydí. 
KB
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66. ročník volejbalového turnaje
„Memoriál Miloše Čupy a Mirka Bílka“

Místo konání: antukové kurty popřípadě tělocvična TJ SOKOL Palkovice.

Vážení sportovní přátelé,
srdečně Vás zveme na tradiční mužský volejbalový "Memoriál Miloše Čupy a Mirka
Bílka", který se bude konat netradičně v Palkovicích a to z důvodu rekonstrukce objektu
šaten a hospůdky.
Tradiční prodej velkých lopaťáků i malých svatebních koláčů. Přijďte si pochutnat a
podívat se na krasný volejbal a podpořit domácí týmy.
Občerstvení zajištěno.
Na Vaši účast se těší volejbalisté z Metylovic.
Kontaktní informace:

Web:

skmetylovice.cz

E-mail: volejbal@skmetylovice.cz
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Inzerce

Čištění střech
Likvidace řas mechů a plísní
Provádíme důkladné čištění betonových
a pálených taškových krytin.
Používáme patentovanou českou technologii
s dlouhodobým účinkem minimálně 5 let.

Okna Dveře
Fasády
●

Tel: 730 508 310
NÁTĚRY STŘECH
A FASÁD

natírame střechy a fasády
moderní vysokotlakou technologií

tel.: 602 553 881 ❘ www.ternofirek.cz
POBOČKA ul. Spořitelní 1, Frýdlant nad Ostravicí

Střechu, nebo fasádu vždy důkladněo čistíme,
odmastíme, napenetrujeme a provedeme
kvalitní nátěr.

Tel: 730 508 310
www.barvadomova.cz

Lumír Matula,
oprava elektroniky

Pro inzerci volejte

603 249 743

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

Prodej drůbežího masa z přebytku ze dvora

KRŮTY, KUŘATA, HUSOKAČENY
Drůbež běhá volně po trávě a v lesním porostu, je krmena šrotem, pšenicí, ječmenem,
naklíčeným obilím, kopřivami a bramborami.

Při větší objednávce

DOVOZ ZDARMA !!!
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