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Dobrovolníci pomohli uklidit cenný mokřad v Beskydech
STARÉ HAMRY – Fungující mokřady
jsou důležitým prvkem zdravé krajiny. Aby
správně zadržovaly vodu, je potřeba se o ně
pravidelně starat. Generálním úklidem prošel
také cenný mokřad Hutě ve Starých Hamrech.
Odborníkům z organizace ČSOP Salamandr
s tím pomáhali i dobrovolníci. Úklid beskydských mokřadů probíhá za podpory značky
Radegast.
Cenný rašelinný mokřad Hutě ve Starých
Hamrech v Beskydech je „pouze“ malým pozůstatkem kdysi rozsáhlých mokřadů kolem
Velkého potoka. Mokřady jsou pro zdejší přírodu a zadržování vody v krajině důležité nejen
během období sucha, ale také v době, kdy prší.
„Každý luční mokřad potřebuje péči, sečení
a úklid trávy. Nejen proto, že by jinak časem
zarostl a zmizela jeho pestrost, ale také pak
lépe v krajině funguje jako houba. Když je
vody málo, postupně ji uvolňuje, a když je jí
moc, tak ji zase zadržuje,“ říká Vojtěch Bajer,

předseda organizace ČSOP Salamandr, která
pečuje o krajinu Beskyd a okolí.
Další úklid beskydského mokřadu, tentokrát v údolí Podolánky v Čeladné, byl v plánu
na 28. srpna. Tam se jedná o podmáčenou
louku se systémem tůní, která se postupně
zlepšuje, zachycuje větší množství vody a poskytuje místo pro více rostlin a živočichů.
„Radegast je v boji proti suchu a ochraně
vodních zdrojů dlouhodobě aktivní. V našem
pivovaru jsme výrazně snížili spotřebu vody
na výrobu piva nebo jsme vytvořili systém
rybníčků, které přírodním způsobem čistí dešťovou vodu. Pomáháme i za branou pivovaru.
V rámci grantového programu Radegast lidem
jsme za posledních pět let rozdali přes dva
miliony korun na projekty související s péčí
o vodu. V Radegastovnách jsme zavedli bezvodé pisoáry a letos jsme bezplatně poskytli
zavlažovací vaky pro stromy,“ uvádí Marek
Grabovský, manažer značky Radegast.

Nové autobusové nádraží

FRÝDLANT – Dne 24. srpna byla zakončena první část realizace stavby „Dopravní
terminál Frýdlant nad Ostravicí“. V tento den
bylo zahájením zkušebního provozu zprovozněno vybudované autobusové stanoviště pro
všechny linky autobusové dopravy.
Jeho přemístěním byl vyklizen prostor
na zpevněné ploše vedle budovy vlakového
nádraží k dobudování plánovaného parkoviště a navazujících zpevněných ploch před budovou vlakového nádraží i chodníku pro pěší
podél ul. Poštovní. Následně budou v prosto-

ru celého budovaného terminálu dokončeny
terénní úpravy. Bude provedena výsadba
zeleně a stromů, osazeny lavičky, odpadkové
koše, informační tabule, zpětně bude osazena knihobudka a umístěny nové designové
autobusové přístřešky v blízkosti jednotlivých
nástupišť. Na závěr stavby bude dokončena
úprava povrchu na ulici Poštovní.
Přejeme si, aby vybudovaný terminál sloužil potřebám všech cestujících a zkrášloval
vzhled celého města nejen při pohledu z vlaku a autobusu.

Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu
MIKROREGION – Prezident republiky vyhlásil Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky dne 15. dubna
2020 rozhodnutím publikovaným ve Sbírce
zákonů pod č. 169/2020 Sb.
Dny konání voleb do zastupitelstev krajů
byly stanoveny na 2. a 3. října 2020 a dny
konání voleb do Senátu Parlamentu České
republiky byly také stanoveny na 2. a 3. října
2020 (případné II. kolo ve dnech 9. a 10. října
2020).
Podle zákona se volby konají vždy v pátek od 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin
a v sobotu začíná hlasování v 8.00 hodin
a končí ve 14.00 hodin.
Volby upravuje zákon č. 130/2000 Sb.,
o volbách do zastupitelstev krajů a o změně
některých zákonů ve znění pozdějších a prováděcí vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení
některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb.
o volbách do zastupitelstev kraj a dále zákon
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Těžký úraz cyklisty v Beskydech
BESKYDY – Cyklista ve středním věku
11. srpna v podvečer při sjezdu nerovné lesní
cesty přeletěl přes řídítka, při dopadu se těžce
zranil a upadl do bezvědomí. Nehodu nahlásil
horským záchranářům dispečink Integrovaného bezpečnostního centra MS kraje s tím, že
podle cyklistovy manželky se muž pozvolna
probírá.
„Vyrazili jsme z našich stanic na Javorovém a ve Frýdlantě nad Ostravicí s vědomím,
že se jedná o vcelku špatně přístupné místo.
Nakonec se nám ale terénním vozem podařilo dojet přímo ke zraněnému, který už byl při
vědomí a komunikoval,“ uvedl k výjezdu Marcel Svoboda, zasahující člen Horské služby
Beskydy.
Cyklista byl pádem potlučený, ale jako nejzávažnější zranění se podle všech příznaků
a silných bolestí jevil těžký úraz v oblasti pánve. „Nasadil jsem mu krční límec a zafixoval
do vakuové matrace. Kolega zatím přivezl
posádku sanitního vozu Rychlé zdravotnické
pomoci. Ti si pacienta převzali a pokračovali
v ošetření,“ doplnil Marcel Svoboda.
„Zároveň přiletěl i vrtulník leteckých záchranářů z Ostravy, který u nás nemohl přistát
a dosedl na louku zhruba 2 km vzdálenou.

My jsme poté muže šetrně k vrtulníku dovezli
a ten s ním zamířil do nemocničního zařízení,“ popsal dění u nehody Marcel Svoboda
s tím, že koordinace záchranných složek byla
v tomto případě opět perfektní.
Vzhledem k tomu, že cyklista si okolnosti
nehody vůbec po pádu nepamatoval, HS ne-

může o příčině nehody spekulovat. „Faktem
ale je, že v současném velmi horkém počasí
dochází k únavě celkem rychle. Proto doporučuji všem cyklistům, aby neriskovali a volili délku výletu podle svých momentálních
schopností,“ důrazně varoval Radan Jaškovský, náčelník Horské služby Beskydy.

České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí
vyhlášky č. 243/1999 Sb., a č. 396/2003 Sb.
ve znění pozdějších předpisů.
Právo volit do zastupitelstva kraje má státní
občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je
přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.
Pro volby do Senátu Parlamentu ČR je voličem státní občan České republiky, který ales-

poň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18
let. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit
i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

(pokračování na str. 2)

slovo starostky
Vážení spoluobčané,
klidně bych toto své slovo mohla začít slovy: po velmi dlouhých
prázdninách začíná škola. Aktuální číslo tohoto zpravodaje přichází
s prvními dny nového školního roku. Dané řádky píšu s jistou dávkou
nejistoty a s obavami, jak to vlastně v dalších měsících bude v našich školách vypadat a co všechno by nás mohlo čekat. Přála bych
si, aby nadcházející školní rok proběhl v poklidu. Bez omezení, roušek a pro školáky i jejich učitele v běžném školním tempu a ve svých
školních lavicích. Věřím, že toto si přejí i jejich rodiče. Muselo být i pro ně velmi obtížné
zvládat svou práci, připravovat obědy svým ratolestem a suplovat školu výukou jednotlivých
předmětů. Takže všem přeji klidný průběh školního roku. Zaslouží si ho všichni, ale hlavně
děti, které s očekáváním usedají poprvé do školních lavic.
Zvýšený pohyb dětí i studentů zaznamená autobusová i vlaková doprava.
Před čtyřmi měsíci jsme předali k rekonstrukci staré autobusového nádraží a v těchto dnech
již autobusy zastavují na nové ploše. Ta by měla být bezpečnější a komfortnější než ta původní.
Samozřejmě zde ještě chybí mobiliář a do zimy dojde k výsadbě zeleně. Vzniká tak funkční dopravní uzel. Stavba ještě zdaleka není u konce, ale jak jistě sledujete, práce plynule probíhají.
Co však skutečně ovlivnit nemůžeme, je elektrifikace železniční tratě, která by nám přinesla
moderní pohodlné vlakové soupravy a mnohem rychlejší spojení na trase Ostrava-Valašské
Meziříčí. Dovolím si využít tohoto tématu, protože výrazně přispělo k mému závažnému rozhodnutí. V poslední době pociťuji, že se navzdory kvalitním lidem a úžasné přírodě na naši oblast
Beskyd zapomíná. Příkladem může být například zmiňovaná elektrifikace trati, dále kamionová
doprava, která doslova paralyzuje život v horských oblastech zejména v zimních měsících nebo
chaotická antiticovidová nařízení. Nerada jen přihlížím a ráda bych chtěla prosadit řadu věcí,
které by nám všem mohly usnadnit život. A možná i proto, že dění letošního roku bylo tak vypjaté, rozhodla jsem se některým věcem pomoci a změnit je. Ráda bych vám oznámila, že jsem se
rozhodla kandidovat do Senátu. Věřím, že senátorský hlas dokáže být vynikajícím partnerem
a dokáže otevírat mnohé dveře. Budu se ucházet o vaši podporu a věřím, že to pomůže nejen
Frýdlantu, ale i mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy a celému Frýdecko-Místecku.
V září si připomínáme svátek české státnosti. Úžasného pocitu hrdosti, že můžeme mluvit
svým jazykem, mít své tradice, žít v klidné a krásné zemi, ale zároveň mít možnost se o ni
dobře starat i nést za to vše zodpovědnost.
Věřím, že je před námi nádherný, snad i klidný podzimní měsíc a že naše plány nebudou ohroženy. Hned v prvním víkendu nás totiž čeká po delší době jedna z mála letošních společenských
akcí, a to tradiční Frýdlantský Duatlon. Ráda se tam s vámi setkám! A pokud se epidemiologická
situace nezhorší, jsou připraveny akce a koncerty i v našem kulturním centru, na které jste srdečně zváni! I když se na vás všichni již moc těšíme, buďte na sebe opatrní!
S úctou

Helena Pešatová, vaše starostka
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Není Vám život
v obci lhostejný?
────
Skončila epizoda
sucha?
────
Chtěli byste vědět
jak zadržet vodu
ve Vaší krajině, ve
Vaší obci?
Přihlaste se na
seminář!

06.10.2020 9:00
ZADRŽOVÁNÍ
VODY V
KRAJINĚ

MÍSTO POŘÁDÁNÍ
SEMINÁŘE:
Rekreační středisko
Budoucnost spol. s r.o.,
Nová Ves 139, Frýdlant
nad Ostravicí

se vzájemně a sbližovat se se svými novými
třídními budou rovněž žáci přicházející do 6.
tříd. Budou také tři po 28 žácích. Všichni, ať už
zkušené elementaristky vyučující malé prvňáčky anebo léty praxe zocelení pedagogové z 2.
stupně, se na své svěřence těší a věří, že se
jim podaří vytvořit ve třídách nejen přátelskou
atmosféru, ale zároveň takové klima, které přinese všem zúčastněným radost a všechno to,
co k dobré výuce a pohodě ve škole náleží.
Tolik tedy úvodní seznámení s rozjezdem
nového školního roku 2020/2021 v ZŠ TGM.
Přejeme všem, kteří mají s provozem školy cokoli do činění, ať jsou nastávající měsíce plné
zdraví, optimismu a radosti z práce, která je
před námi. 
lg

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Ing. Martin Václavík
Bc. Jiří Michalisko

REGISTRACE:
MAS Frýdlantsko – Beskydy
Čeladná 712
malouskova@masfb.cz
tel. 736 242 410

Jak vypadá práce Renarkonu v terénu
měnu injekčního materiálu (použité za čisté), které pak nechávají odborně likvidovat,
a díky tomu se zamezuje případnému píchnutí dětí či zvířat při nálezu pohozeného setu.
Dále poskytuje základní zdravotnický servis,
sociální poradenství a pomoc při zajištění
léčby.
Klienti, kteří s nimi spolupracují delší dobu,
již vědí, že si mohou o čemkoli popovídat
a terénní pracovníci jim sdělí jejich odborný
názor, aniž by je odsuzovali, popřípadě jim
poradí s řešením jejich problémů.
Služba byla rozšířena také na uživatele alkoholu a gamblery, kterým může poskytnout
především sociální a dluhové poradenství,
možnost navázání kontaktů s jinými sociálními službami, které by vedly ke zlepšení jejich
životního stylu. Pracují nejen s klienty, ale
taky s jejich blízkými a rodinnými příslušníky. Těmto pak poskytují užitečné informace
týkající se drogové problematiky a podporu
v krizové situaci.
Obrátit se na nás mohou klienti i jejich
rodinní příslušníci, a to na kontaktech:
vedoucí TPFM
Marcela Holková, DiS. 723 141 811
e-mail: tpfm@renarkon.cz

Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu
v listinné podobě opatřené úředně ověřeným
podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky;
o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední
záznam. Obecní úřad voličský průkaz předá
osobně voliči nebo osobě, která se prokáže
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej
voliči zašle.

Výstava ovoce, zeleniny a květin 2020
„…tento rozkvět zralého věku je mocnější
a vášnivější než ty neklidné a prchavé hejble
mladého jara. Je v tom rozum a důslednost…“
Tak vidí měsíc září v knize „Zahradníkův rok“
Karel Čapek.
Množstvím květů a pestrostí barev se září
loučí s létem a celou vegetační sezónou. Kvetou podzimní astry, jiřiny, chryzantémy. Vybarvují se jablka, hrušky, švestky nebo hrozny
vína. Všemi barvami hýří rovněž průběžně
sklízená zelenina.
Vlivem epidemie covid-19, která nás více
držela u našich domovů a zahrad, bylo více
času na to, abychom se věnovali zahrádkář-

stupce Lenky Matuškové přichází, aby vedl
a řídil naši školu. Věříme, že se brzy sžijeme
a společně s ním i celým kolektivem poneseme
dobré jméno Tégeemky dál i v budoucnu.
Další změny, které nás čekají, se týkají nově
příchozích kolegyní. Dvě zcela nové posily přicházejí na 1. stupeň, ke starším dětem se vracejí
dvě paní učitelky, které již v minulosti na naší škole působily, a přibude i jedna nová tvář. K výměně
dochází rovněž na postu speciálního psychologa.
Ve třech prvních třídách po 21 žácích uvítáme letos 63 nových adeptů povinné školní
docházky. Ti se již se svými třídními učitelkami
seznámili koncem června na společné schůzce
konané jako náhrada za neuskutečněný zápis
do 1. tříd. Utvářet nové kolektivy, poznávat

CSc.

Letošní léto jsme vytáhli deštníky častěji, než by nám to bylo příjemné.
Na některých místech byly dokonce záplavy. Vody ve vodních nádržích
i řekách je na první pohled dostatek. Lze říci, že epizoda sucha v České
republice skončila? Máme vyhráno nad dlouhodobým suchem? Máteli zájem dozvědět se odpovědi nejen na dané otázky, ale i na mnohé
související se suchem a klimatickými změnami, neváhejte se přihlásit
na seminář na téma „Zadržování vody v krajině“. Je určen pro zástupce
veřejné správy, odborné a široké veřejnosti, a je pro všechny
účastníky zdarma. Registrace nutná do 30.09.2020.


(pokračování ze str. 1)
Voliči, který nebude moci volit ve volebním
okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán,
vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz. Volič může požádat o vydání voličského
průkazu, a to osobně u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem
voleb obecnímu úřadu; toto podání musí být

Ano, skutečně je tu opět škola!
Bude či nebude? Jen ať opravdu je, protože
jinak ty děti zvlčí! Možná, že podobný povzdech
rodičů jste zaslechli i vy. My učitelé pevně věříme, že zahájíme nový školní rok 2020/2021
alespoň částečně obdobným způsobem, jak je
u nás zvykem. Co přinese, nevíme. Jedno je
však jisté. Stejně asi jako všichni pedagogové
toužíme po tom, abychom mohli své svěřence
vzdělávat v podmínkách, které jim poskytnou
danou míru vědomostí, dovedností i té správné
školní atmosféry. Snad se tak stane.
První zářijové dny patří ve školních budovách hlavně těm, kteří zde přicházejí poprvé.
V ZŠ TGM je těch nově příchozích trošku více.
V prvé řadě bychom rádi přivítali na postu ředitele školy Jaromíra Horkého, který jako ná-

Ing. Vladimír Řehák,

SEMINÁŘ:

Náplní práce terénních pracovníků služby
Renarkon, o. p. s., je mapovat drogovou situaci, aktivně vyhledávat a kontaktovat skrytou
populaci uživatelů nealkoholových drog v jejich přirozeném prostředí, popřípadě i sběr
injekčních setů, na které čas od času naráží.
Lidé je mohou poznat podle označeného batohu, na kterém je kartička s nápisem STREETWORK a loga organizace. Do Frýdlantu
nad Ostravicí přijíždějí 2x týdně, a to vždy
v úterý a čtvrtek od 9 hodin do 12 hodin.
Terénní pracovníci při prvním oslovení
nabízí zapalovač s kontaktem nebo reklamní letáček, na kterém je informace, kdy je
v dané lokalitě pravidelně můžeme potkávat.
Vysvětlí vám, co je součástí jejich práce.
Oslovují v podstatě kohokoli, protože každý
z nás může znát někoho, kdy by mohl využít
jejich služby. Vysvětlují, že v žádném případě
nepodporují drogovou závislost, ale eliminují
škody související s užíváním psychoaktivních
látek u lidí, kteří s užíváním nejsou schopni
přestat. Pokud kdokoli využije jejich služeb
a stane se jejich klientem, pak se zavazují k tomu, že tato služba je zcela anonymní
a klienti neplatí žádnou částku.
Renarkon o. p. s., klientům poskytuje vý-

Frýdlant nad Ostravicí

ské činnosti. Deštivé počasí letošního roku
přineslo však problémy, na které jsme v uplynulých letech nebyli zvyklí: plíseň bramborová, nebývalé množství slimáků, mravenců,
mšic a v neposlední řadě strupovitost jabloní.
Přesto věřím, že se přes tyto problémy podařilo většině z vás vypěstovat kvalitní výpěstky,
které budete moci vystavit na tradiční výstavě 19.–20. 9. Svoje výpěstky můžete donést
do Domu zahrádkářů 16. a 17. září od 13
do 17 hodin.
Loni jsem na tomto místě psal o česneku,
odrůdě Ruský paličák. Letos přikládám fotografii této odrůdy vypěstované ve Frýdlantě.
Každá palice má čtyři veliké stroužky příjemné, ostré česnekové chuti, při dobrém skladování vydrží do dubna až května. Na výstavě
budeme opět prodávat tuto sadbu. Moštování
ovoce bude zahájeno ve středu 23. 9.
Věřím tomu, že nepřijdou žádné katastrofální události, které by konání výstavy ohrozily
a že se všichni setkáme ve zdraví na výstavě.
 Za výbor ZO ČZS ve Frýdlantu n. O.

vás na výstavu zve Petr Kamp

Tak vypadalo loňské vítání prvňáčků. Bude letos stejné?

Vzpomínka na adapťák před rokem. V radostné atmosféře bez roušek…

Připomenutí výročí okupace Československa
21. srpna jsme si i ve Frýdlantě nad Ostravicí připomenuli smutné výročí začátku více
než dvacetileté okupace Československa tehdejším Sovětským svazem, 21. srpen 1968,
ale také srpen 1969, kdy už proti občanům
násilně vystupovaly naše bezpečnostní složky.
Šlo o akci, pořádanou Milionem chvilek pro demokracii.
Z textu prohlášení tohoto sdružení vybíráme:
„Bratrská pomoc, říkali, ochrana před imperialisty, prohlašovali. Nikdo nesměl nahlas vyslovit
pravdu: šlo o okupaci, šlo o invazi, šlo o zradu
ideálů Pražského jara. Šlo o 137 zavražděných
a stovky zraněných občanů naší republiky. Šlo
o miliony zničených životů a zklamaných nadějí. Rok po okupaci ukázal, že nejde jen o vnější
ohrožení, ale i o zlomení páteře našeho národa. Již to byli naši občané, naši policisté, naši
vojáci, naši milicionáři, kteří během protestů
proti okupaci zabili sedm dalších lidí, desítky
zranili a stovky zatkli. Byli to naši agenti, naši
úředníci, naši politici, kteří následně řadu let
poslušně ničili život každému, kdo jen trochu
projevil svobodomyslnost a chtěl hájit pravdu.
Společnost upadla do letargie a mlčící většinu
nevyburcoval k aktivitě ani čin Jana Palacha.
Všude panoval strach, nedůvěra, zklamání
a nakonec lhostejnost. Přesto zůstala řada lidí,
kteří si navzdory všemu odvážně a vytrvale zachovali rovnou páteř. Jim patří dík nás všech.“
Po 30 letech ve svobodné společnosti si už
asi neumíme představit, že bychom třeba sousední Rakousko označovali za zlé imperialisty
a nesměli se podívat do Vídně, natož do Paříže
nebo Londýna. A že bychom museli odvolávat
pravdu a tvrdit lež, protože jinak by naše děti

nemohly studovat! (A to byla každodenní realita doby sovětské okupace a vlády komunistů
u nás.) Snažme se tedy, ať už nikdo nemusí
mít strach z totality, není to totiž samozřejmost.
Braňme pilíře demokracie, třeba nezávislá média, v první řadě veřejnoprávní. A protože jsou
tato média ochranou demokracie, politik, který
chce demokracii zničit, musí na média a novináře útočit a časem je ovládnout (násilím,
nebo si je koupit); proto se tak choval Hitler,
Mussolini, Lenin i Stalin, Perón, Chávez, Rex

Léon Degrelle, hnutí Lapua ve Finsku, Norbert
Hofer a další. Pokud nám některá z těchto jmen
nic neříkají, je to dobře: znamená to prostě, že
nezískali moc, protože se demokratičtí politici
dokázali proti nim včas spojit! Kdyby to dokázali i politici v Německu a v Itálii ve 30. letech
a v Rusku před rokem 1917, byl by svět lepší.
Dnes máme o 100 let více zkušeností z historie. Držme našim demokratickým politikům palce. 
Za místní skupinu Milionu Chvilek

J. Svoboda

Soutěž pro základní školy a dětské
kolektivy PRODLOUŽENA do 30. 9.
Jste žáci základní školy, členové sportovního oddílu, žáci umělecké školy nebo jen skupinka kamarádů a chcete pro sebe i ostatní získat
výlet za krásami československého příhraničí
a věcné ceny? Pokud ano, zapojte se do naší
soutěže a natočte společně s kamarády či spolužáky krátkou videopozvánku do beskydských
měst, obcí, městeček a jejich okolí.
Natočte se svou partou 45sekundové video
o maximální velikosti 500 MB a vyhrajte pro
všechny kamarády skvělý jednodenní výlet,
sportovní vybavení nebo jiné atraktivní věcné
ceny. Vytvořte propagační video, kterým představíte turistické cíle místa svého bydliště, či

místa, kde navštěvujete školu. Ze zaslaných
videí porota vybere nejlepší. Oceněné kolektivy obdrží věcné ceny, dvě nejpůsobivější videa obdrží hlavní cenu poroty – výlet pro celou
třídu, školu, kolektiv.
Více informací a pravidla soutěže naleznete na www.gobeskydy.cz.
Webový portál www.gobeskydy.cz a související soutěž včetně hlavních výher jsou realizovány v rámci projektu „Propagujeme se
navzájem“, číslo CZ/FMP/6c/02/041, který je
financovaný v rámci Interreg V-A Slovenská
republika – Česká republika Fond malých
projektů.

FOND MALÝCH PROJEKTŮ

Zahrádkáři a město
Frýdlant nad ostraVicí

Vás srdečně zvou
na tradiční podzimní výstavu
19. 9. a 20. 9. 2020
od 9 - 17 hodin
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Expozice Bonsai
klubu Třinec

Nabídneme vám
prodej okrasných keřů, růží, macešek,
sadbového česneku, prostředků
pro ochranu rostlin
a bohaté domácí občerstvení.

a

ZO SZZ Staškov

Okrasná školka
Ing. Stanislav Kaňák

Těšíme se na vaši návštěvu.
B

F

Sponzoři

Akce je realizována ve spolupráci s městem Frýdlant nad Ostravicí

Mediální partner

–3–

Frýdlant nad Ostravicí, Staré Hamry
nabídka práce

Hotel Charbulák na Gruni

příjme kuchařku pro přípravu večeří – nabídka dvou jídel pro ubytované hosty.
Vyučení není podmínkou.
Uvítáme i paní v důchodu, která samostatně a nápaditě zvládne uvařit běžná domácí jídla
české kuchyně. Dobré zdraví, čistota, střízlivost v pracovní době a spolehlivost je podmínka.
Nabízíme práci v malém kolektivu a rodinném prostředí, možnost ubytování,
dobré finanční ohodnocení. Těšíme se na spolupráci.
Pro další informace, prosím kontaktujte Petru Germalovou, tel. 777 087 886

Hledáme doručovatele novin
v lokalitě Bílá a Staré Hamry, práce je cca na dvě hodiny brzy ráno, od pondělí do soboty.
Odměna 6 200 měsíčně, doprava je vlastním autem s náhradou ujetých kilometrů.
Práce je vhodná pro aktivní důchodce, pro rodiče na MD, pro OSVČ.
Prosím kontaktujte nás na tel. 720 987 729
Hana Tošenovjanová, koordinátor distribuce
hana.tosenovjanova@pns.cz

Září 2020

Zájem o podporu přes MAS Frýdlantsko-Beskydy roste!
Letos jsme ve 3. výzvě z Programu rozvoje
venkova obdrželi rekordních 36 žádostí o dotaci.
Z důvodu omezené alokace na konci programového období bylo bohužel možné podpořit jen
některé z nich. Místní akční skupina tak na základě bodového hodnocení vybrala k podpoře
devět zemědělských podnikatelů a 15 žádostí
o dotaci z oblasti občanské vybavenosti.
Zemědělci tak rozšíří své podnikání o novou
zemědělskou technologii, která jim bezpochyby usnadní práci nejen na polích, ale i při manipulaci s dobytkem na farmě.

Podpora v oblasti občanské vybavenosti je
velmi různorodá. Většina vybraných projektů je
zaměřena na podporu spolkové činnosti.
Díky podpoře se například zkvalitní příprava
sportovní mládeže, rozšíří se vybavení mateřského centra, hudebního spolku, leteckého klubu či hasičského sboru. Rovněž sem spadají
projekty zacílené do mateřských školek, ať se
již jedná o rekonstrukci sociálních zařízení, herních prvků nebo zřízení jídelního výtahu. Také
knihovny nezůstaly v tomto programu stranou,
některé z nich čeká rekonstrukce nebo nákup

nového vybavení. O dění v některých obcích
vás budou informovat nové elektronické informační tabule. Obyvatelé a návštěvníci Frýdlantu se mohou těšit na nové lavičky ve městě,
elektronický informační panel, bibliobox před
knihovnou či zbrusu nové mobilní vybavení
na akce Kulturního centra.
Velmi nás těší zájem žadatelů o dotaci přes
MAS Frýdlantsko-Beskydy a doufáme, že
i v příštím období budeme moci podpořit vaše
zajímavé a prospěšné projekty, které povedou
k rozvoji našeho regionu.

Podzimní vymetání a kontrola komínů

Přehled bohoslužeb
v září

Knihovna – dovolená

6. 9.
23. neděle v mezidobí: Ostravice 8.00,
Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
13. 9.
24. neděle v mezidobí: Ostravice 8.00,
Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
14. 9.
Svátek Povýšení sv. Kříže: Ostravice 17.00
15. 9.
Panna Maria Bolestná: Ostravice 17.00
20. 9.
25. neděle v mezidobí: Ostravice 8.00,
Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
27. 9.
26. neděle v mezidobí: Ostravice 8.00,
Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
28. 9.
Slavnost sv. Václava, hlavního patrona
českého národa: Ostravice 8.00
29. 9.
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela,
archandělů: Ostravice 17.00

Z důvodu dovolené bude knihovna
ve Starých Hamrech
ve dnech 31. 8. – 8. 9. uzavřena.

z kalendáře akcí
5. září: Očkování psů
10. září: Zasedání ZO Staré Hamry
11. září: Podzimní vymetání a kontrola komínů
12. září: Podzimní vymetání a kontrola komínů
19. září: Podzimní vymetání a kontrola komínů
26. září: Svoz nebezpečného odpadu

jubilea
V měsíci září 2020
oslaví své životní jubileum:
Paní ANNA KLEPÁČOVÁ – 70 let

Sběr nebezpečného odpadu

Naší jubilantce k jejímu výročí
srdečně blahopřejeme a do dalších
let přejeme pevné zdraví!

Pravidelný podzimní svoz nebezpečného
odpadu proběhne ve Starých Hamrech v sobotu 26. 9.
Harmonogram sběru:
Zemědělské družstvo 10.35–10.45
Gruň 11.15–11.25
Jamník 11.40–11.50
Základní škola-Čertův hrádek 12.00–12.10
Most 12.20–12.30
Samčanka za obecním úřadem 12.40–12.50
V obci Staré Hamry bude prováděn zároveň
se sběrem nebezpečného odpadu i zpětný odběr elektrozařízení a sběr PNEU.

Změna jízdních řádů autobusů

Pozor, s koncem prázdnin dochází
ke změně jízdních řádů. V letošním roce,
z důvodů snížení nákladů na provoz autobusové dopravy v rámci Moravskoslezského kraje,
došlo k optimalizaci nových jízdních řádů, zejména u spojů duplicitních a nejméně využívaných. V naší oblasti se jedná o drobné změny.
Na lince 864 348 Frýdek-Místek – Frý-

dlant nad Ostravicí – Ostravice – Staré
Hamry – Bílá a zpět došlo k malým změnám
časů odjezdů a některé spoje jsou vedeny
pouze z/do zastávky Frýdlant nad Ostravicí,
železniční stanice.
Na lince 864 349 Bílá, zámeček – Bílá, Konečná, státní hranice a zpět jsou některé spoje zrušeny a některé spoje zavedeny na telefon

MAS Frýdlantsko-Beskydy zve na Finanční konferenci aneb Finanční
řízení jako nástroj konkurenční výhody malých a středně velkých firem
Podle statistik připadá průměrně na tři vzniklé společnosti jedna firma zaniklá z důvodu likvidace. Za konec firmy pak nejčastěji může nekvalitní finanční řízení. To je také příčinou toho,
proč 43 % firem nedosáhne v bankách na financování a musí omezit investice a rozvoj.
Na výsledky nedávného průzkumu Finanční řízení a financování navazuje konference
Finanční řízení, která proběhne 23. 9. v areálu
Moravskoslezského Inovačního centra Ostrava.
Z průzkumu například vyplývá, že firmy jsou
si vědomy toho, že mají velké rezervy ve finančním řízení, ale neví, jak to změnit. Nejen
s tím má konference pomoci.
Konferenci by si neměli nechat ujít zejména
majitelé malých a středně velkých firem, manažeři nebo finanční ředitelé. „Chceme jim ukázat, jak neopakovat chyby jiných a že Rozvaha
a Výkaz zisku a ztrát není jen „ten dokument“,
který potřebuje finanční úřad,“ dodávají orga-

Foto: Petr Lukeš ml.

odpoledne. Přesný čas i detailní program je
průběžně zveřejňován na www.financnikonference.cz. V ceně celodenní vstupenky je také
občerstvení,“ dodávají pořadatelé, kterými jsou
Moravskoslezské Inovační centrum Ostrava,
a.s. a HODINOVÝ FINANČNÍ ŘEDITEL s.r.o.
Konference vám poskytne doporučení expertů a inspiraci pro finanční řízení vašeho podnikání. Je tedy na co se těšit!
- Průzkum poukázal na nejčastější chyby
menších firem, které jim pak brání v rozvoji
a větší prosperitě.
- Bez finančního řízení budou firmy dál narážet na zavřené dveře bank…
- Velkým přínosem budou témata významných osobností. Vystoupí např. David Navrátil, hlavní ekonom České spořitelny,
a Petr Koblic, ředitel Burzy cenných papírů
Praha.

Přijďte na „Dny rodin“ a prožijte zajímavé odpoledne
Možná jste v letech 2017, 2018 a 2019
navštívili „Den pěstounství“ s bohatým programem pro malé i velké v areálu Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě, který pořádal Moravskoslezský kraj. Letos je pro vás připravena podobná
společenská akce zaměřená na širokou veřejnost – „Den rodin“.
V měsíci září se uskuteční „Den rodin“ na několika místech, aby akce byla dostupná pro
všechny rodiny s dětmi v Moravskoslezském
kraji. Rodiny mohou navštívit zajímavé kulturní památky, u kterých bude odpoledne v době
od 13.00 do 17.00 hodin zajištěn bohatý doprovodný zábavný i edukační program zaměřený
na podporu propagace náhradní rodinné péče.
Můžete se těšit např. na speciální prohlídky,
šermířská vystoupení, loutková představení,
ukázky kovářství, projížďky na koni, dílny kreativního a veselého tvoření apod. Také zde
naleznete stánek Rodinných a senior pasů,
stánek s IN.F.Obálkami a můžete se dozvědět
informace k náhradní rodinné péči a kampani
Dejme dětem rodinu.
Poznačte si do kalendáře, že „Dny rodin“
se uskuteční na níže uvedených místech:
• 12. 9. – Zámek Nová Horka
• 13. 9. – Dolní oblast Vítkovic – Malý svět
techniky
• 19. 9. – Hrad Sovinec
• 20. 9. – Archeopark – Chotěbuz

Očkování psů

Zvonička na Javořině pod Mléčnou dráhou… 

nizátoři konference, kteří plánují na konferenci
navázat vzdělávacími mikro semináři.
Na konferenci vystoupí experti a VIP osobnosti z oblasti finančního řízení, financování
a interim managementu. Spolu se svými klienty představí konkrétní případové studie, které
mohou být firmám významnou inspirací. Hlavní
problematika bude diskutována i ve dvou panelových diskusích, kde vystoupí např. Helena
Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank.
Mikroekonomická témata doplní svým makroekonomickým pohledem na ekonomiku a její vývoj
David Navrátil, hlavní ekonom České spořitelny.
Pro mnohé bude překvapením, že Petr Koblic, ředitel Burzy cenných papírů Praha, nebude hovořit
o akciích, ale představí možnosti financování SME
prostřednictvím programu PX Start. Vít Endler,
ředitel společnosti finGOOD, ukáže alternativní
formu financování. A čeká vás toho mnohem více.
„Konference bude začínat v 8.30 a končit

Dne 5. září proběhne hromadné očkování
psů proti vzteklině.
Časový harmonogram:
8.00 OÚ Samčanka
8.45 Lojkaščanka
9.15 Jamník
Vzhledem k příznivé nákazové situaci
v České republice se vakcinace proti vzteklině
monovalentní vakcínou (vakcína pouze proti
vzteklině) provádí jedenkrát za dva roky.
Ovšem při použití polyvalentní vakcíny
(vzteklina + vybrané psí nemoci) je nutnost každoročního přeočkování.
Vakcinace proti vzteklině je v České republice ze zákona povinná. U štěňat se první očkování provádí mezi 3. a 6. měsícem věku.
Očkování provede MVDr. Zbyněk Konvička
a cena očkování je 100 Kč za psa.

• 26. 9. – Hrad Hukvaldy
• 27. 9. – Zámek Kravaře
A proč vlastně pořádáme „Den rodin“? Pro
většinu z nás je pojem rodina něco naprosto běžného. Jsou však děti, které na život
v opravdové a dobře fungující rodině stále čekají. Jen v našem kraji je takových dětí více jak
500. Přitom rok od roku klesá počet zájemců
o náhradní rodinnou péči – osob, které jsou
ochotny přijmout do své péče dítě jiných rodičů

a stát se pro takové dítě jeho náhradní rodinou.
Pokud i vy uvažujete stát se pěstouny,
osvojiteli či pěstouny na přechodnou dobu,
neváhejte pro bližší informace kontaktovat
Městský úřad Frýdlant n. O., odbor sociálních věcí, pracoviště ul. Hlavní 139, 739 11
Frýdlant nad Ostravicí, kancelář č. 120, sociální pracovnici pro náhradní rodinnou péči
Bc. Kateřinu Illésovou, tel.: 558 604 179,
e-mail: killesova@frydlantno.cz.

pořádá

Hrad
Hukvaldy
Archeopark
Chotěbuz

26.

-Podobora

Zámek
Kravaře

pod záštitou náměstka
hejtmana kraje pro sociální
oblast Jiřího Navrátila

27.

20.
Hrad
Sovinec

ŘÍ

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

19.

Dolní
Vítkovice

13.

ZÁ

Pravidelné podzimní vymetání a kontrola
komínů proběhne ve Starých Hamrech v pátek 11. 9., v sobotu 12. 9. a v sobotu 19.
9. Práce bude provádět Kominictví Rostislav
Velička. Zájemci o tuto službu nechť své závazné objednávky nahlásí nejpozději do středy 9. 9. na obecním úřadě, a to buď osobně,
telefonicky (558 637 310, 602 204 969) anebo
e-mailem na adrese obec@stare-hamry.cz.
Podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. a vyhlášky 34/2016 Sb. se u spotřebiče na pevná
paliva o výkonu do 50 kW včetně musí čištění

12.

Zámek
Nová
Horka

VOLNÉ
VSTUPY

INFORMACE
O NÁHRADNÍ
RODINNÉ PÉČI
SOUTĚŽE
ZÁBAVA
HRY a další

DNY
RODIN 2020
Vezměte své děti a navštivte s nimi
zdarma krásná místa našeho kraje
12. 9.
13. 9.
19. 9.
20. 9.
26. 9.
27. 9.

Zámek Nová Horka
Dolní Vítkovice
Hrad Sovinec
Archeopark Chotěbuz-Podobora
Hrad Hukvaldy
Změna programu vyhrazena!
Zámek Kravaře

Zábavný program pro děti a dospělé bude zajištěn v čase
od 13:00 do 17:00 hodin.
Pojďte s Moravskoslezským krajem v rámci kampaně „Dejme dětem rodinu“ strávit tři nezapomenutelné víkendy!

Těšíme se na Vás!

Podrobný program naleznete:

www.dejmedetemrodinu.msk.cz
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Září 2020
slovo starosty
Vážení spoluobčané,
prázdniny jsou za námi, je tady září a školáci opět usedli do školních
lavic. Pomalu končí i sezóna dovolených, tak věřím, že jste si všichni odpočinuli a nabrali sil do dalších pracovních povinností. Doufejme, že i září
nám přinese ještě pár příjemných teplých dnů, něž přijde podzim. Taktéž
naše školka opět ožila hlaholem dětí. Doufejme, že první slzičky z nového
prostředí jsou pryč a teď se budou děti do školky jen těšit. Byli jsme zvyklí,
že v tomto vydání jsme hodnotili Sochovy národopisné slavnosti, jejichž 26. ročník musel být
bohužel z důvodu koronaviru přeložen na příští rok. Stejně tak byla zrušena i hasičská soutěž
a několik dalších letních akcí. Věříme, že se situace brzy dostane do normálních kolejí a příští
rok si to všechno vynahradíme. Koncem srpna nám byla předána studie „Nakládání s odpadními vodami na území obce Lhotka“, na kterou jsme dostali dotaci z Moravskoslezského kraje
ve výši 162 tisíc korun. Cílem této studie je poskytnout základní podklady pro další rozhodování
v procesu přípravy a realizace vybudování kanalizace pro odvádění splaškových vod v obci.
Studie obsahuje od návrhu řešení odkanalizování, odhadované výše investičních a provozních
nákladů, včetně stanovení ceny stočného, náklady na jednotlivé stupně projektové dokumentace až po možnosti získání dotace z fondů EU či národních zdrojů. Předpokládáme i uspořádání
veřejné prezentace této studie. Po několikaletém vyjednávání s mobilním operátorem byl v obci
na soukromém pozemku, za což majiteli děkujeme, nainstalován mobilní zesilovač signálu T-mobile. Předpokládám, že v současné době je pokryta tímto signálem většina obce a že budete
moci konečně plně využívat služeb této společnosti, za které si platíte nemalé peníze. Užívejte
si ještě letního sluníčka i prvních vybarvených podzimních dnů. Školákům přeji hodně studijních
úspěchů a vám všem zdraví, pohodu a hodně dobré nálady.
Zdeněk Kubala, starosta

Pilkaři zkoušejí i vzpomínají

Ani souboru Pilky se od března nevyhnuly
nedobrovolné koronavirové prázdniny. Ale sotva nejpřísnější hygienická opatření v červnu
pominula, opět se v prvním poschodí lhotecké
mateřské školy jeho členové začali setkávat
na pravidelných úterních zkouškách.
Zkoušení nového pásma, se kterým měl soubor původně na později zrušených letošních „Sochovkách“ vystoupit, museli přesunout na rok příští. Ale protože Pilky by měly vystoupit na podzim
v Ostravě, „sáhla“ vedoucí Jana Foldynová do repertoáru úspěšných vystoupení uplynulých let,
takže se souborem „piluje“ písně a tance pásem
„Kaj čert němože…“ a „Nale ludě, něuvěřitě!“
Členové souboru se ale také sešli – většina

v krojích – 23.srpna ve lhotecké kapli při nedělní
mši věnované svému zakladateli a sběrateli lašských písní a tanců Vincenci Sochovi. Vzpomněli
na něho i při pamětní desce na Obecním domě
a také mu položili kytku na místním hřbitově.
Bývá každoročně zvykem, že se Pilkaři spolu s organizátory Sochových slavností setkávají
v neděli před polednem i pracovně – při úklidu
areálu školky. I když tentokrát uklízet nebylo
co, tradice se zachovala a všichni se – v červených sochovských tričkách – sešli a povzpomínali u listování v kronikách z předcházejících
pětadvaceti let tohoto každoročního lhoteckého
folklorního svátku Lhotky i Lašska.

P. Pasek

Z „kuchyně“ Klubu seniorů
Po epidemiologickém uvolnění se opět rozjíždí i činnost lhoteckého Klubu seniorů. Z plánu
březnové výroční členské schůze sice „vypadlo“ oblíbené smažení vaječiny, nezapomínalo
se ale na návštěvy jubilantů, ani na přijímání
nových členů do klubu. Chvályhodné bylo i to,
že senioři přiložili ruku k dílu i při jarní brigádě
v obecním lese. To, že se členové Klubu seniorů, ale i ostatní Lhoťané setkávat chtějí, bylo
znát i na zájmu o zářijový autobusový zájezd
na Dlouhé stráně. Už týden před uzávěrkou při-

hlášek – v polovině srpna – byl naplněn.
Všichni se na zájezd – kde pro jistotu bude třeba
mít „v záloze“ roušky – těší. Zájezd ale nebude jedinou akcí v září. Ještě v tomtéž měsíci – ve čtvrtek
24. 9. připraví klub pro své členy i ostatní Lhoťany
u nově vybudovaného sportoviště na Kuříně tradiční opékání buřtů se soutěžením i občerstvením.
V plánu na další období má výbor klubu i rozesílání – loni tak oblíbených – křížovek s tajenkami,
ale zejména i říjnovou krmášovou zábavu. Všichni věříme, že to vyjde… 
P. Pasek

Lhotka

Srpnové vzpomínání na slavnosti
K srpnu patří ve Lhotce už řadu let Sochovy
národopisné slavnosti. Nevím, jestli jsme byli
už na těch prvních, asi ne, ale určitě už do areálu u školky míříme dvě desítky let. Pamatujeme, když ještě nebyla „vinárna“ a pak ten
ročník, kdy byla venku „kosa“ a uvnitř by mezi
stojícími a zpívajícími nepropadl ani hrášek.
Přemýšlel jsem, jestli stavitelé boudy s takovým zatížením počítali. Ale vínko mě přivedlo k myšlence – však stejně nepoletím daleko!
A „vinárna“ stojí pořád, takže práce to byla
odvedená s fortelem. Na Sochovkách jsem
potkával známé z Ostravy a byl jsem pyšný –
na vás Lhoťany, že dokážete v tak malé obci
zorganizovat akci, na níž jsou lidé ochotni přijet
z Ostravy a nejenom z ní. Pro nás, tehdy jsme
tu ještě nebydleli, to bylo vhodné místo k seznámení, když jsme vysvětlovali, co jsme zač
a kde vlastně ta naše chaloupka roste. A tak
jsme i přes Sochovky ve Lhotce zakotvovali.
Pak jsme se zúčastnili našeho prvního plesu Sokola a Svazu žen. Byl to ten indiánský
a my jsme až v sále zjistili, že oblek není to
pravé ořechové. A tak už si každý rok chystáme patřičný kostým. A vzpomenu další akce
– Česko zpívá koledy, Fair trade snídaně, Vánoční koncert, smažení vaječiny, pomazánky,
koncerty u školky, besedy, ping pong, fotbálky,
volejbal, cvičení, akce pro děti. Jsme šťastni, že naše kroky před čtvrtstoletím zamířily
do Lhotky. Teď nám koronavirus překazil Sochovky, koncert bratří Ebenů, divadlo. Ale věřme, že do dalších akcí v obci už negativně nezasáhne. A když se říká, že na všem špatném
je něco dobrého, tak koronavirus nám ukázal,
že nám Sochovy národopisné slavnosti chybí,
a věřme, že to bylo naposled.

Jaroslav Hudeček

Zaregistrujte se do mobilního rozhlasu
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 doručeny, 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

Vincenc Socha – výročí úmrtí
2. června 1970, tedy před padesáti lety,
zemřel Vincenc Socha, někdejší řídící učitel
lhotecké školy a sběratel lidových písní a tanců. Vzhledem k tomu, že jsme toto výročí nemohli vzpomenout přímo v programu Sochových národopisných slavností, které se letos
díky stále nepříznivé epidemiologické situaci
bohužel neuskutečnily, jako mnoho dalších
kulturních akcí v našem kraji, dovolte mi připomenout osobnost Vincecnce Sochy a jeho
význam aspoň tímto krátkým článkem.
Nebyl sice lhoteckým rodákem, narodil
se 9. ledna 1903 ve Štramberku, ale Lhotka
mu přirostla k srdci, vždyť v ní prožil převážnou část svého života. Po dokončení studia
na Učitelském ústavu působil krátce na několika školách v okolí (Měrkovice, Myslík,
Tichá, Pstruží), v roce 1936 se stal řídícím
učitelem na Obecné škole ve Lhotce, kde se
také postupně usadil a stal se na dlouhou
dobu duší kulturního a společenského života. S manželkou Janou zde postavili dům
a vychovali dva syny a adoptovanou dceru.
Pro své náboženské a politické postoje byl
nucen učitelské povolání opustit a v padesátých letech pracoval jako horník v ostravském
dole Hlubina. Po onemocnění vážnou plicní
chorobou, zapříčiněnou těžkými podmínkami v dolech, odešel do invalidního důchodu.
Ještě několik let byl zaměstnán jako lesní
dělník, jeho zdravotní stav se však postupně
zhoršoval. Dlouhou dobu pobýval v sanatoriích či ve frýdecké nemocnici, kde nakonec

také zemřel. Pamětníci o něm mluvili a mluví
jako o člověku velmi laskavém, pracovitém,
obětavém, který byl vždy ochoten pomoci.
Během německé okupace například nezištně
pomáhal rodinám vězněných občanů, měl totiž přístup k potravinovým lístkům. Při svých
výpravách za sběrem lidových písní neváhal
ani přiložit ruku k dílu při práci na poli. Velmi
záslužná byla činnost Vincence Sochy v oblasti kultury. Dovedl získávat lidi, dokázal je
nadchnout tak, že byli ochotni obětovat svůj
volný čas a chodili za „panen řídícím“, který je učil hrát, zpívat nebo tancovat. V roce
1936 tak mohl založit ve Lhotce soubor písní
a tanců Pilky a sám jej vedl, pokud mu síly
a zdraví stačily. Byl autorem i režisérem národopisných pořadů, vedl ochotnický divadelní kroužek, pro který napsal několik her.
Největší a svým rozsahem neuvěřitelná práce Sochova spočívá ve sběru lidových písní
a tanců, které získával od starých pamětníků
žijících nejen ve Lhotce, ale i v ostatních okolních obcích. Jeho sběry čítají více než 1200
písní a 160 tanců a to jsou opravdu úctyhodná čísla, za kterými se skrývá mnoho hodin
pilné práce. Podařilo se mu zachytit ještě
bohaté taneční a písňové dědictví našich
předků, které by se dnes už vůbec zaznamenat nedalo. Jeho sbírky jsou obrovským
zdrojem pro práci mnoha folklorních souborů
našeho regionu, které z nich čerpají dodnes,
jak se můžete každoročně přesvědčovat také
při sledování jednotlivých pořadů na Socho-

Neuhrazené místní poplatky
K dnešnímu dni nemá uhrazen poplatek
za odpady trvalý pobyt sedm občanů, rovněž
nejsou uhrazeni dva psi a jeden rekreační objekt. Žádáme občany, aby uhradili své závazky
v co možná nejkratším termínu.
č. účtu 1690539349/0800
PES – V.S.1341, k tomuto čtyřčíslí připojit
číslo vašeho domu, do sdělení pro příjemce napsat vaše jméno – 80 Kč. Za každého
dalšího psa přihlášeného na tutéž osobu –
140 Kč. Poplatek měl být zaplacen do 31. 3.
daného roku.
odpady R. O. – V.S. vaše číslo chaty nebo
domu, za toto číslo připojit číslici 6, do sdělení pro příjemce napsat vaše jméno – 500 Kč
(250 Kč u vybraných rekreačních objektů se
špatnou dostupností pro vývoz TKO). Dle
směrnice umístěné na http://www.obec-lhotka.eu/obecni-vyhlasky/. Vyhláška 1/2012 čl.6.

Poplatek má splatnost do 31. 5. daného roku.
odpady T. P. – V.S. vaše číslo domu za toto
číslo připojit číslici 7, do sdělení pro příjemce
napsat vaše jméno – 500 Kč za osobu. Poplatek má splatnost do 31. 5. daného roku.

jubilea
V měsíci září oslaví svá významná
životní jubilea a dali ke zveřejnění souhlas:
Marie Pečínková – 86 let
Jan Fojtík – 82 let
Alois Palacký – 80 let

noví občánci
V červenci se rodičům Martině Jaškové
a Radimovi Veličkovi narodil syn Lukáš.
Přejeme, ať chlapeček dobře prospívá
a dělá všem samou radost.

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

vých národopisných slavnostech. Tradice
folklorních slavností je vlastně také trochu
jeho zásluhou, neboť v šedesátých letech se
pod jeho vedením dvakrát folklorní slavnost
ve Lhotce uskutečnila. Ti, kteří stáli v roce
1995 a později za nápadem založení Sochových národopisných slavností, měli tak na co
navázat. Letos měl proběhnout už dvacátý
šestý ročník. Ten se tedy ze známých důvodů překládá na příští rok a uskuteční se 21. 8.
2021 s programem připravovaným původně
na letošní rok. Všichni jste už teď srdečně
zváni. 
M. Velká

krátce z obce
Svoz odpadů
Termíny svozu komunálního odpadu v září:
pondělí 7. 9. a 21. 9.

Kominík
Na termín 24 až 25. září bude možnost
objednat si revizi a čištění komínů u pana
Petra Dvořáčka za ceny jako v předchozích
letech. Zájemci nechť se hlásí nejpozději
do 20. 9. 2020 u Romany Kochaňové na tel.:
737 732 972 nebo email: info@obec-lhotka.
eu, do emailu prosím uvádějte svá telefonní
čísla, tyto budou poskytnuty panu Dvořáčkovi, který si s vámi individuálně bude domlouvat časy čištění a revizí.

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
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Baška
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ BAŠKA

CENA:
pro členy ČZS Baška 2 Kč /1kg jablek
ostatní
3,50Kč/1kg jablek
drcení ovoce pro členy 1Kč/1kg jablek
pro ostatní 2 Kč/1kg jablek
Začínáme moštovat
v úterý 25. 8. 2019 od 14 hodin, pak každé další
úterý ve stejném čase až do odvolání.
Při více jak 100 kg ovoce: jen po předchozím
(nejlépe) telefonickém objednání - zamezíte tím
čekání nejen sobě, ale i ostatním.

Tel.: objednávky + informace:
J. Měrka 607 962 511, Zd. Pácha: 732 875 199

Jablka vám rádi předem pitnou vodou ve smaltované vaně umyjeme (možno i ve
dvou vodách) a podrtíme v nerezovém drtiči do nerezové vany.
Odkud vám je nadrcené rozložíme do látkových plátýnek a skrze jasanové laťky
na hydraulickém (nerezovém) lisu z nich vylisujeme jablečný mošt s výtěžkem dle
šťavnatosti jablek až 85 %.
Po stečení moštu z nerezové odkapové mísy do plastových kbelíků vám jej dále
přes trychtýř a plastové sítko od pěny a hrubých nečistot přecedíme a nalijeme
do předně vámi přinesených nádob.
Těm, kteří budou překvapení množstvím svého moštu anebo kvalitou našeho
lisování (snad největší výtěžností moštu z okolních moštáren), jsme připraveni
pro jeho přebytek oproti drobné záloze zapůjčit plastové nádoby (kanystry).
O zbylé výtlačky se také starat nemusíte. Ty po odložení do přistaveného
kontejneru budou zkompostovány ve Sběrném dvoře obce Bašky.
Vaši zahrádkáři

Volby do zastupitelstev krajů
a do Senátu Parlamentu České republiky
Dny konání voleb do zastupitelstev krajů byly
stanoveny na 2. a 3. října 2020 a dny konání
voleb do Senátu Parlamentu České republiky
byly také stanoveny na 2. a 3. října 2020 (případné II. kolo ve dnech 9. a 10. října 2020).
Podle zákona se volby konají vždy v pátek od 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin
a v sobotu začíná hlasování v 8.00 hodin
a končí ve 14.00 hodin.
Volby proběhnou již tradičně v předem vybraných volebních místnostech, a to:
Volební okrsek č. 1 Baška: Základní škola Baška, Baška čp.137

Volební okrsek č. 2 Hodoňovice: Hostinec U Čendy, Hodoňovice čp. 43
Volební okrsek č. 3 Kunčičky u Bašky:
Mateřská škola, Kunčičky u Bašky čp. 130
V případě závažného zdravotního důvodu
může volič požádat obecní úřad o hlasování
mimo volební místnost.
Nejpozději tři dny před začátkem voleb dostane každý volič do schránky ve svém trvalém
bydlišti obálku s hlasovacími lístky. Hlasovací
lístky si může volič vyžádat i v samotné volební
místnosti.
Karla Bernátková,
vedoucí odboru organizačního a správního

MOBILNÍ ROZHLAS

Vážení spoluobčané,
jsme rádi, že více jak 25 % z vás umí již využívat výhod zavedeného místního mobilního
rozhlasu, který přináší uživatelům čerstvé informace o dění v obci. Bezplatná registrace
stále probíhá na OÚ Baška v knihovně a informačním centru. Při přihlášení se je třeba
uvést vaše mob. tel. číslo, jméno a adresu. Pro naše občany jsme v rámci mobilního rozhlasu připravili od 1. 9. – 31. 10. anketu, kde se můžete vyjádřit k daným otázkám.

Hynek Nekuža, pracovník vztahů k veřejnosti

sobota
26. září 2020
vstup od 18 let

Malobašťané dokončili další stavbu
V letošním roce bylo prioritou nové víceúčelové sportovní hřiště. Během posledních tří
let se tak Malobašťanům podařilo svépomocí postavit zázemí, o kterém lze hovořit jako
o sportovně kulturním areálu na Malé Bašce.
Tříletému úsilí věnovali 1360 hodin při pravidelných brigádách. Díky loajalitě místních občanů
se tak dílo podařilo za zlomek tržní ceny!
Historie původního hřiště sahá do poloviny
padesátých let minulého století, kdy z původního smetiště si občané vybudovali místo pro
sportovní aktivity. Následná rekonstrukce přišla
v osmdesátých letech, také díky zásluze místních obyvatel. Dlouhé roky hřiště plnilo účel, ale
renovace již byla nutná. Proto jeho rekonstrukce byla započata v dubnu tohoto roku. Terénní
úpravy, výsev nového trávníku, instalaci sloupů
na polypropylenovou síť a přípravu systému
na zavlažování provedl díky své technice Štěpán Vašinka. Ostatní práce následně zabezpečil Osadní výbor Malé Bašky společně s dalšími
občany. Například instalaci sítí zvládli za jeden
den. Další brigády patřily instalaci fotbalových
branek, víceúčelových sloupků pro napnutí sítí
a dalším potřebným věcem pro dokončení hřiště

pořadatel si vyhrazuje právo na změnu

a dalšího zvelebení a údržby celého okolí.
„Již v minulosti jsme se přesvědčili, že tímto
způsobem lze mít hezké okolí a fajn atmosféru. Vše, co jsme doposud postavili, například
altán nebo inženýrské sítě, bylo za třetinovou,
čtvrtinovou nebo dokonce i nižší cenu, než je

ta tržní. Navíc se nám podařilo dát dohromady
základní osmičlenný tým s velkou podporou
ostatních občanů,“ konstatoval autor zdejších
akcí Topinko-tatarákové hody, Těšíme se
na Ježíška a pravidelného opékání špekáčků
Tomáš Sklář.

Firma RenoFarma Beskyd, a. s., informuje občany Bašky
Firma RenoFarma Beskyd, a. s., informuje o pracovních činnostech, které proběhnou
v průběhu září letošního roku na území Bašky,
Hodoňovic a Kunčiček u Bašky:
1. Vývoz digestátu z koncového skladu BPS
(Bioplynová stanice) se zapravením do půdy, jako
součást organického hnojení a částečná náhrada
za anorganická hnojiva typu močovina nebo NPK.
2. Příprava půdy a setí ozimé pšenice a ječmene ozimého, kdy je pro dodržení agrotechnických
termínů nezbytné provádět tyto práce i v noci.
3. Postřiky řepky proti plevelům a škůdcům.
4. Sklizeň senáží a siláží pro skot ve Skalici
a BPS (Bioplynová stanice) s uložením v Hodo-

ňovicích na „byčíně“ a BPS (Bioplynová stanice).
Pro výrobu kvalitního krmiva je nezbytné
sklízet plodiny co nejrychleji v optimální zralosti tak, aby krmivo mělo po celý rok stejnou
výživnou hodnotu. Proto je nezbytné sklízet
ve dvousměnném provozu, 24 hodin denně, co
nejmenší počet dní. Září je pro zemědělce jeden z nejnáročnějších měsíců v roce, kdy u nás
zároveň probíhá sklizeň 500 ha silážní kukuřice
a setí ozimých plodin na více než 400 ha, což je
práce na 2/3 naší obhospodařované orné půdy.
Většina prací probíhá paralelně v krátkém časovém období. Zkoordinovat všechny práce při
průměrné výměře pole 7 ha není jednoduché.

Všechny pracovní aktivity mohou probíhat
s ohledem na vývoj počasí až 7 dní v týdnu. Věřím,
že nalezneme pochopení pro naši činnost směřující k zajištění kvalitních potravin k výživě obyvatel
našeho regionu, což je naším prvořadým cílem.

Zbyněk Kozub,

ředitel RenoFarma Beskyd
(Upravil: Hynek Nekuža, pracovník vztahů
k veřejnosti)

Čtrnáctidenní život bašťanských Indiánů
13. července, pondělí, do našeho indiánského tábořiště, jehož hlavní dominantou jsou dvě
velká pravá indiánská teepee, přijíždí skupina
téměř čtyřiceti indiánů z kmenů Apačů, Čerokijů, Siuxů a Navahů. Všichni se těší na dobrodružství, která je v následujících dnech čekají.
Vše začíná výrobou nezbytných indiánských
čelenek a obřadem, během kterého spálí svá
civilní jména a přijímají nová, indiánská. Už
tedy žádná Karolína, Jakub a Tereza, ale Dlouhý vlas, Velký totem nebo Malá liška.
V nadcházejících čtrnácti dnech se v okolí
přehrady vystřídalo více než 60 malých indiánů, kteří mezi sebou bojovali během her, učili
se rozdělávat oheň, jezdili na koních, vyráželi
na výlety a užívali si krásných letních dnů.
Ač nám počasí vesměs přálo, stačila jedna
pořádná průtrž mračen a z našeho tábořiště
se stalo během hodiny jezero. Naštěstí Obec
Baška nás nenechala ve štychu a během pár
hodin nám umožnila přestěhovat tábor o pár
výškových metrů nahoru.
Velkou pomocí pro tábor byli mladí nadšenci,
kteří se dobrovolně stali kmenovými náčelníky.
Velký dík tedy míří Bosé noze, Tornádo Lů, Ohnivému vousu, Kořínkovi a Železnému tesákovi.
V průběhu tábora nám byla nápomocna velká
skupina dalších. Chtěli bychom tímto poděkovat
– Martinu Ogořalkovi, Obci Baška a jejím zaměstnancům za pomoc s realizací tábora. Dále
patří velké díky Katce Korbášové za pomoc během náročných deštivých dnů, Davidu Blahutovi a Bašťanskému spolku za zapůjčení věcí pro
realizaci závěrečného dne a nakonec také Petře
Pavlicové a Broni Blahutové, díky kterým si naši
Indiáni skvěle pochutnali na ovocných dortících
a nejrůznějších koláčích. Nesmíme zapomenout
na ty, kteří našim Indiánům nezištně darovali sladké drobnosti, tedy na Romana Pazděru
z hospůdky U Pláže či na paní Belanovou z restaurace Kotva.
Náčelníci Klekí-Petra,

Vyhukaná ze tmy a Půlnoční píseň
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Hodoňovice: neděle 6. září 2020
Mše svatá v kapli P. Marie: neděle 6. září v 9 h.
Baška: neděle 27. září 2020
Mše svatá v kostele sv. Václava:
Neděle: 27. září – v 10 h.
pondělí: 28. září – v 10 h.

Dočasná změna provozu pošty
Pošta Frýdek-Místek informuje občany o dočasné změně hodin pro veřejnost provozovny Baška.
Rozsah hodin pro veřejnost bude omezen na nezbytně nutnou dobu ve dnech 21. 9.–16. 10. 2020
z provozních důvodů.
Upravená otevírací doba provozovny:




Den v týdnu

Standardní HpV / Původní HpV

Dočasné HpV / Upravené HpV

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

8.00 – 11.30 14.00 – 17.00
8.00 – 11.30 14.00 – 17.00
8.00 – 11.30 14.00 – 17.00
8.00 – 11.30 14.00 – 17.00
8.00 – 1 1.30 14.00 – 17.00

9.00 – 11.30 14.00 – 17.00
9.00 – 11.30 14.00 – 16.00
9.00 – 11.30 14.00 – 17.00
9.00 – 11.30 14.00 – 16.00
9.00 – 11.30 14.00 – 16.00

Děkuji za pochopení Petrovská Bohdana, ved. oddělení
Obl. Pošta Frýdek-Místek 1

Jóga v Bašce znovu začíná

Zveme srdečně na cvičení jógy v Bašce každé úterý, začínáme opět po korona přestávce
1. 9. 2020!
Méně náročné cvičení v 1. patře firmy Evans
v 15.40–17.10 hodin a poté trošku výraznější cvičení na OÚ Baška, 2. patro, 17.30–19.00 hodin.
Vše je zaměřeno především na zdraví páteře a protažení celého těla. Vhodné i pro začátečníky, není potřeba podávat výkon, každý
cvičí dle svých možností a pocitů. Věnujeme
se také správnému dýchání a naslouchání své-

mu tělu. Každá lekce ukončena relaxací pro
psychickou pohodu a radost. Není nutno se
předem hlásit, stačí přijít. Pronájem prostor je
dotován Obcí Baška, a proto cena za cvičení je
nízká. Těšíme se na společná setkání!
Cvičitel z Frýdku-Místku – Vít Oram – se zabývá jógou přes 35 let a může poradit i s individuálním přístupem v rámci skupiny.
Přijďte klidně jen vyzkoušet jednorázově,
možno i s dětmi.

Srdečně Vítek Oram

K vydařenému dni patří hodování a muzika
To, že Malá Baška má hudebníky, místní
věděli, ale že se dají v roce 2020 dohromady
a zpestří každý podařený závěr akce, netušil nikdo. Začínající kapelu Malé Bašky tvoří tři kytaristi a jeden basista. I v následujícím roce chtějí
Malobašťané pokračovat v dalším zvelebování
a pořádání dnes již tradičních akcí. Zejména
plackových hodů, které budou v příštím roce
obohaceny programem pro děti díky přidělené
dotaci z Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy.

Děkujeme za podporu Obci Baška, našim
sponzorům a všem, u kterých máme přízeň.
Velké poděkování patří také Mirkovi Vašinkovi,
který pro Malabašťanské okolí vyrobil a současně věnoval vstupní branku k novému hřišti,
víceúčelové sloupy pro natažení sítí a zábavnou hru Ruské kuželky.
„Fajně se nám tady žije, zvelebujeme tak,
aby se líbilo, a hodujeme proto, aby dobře bylo.“

Text a foto: Martin Ogořalek

slovo starosty
Vážení spoluobčané,
letní prázdniny jsou definitivně pryč a před dětmi je nový školní rok. Předpokládám, že se většina těší a jsou připraveny na skvělé výkony ve školních lavicích. Moc všem přeji, a to nejen jim,
ale také rodičům, aby nastávající školní rok byl klasický, ať už s rouškami či bez nich, ale hlavně
prost distanční výuky. Pro všechny úspěšný, plný nového poznání a jedniček.
Zatímco školáci budou čelit výzvě, aby si plnili žákovské knížky jen samými dobrými známkami, dospělí by se měli postavit čelem k problematice plánované výstavby splaškové kanalizace
v naší obci. Ve středu 7. října zvu všechny na opětovné setkání s projektanty a úředníky vodoprávního úřadu. Opět srozumitelně rozebereme problematiku výstavby kanalizace, a hlavně
vysvětlíme povinnosti občanů plynoucí ze zákonů. Mnozí lidé si myslí, že když kolaudovali dům
před deseti, dvaceti lety, mají vše v pořádku. Ale tak tomu často není, protože zákony se mění.
Milí sousedé, musíte si uvědomit, že se kanalizace týká nás všech a je zapotřebí se nad ní pořádně zamyslet, dokud je čas.
Ale abych nebyl jen u povinností, chci vás všechny srdečně pozvat na naše tradiční vinobraní.
Pokud nedojde opět k nějakému zásadním zvratu v epidemiologických opatření, mělo by se
konat 12. září. Držím nám všem moc palce, abychom akci nemuseli na poslední chvíli rušit. Také
vás chci pozvat na fotbal. Na našem hřišti se toho nyní odehraje více, tak přijďte fandit! Krásný
konec léta vám všem. 
Petr Blokša, starosta

Rodinné centrum Mašinka se znovu rozjíždí
Maminky, dítka, rodinné centrum Mašinka
zahajuje po prázdninách opět svou činnost.
Poprvé otevře v pondělí 7. září v 8 hodin.
Tímto bychom rády pozvaly nové maminky
se svými ratolestmi, ale i známé tváře, které už
Mašinku dobře znají. Neseďte doma a přijďte
za námi popovídat si, poradit se, nechat děti
se vydovádět. Týká se to jak prženských ma-

minek, tak i těch z okolních obcí. Všechny jste
s dětmi srdečně zvány.
Více informací jsme vám vypsaly do provozního řádu, který je k nalezení na prženských obecních webových stránkách či
na Facebooku Mašinky. Těšíme se na vás
a brzy na viděnou.

RC Mašinka, Katka a Míša

Provozní doba: PONDĚLÍ + ČTVRTEK 8 – 12 hodin (mimo svátky a prázdniny)
Kde: OC Pržno, v 1. patře, vchod zadním traktem
Možnost parkování: u OC, u hospody nebo u ZŠ/MŠ
Vstup: ZDARMA
Web: www.przno.cz
Facebook: Mašinka Pržno

Začínáme 7. 9. 2020
srdečně Vás zveme

Volby do senátu a krajů se blíží
Volby do krajského zastupitelstva Moravskoslezského kraje a doplňkové volby do Senátu Parlamentu České republiky se budou
konat v pátek 2. a v sobotu 3. října. V pátek
mohou přijít lidé zvolit si své zástupce od 14
do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin.
Případné II. kolo voleb do třetiny Senátu
Parlamentu České republiky se pak bude konat
v pátek 9. října a v sobotu 10. října ve stejném
čase. Volební místnost se na Pržně nachází
v Občanském centru.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů Obecní úřad Pržno
a ve dnech voleb do zastupitelstva kraje
a Senátu PČR okrskovou volební komisi o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost,
a to pouze v územním obvodu volebního
okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Volební okrsková volební komise
pak vyšle k voliči dva své členy s přenosnou
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Kanalizace – otázky a odpovědi
V tomto čísle opět navážeme na téma kanalizace s ním související řady dotazů, které
toto téma přináší. Než se ale dostaneme k dotazům, rád bych poznamenal, že připravovaná dokumentace na tlakovou kanalizaci bude
projektem pro skutečnou realizaci a že se
skutečně nejedná o přípravu dokumentace tzv.
do šuplíku.
Úkol to rozhodně nebude snadný, ale nikoli neřešitelný, jak jsem se mohl přesvědčit
při návštěvách několika obcí, které se rovněž
vydaly stejnou cestou a tlakovou kanalizaci již
provozují bez problémů řadu let (obec Hať 7 let,
město Žulová 2 roky).
S ohledem na to, že Pržno provozuje několik kanalizačních stok – Bojdová (Hlíny), kolonie
za starým úřadem, za kostelem a na Gřundělovu, bude obec do konce roku uzavírat smlouvy
o odvádění odpadních vod se všemi, kteří vypouštějí odpadní vody, byť předčištěné, do veřejné kanalizace. A to v souladu s § 8 zákona
č. 274/2001, o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů
(zákon o vodovodech a kanalizacích), kdy je
vlastník kanalizace povinen uzavřít písemnou
smlouvu o odvádění odpadních vod s odběratelem. Smlouvy budou všem, kterých se to
týká, postupně zasílány.
Vaše otázky, naše odpovědi:
Jak dlouho bude obec zadlužena?
Odhadem asi tak v rozmezí 15 až 25 let.
Záležet bude samozřejmě na celkové hodnotě díla a výši případné dotace. Rozdíl půjde
na vrub obecního rozpočtu. Dluh bude potřeba
rozložit tak, aby se Obec mohla i v době splácení úvěru věnovat nejen zajišťování běžného
chodu, ale i dalšího rozvoje. Vše bude samozřejmě hodně závislé na všeobecné ekonomické situaci u nás i ve světě.

Pržno
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Jaká bude výše stočného?
Výsledné stočné vychází vždy z finanční analýzy nákladů na čištění odpadních vod
za předchozí období, odpisů, tvorby rezerv
pro obnovu atd. Pokud je obec vlastníkem
a provozovatelem kanalizace, záleží zejména
na obci, jakou výši stočného obvykle stanoví.
Může stočné i dotovat, což ale není ideální
s ohledem na nezbytnost tvorby rezerv, ze kterých se realizuje obnova kanalizace a zařízení.
Pokud je kanalizace financována z dotací, má
velmi omezené nebo žádné možnosti dotování
provozu. Obvykle je stočné ve stejném objemu
jako vodné.
Pokud se jedná o stočné na stávajících starých kanalizacích, tak i zde se bude od roku
2021 vybírat stočné. V této souvislosti bude
obec se všemi napojenými uzavírat do konce
roku 2020 Smlouvy o odvádění odpadních vod.
Proč bych měl řešit napojení na kanalizaci? Mám žumpu 3 m3 a vyvážím odpad
na vlastní zahradu. Hlavně v létě.
Ne, není možné a přípustné odpadní vody
vyvážet na vlastní zahradu ani nikam jinam,
než na ČOV! Mimo to, objem 3 m3 vystačí
jedné osobě při velmi úsporném režimu (100 l/
den – hygiena, toaleta, vaření, praní) na jeden
měsíc. Jediná legální alternativa likvidace OV
je vývoz na ČOV. Pokud se ale nejedná o žumpu, tedy bezodtokovou jímku, a odpadní vody
někam odtékají, tak jde o tzv. septik, kdy se OV
vypouštějí tzv. do vsaku. Tento způsob likvidace OV je za určitých podmínek možný. Je však
potřeba mít platné povolení. A pokud byl dům
postaven hodně dávno, tak jsou všechna povolení z dob výstavby neplatná! Po roce 2002
je potřeba mít povolení, které se obnovuje nejméně 1x za 10 let. A to určitě nebude případ
tazatele. 
Petr Blokša

Pržno přichází s novinkami v odpadech
Vedení Pržna přichází s několika novinkami týkajícími se odpadového hospodářství,
a to zaváděním systému Econit.
Je to systém na evidenci odpadů, díky
kterému bude mít obec neustálý přehled
o tom, kolik a jaký odpad lidé vyprodukují
či jaký odpad odevzdají na sběrném dvoře.
Pro zaměstnance obce, ať už na úřadě nebo
na sběrném dvoře, to taktéž znamená velikou
úsporu a celkové zjednodušení administrace.
Veškeré informace o našem odpadovém hospodářství pak budeme mít přehledně na jednom místě a také získáme možnost generovat
podklady a tvořit různé statistiky.
Vzhledem k chystanému zpřísnění legislativy, která vyplývá z nového zákona o odpadech, je velice důležité zvyšovat míru třídění
a snižovat množství směsného komunálního
odpadu, vyprodukovaného v naší obci. Jedině tak můžeme předejít tomu, abychom platili
za odpady až čtyřnásobek současné ceny.
Již nyní vnímáme velký zájem o zodpovědné třídění mezi občany, kteří tak chtějí podpořit nejen životní prostředí, ale i samotnou
obec v dosažení recyklačních cílů. Jakékoliv
další případné dotazy vám budou odpovězeny na obecním úřadě nebo na sběrném
dvoře.
Jak to bude fungovat?
První změnou, kterou jsme se rozhodli

implementovat, jsou odpadové karty na sběrném dvoře. Každý vlastník nemovitosti, který
v obci hradí odpady, si již nyní může vyzvednout na obecním úřadě odpadovou kartu s QR
kódem, která mu bude zdarma přidělena. (1
karta na jeden RD či chatu). Bez této odpadové karty již nebude možné odpad na sběrném
dvoře ukládat. Občan následně při předávání odpadu na sběrném dvoře (SD) předloží
tuto odpadovou kartu, kterou zaměstnanci
SD jednoduše načtou do evidenčního systému. Končí tedy žádanky i různí anonymové,
kteří občas odkládali odpady odjinud na účet
Pržna. I nadále platí, že každý poplatník má
nárok na bezplatné uložení odpadu 2x ročně
v objemu os. automobil + přívěsný vozík. Jde
zejména o objemný odpad a dále vše, co nepatří, nebo se nevejde do nádob na tříděný
odpad či nebezpečný odpad atd. Toto omezení se nevztahuje na zpětný odběr elektro
odpadu a BRKO. I nadále platí, že stavební
odpady a suť si občané hradí sami.
QR kódů využije obec i pro zkvalitnění
a zjednodušení evidence tříděných odpadů
ve sběrných hnízdech.
Dalším krokem, který jsme se rozhodli učinit, bude také postupné zavedení evidence
nádob na směsný komunální odpad u všech
rodinných domů. Popelnice budou QR kódem
označovány od roku 2021. Svozová firma

bude při výsypu nádob schopna evidovat konkrétní nádobu, míru její naplněnosti, případně
nezodpovědný přístup ke třídění. Samozřejmě se nebudou prohrabávat popelnice, ale
pokud bude při zběžném pohledu zřejmé, že
nádoba obsahuje odpady, které mají být tříděny, bude i toto evidováno. Veškeré výstupy
pak budou hrát roli při nastavování budoucích
slev pro poplatníky. Do budoucna počítáme
i s QR kódy pro zájemce o pytlový sběr nápojových kartónů nebo plechovek. Za takto
vysbíraný odpad bude možné načítat si slevy,
které bude možné uplatnit v platbách za odpady v následném roce. Vypadá to možná
složitě, ale není tomu tak. Obdobné systémy
již existují v řadě obcí. Určitě to může být pro
mnohé motivující. Je určitě příjemnější mít
možnost získat slevu než zbytečně platit více.
Za obec Pržno děkuje starosta Petr Blokša

Naše hřiště se stane dějištěm mnoha utkání
Kopaná se vrací na hřiště do Pržna, a to
ve velkém stylu, protože u nás budou hrát kromě domácího Pržna také týmy mužů a žáků
z Metylovic a rovněž starší a mladší dorost 1.
BFK z Frýdlantu. Fotbalu tak bude skutečně
hromada a každý týden o víkendu si lidé užijí
minimálně jeden zápas.
Naši muži nastoupí v soutěži okresní přebor,
Metylovice hrají okresní soutěž. Dorostenecké
týmy 1. BFK nastoupí v divizi!
SKP se utká s řadou tradičních rivalů z blízkého okolí, ale také s týmy z Bukovce, Nebor,
Písku, Smilovic a Hrádku. „Bude to určitě náročné, ale pestré a zajímavé. Přijďte podpořit
a fandit nejen našim borcům, ale i týmům z Metylovic a Frýdlantu,“ vyzval předseda SKP Petr
Blokša.
Termíny fotbalových utkání na hřišti
SK Pržno v sezóně 2020/2021 – podzim:
Sportovní klub Pržno – muži OP
5. 9. v 16.30 Pržno – Baška – hřiště Pržno
13. 9. v 16.00 Milíkov – Pržno
19. 9. v 16.00 Pržno – Bukovec – hřiště Pržno
26. 9. v 16.00 Nošovice – Pržno
3. 10. v 15.00 Pržno – Hrádek – hřiště Pržno
11. 10. v 15.00 Smilovice – Pržno
17. 10. v 15.00 Pržno – Palkovice – hřiště Pržno
25. 10. v 14.00 Nebory – Pržno
31. 10. v 14.00 Pržno – Hukvaldy – hřiště Pržno
SK Metylovice – muži OS
13. 9. v 16.00 Metylovice – Vojkovice – hřiště
Pržno
27. 9. v 16.00 Metylovice – Kunčice p. O. – hřiště Pržno

Obec přispěje
prvňáčkům

Rodiče žáčků první třídy, kteří nastoupí
do naší základní školy, mohou využít nabídky
Obce a přijít si pro příspěvek. Stejně jako minulý rok i letos se vedení Pržna rozhodlo podpořit
rodiny malých žáčků a na školní výbavu přispěje částkou 1000 korun. Zájemci si pro peníze
mohou přijít na obec.

4. 10. v 15.30 Metylovice – MFK FM B – hřiště
Pržno
18. 10. v 15.00 Metylovice – Tošanovice – hřiště Pržno
8. 11. v 14.00 Metylovice – MFK FM – hřiště
Pržno
SK Metylovice – žáci
13. 9. v 13.30 Metylovice – Bystřice – hřiště
Pržno
27. 9. v 13.30 Metylovice Dobratice – hřiště
Pržno
11. 10. v 12.30 Metylovice – Hukvaldy – hřiště

Pržno
25. 10. v 11.30 Metylovice – Dobrá – hřiště
Pržno
1. BFK – dorost ml., st.
12. 9. v 10.15 a 12.15 BFK – Vsetín – hřiště
Pržno
26. 9. v 10.15 a 12.15 BFK – Stará Bělá – hřiště
Pržno
10. 10. v 10.15 a 12.15 BFK – Šumperk – hřiště
Pržno
24. 10. v 10.15 a 12.15 BFK – Olomouc – hřiště
Pržno

Vinobraní bude plné hudby a zábavy

Pržnem se snad po dlouhé době rozezní hudba a zpěv. Lidé se konečně sejdou a společně
pobaví a poveselí. Tradiční Vinobraní se bude
konat v sobotu 12. září před Občanským centrem. Návštěvníci se mohou těšit nejen na dobré
víno, ale i hudbu pro všechny generace.
Na úvod vystoupí oblíbená a známá cimbálová muzika Kotci, dále LAM trio, což je prvorepublikové swingové trio hrající hudbu třicátých
a čtyřicátých let dvacátého století. Fanoušky
country potěší vystoupení Vladimíra Waldy Nerušila, ex zpěváka kapely Walda Gang. Na pódiu jej doprovodí country kapela Malevil Band.
Závěr akce bude patřit osmičlennému ban-

du Capitol Rock Cover, který tvoří zkušení
muzikanti. V minulosti působili i na profesionální scéně (např. s Věrou Špinarovou, Citronem, Burma Jones, RnR Bandem Marcela
Woodmana, v projektu Ostrava zpívá Gospel
apod.). Celý repertoár kapely se sestává z cover verzí známých hitů 80.–90. let. „O chuťové
pohárky se postará tradičně Vinařství Mikrosvín Mikulov a také naši dobrovolní hasiči.
Věřme, že nám naše plány covid-19 nezhatí
a vše proběhne podle plánu. Na viděnou 12.
září od 15 hodin u Občanského centra Pržno.
Dobrou náladu a skleničky s sebou,“ vyzval
starosta Pržna Petr Blokša.

CZ s.r.o. Práce by měly být za ideálních
podmínek hotovy během 14 dnů, tedy snad
do konce září.
V souběhu uvedených činností obec
v srpnu vyhlásila výběrové řízení na výstavbu nového bytového domu. Výsledky řízení
by mohly být známy v září, v horším případě
až v říjnu. Pokud
půjde všechno podle ideálního plánu, bude výstavba

zahájena ještě tento rok. Obec zároveň
požádala Ministerstvo financí ČR a prodloužení termínu čerpání přislíbené desetimilionové dotace. Ta by měla pokrýt podstatnou
část nákladů. Projekt počítá s vybudováním
čtyř bytů o velikosti 1+KK o velikosti 41 m2
a dvou bytů 2+1 o velikosti 64 m2. Součástí
bytů budou i skladovací prostory, které budou v samostatném objektu. Nájemníci by
se do nových bytů mohli stěhovat nejpozději
na jaře 2022.

Bývalý obecní úřad půjde k zemi

Už v polovině září by se mohla začít konečně bourat budova bývalého obecního
úřadu. V průběhu srpna se řešilo odpojení
od inženýrských sítí a přípravné činnosti. Soutěž na demolici objektu proběhla
už v první polovině tohoto roku. Demoliční
práce bude provádět společnost INSTALL
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Ostravice
slovo starostky
Milí spoluobčané,
letní prázdniny jsou k lítosti asi všech dětí za námi a začínají opět všední dny plné učení,
práce a běžných povinností. Přeji všem školákům i rodičům, aby nastávající školní rok proběhl
bez potíží a distanční výuky. Aby se dítkům ve škole dařilo a pokud možno nosily domů jen samé
dobré známky.
Během prázdnin jsme si užívali dovolené a volných dní. Zároveň ale obec nezahálela a pustila
se do oprav týkajících se naší školy. Rekonstrukce se dočkala část střechy. Malinké děti v mateřince se hned ve dvou třídách mohou těšit na nové sociální zařízení. Školáci zase ocení multimediální učebnu. Začíná nám také rekonstrukce nádvoří u školy. Věřím, že všechny tyto změny děti
potěší a že se jim bude do školy a školky chodit radostněji.
Radost máme i my na obecním úřadě. Jsme hrdí na naši kolegyni Alenu Bačákovou, která
získala od Českého červeného kříže medaili Zlatý červený kříž 2. třídy. Ten se uděluje dárcům
krve, kteří postoupili 120 bezpříspěvkových odběrů. Nesmírně si vážím obětavosti a ochoty paní
Aleny a děkuji jí za celý obecní úřad i za občany za to, že darováním své krve zachraňuje lidské
životy. Možná se najdou mezi našimi občany i další, kteří půjdou v jejích stopách.
Vážení spoluobčané, přeji vám všem krásné zářijové dny a držím všem moc palce, abyste nástup
do škol i do práce zvládli na jedničku s hvězdičkou. 
Pavlína Stankayová, starosta Ostravice

Základní škola Ostravice hledá
hlavní kuchařku/kuchaře do školní jídelny.
Více informací na tel. čísle: 558 682 423.

Ráj dřevěných soch se neustále rozrůstá
Téměř každý návštěvník, který zavítá na Ostravici, nevynechá prohlídku Ráje dřevěných
soch. Řezbář Luděk Vančura venkovní expozici otevřel v červnu roku 2017. Od té doby vyřezal přes stovku různých dřevěných plastik ze
světa zvířat či pohádek.
Mezi nejnovější sochy patří kolekce sov
nebo sloní hlava s kly. Výtvory Luďka Vančury nejsou k vidění pouze v Ostravici, ale jeho
sochy lze spatřit v celém kraji. V Janovicích
a Bílé jsou například vystaveny sochy Ondráše, na přehradu Šanci dohlíží vodník s cylindrem nebo na Pustevnách před stezkou Valaška jsou k vidění sochy jelena, rysa, medvěda
a tetřeva.
Šestačtyřicetiletý ostravický řezbář Luděk Vančura zpočátku vystavoval své sochy
u sebe na zahradě. Najednou ale zjistil, že se

u něj hromadí lidé a jeho práci obdivují. Rozhodl se proto pronajmout si prostory v Biskupské
zahradě vedle obecního úřadu v Ostravici, kde
následně vznikl Ráj dřevěných soch. U vstupu
do expozice stojí baba Jaga s loupežníkem
a hned za nimi leží na zemi prasátko Pepina,
na kterém je připevněna schránka na dobrovolné vstupné. Spousta zdejších dřevěných soch
vzniká na přání místních dětí.
Ráj dřevěných soch je pro veřejnost otevřený celoročně. Přitahuje pozornost malých
i velkých návštěvníků. „Líbí se mi sochy, i to
prostředí. Milí jsou králíčci v klecích a taky morčátka. Dětem se nejvíce líbí skřítek Dobby, mi
zase vodníci a celá zahrada,“ řekla například
Pavla F. z Frýdku-Místku, která na Ostravici
jezdí s dětmi pravidelně a návštěvu ráje soch
si nikdy nenechá ujít.
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Letní tábor souboru Grunik se podařil
I přes letošní ne úplně příznivou situaci
jsme pro děti ze souboru Grunik uspořádali
letní tábor. Tentokrát jsme se vydali na úplně
nové a pro nás tak trochu neznámé místo, a to
na chatu Plenisko v Nýdku. Krásné a malebné
prostředí s výhledem na louky, lesy a vrcholky
hor nás očarovalo, a tak se přímo na místě
zrodil nápad na téma celého pobytu – Navázat
spojení s přírodou. Po celý čas nás provázelo
heslo: Jsem kapkou, jsme proudem.
Dopolední program byl jako již tradičně věnován hudbě, pohybu, rytmizaci a folklóru. Sešla se nás spousta hudebníků, a tak se brzy
rozezněly kytary, housle, flétny, a dokonce
i basa. Naučili jsme se spoustu nových písní
ke Svatému Jánu a o studánce, kterou si děti
z pramene vytvořily v lese. Tu nakonec společným zpěvem otevřely a uspořádaly u ní závěrečný slavnostní rituál.
Každé odpoledne jsme tvořili. Vyráběli
jsme náramky z kůže a bavlnek, vyřezávali
hole, děvčata si sama šila sukně. Vařili jsme
na ohni čaje z bylin, pekli chleba z kvásku
a koláče z lesních plodů. Všechny děti se
s radostí zapojovaly a udržovaly táborového ducha. Ochotně pomáhaly s udržováním

ohně, nošením vody a vařením.
Večer při západu slunce se nesly horami
lašské a kysucké folklórní písně tradiční našemu souboru a syté hlasy našich děvčat přivábily k ohni nejednoho návštěvníka.
Ve středu nám počasí přálo, a tak jsme se

vydali na celodenní výlet na horu Velká Čantoryje, jejíž vrchol leží na státní hranici České
republiky a Polska.
Celý pobyt jsme zakončili vystoupením pro
rodiče a už nyní se těšíme na příští rok.

Za soubor Grunik Gabriela Čárková

Čekají nás volby do senátu a do kraje
V letošním roce se konají volby do zastupitelstva kraje a v našem volebním okrsku
i volby do třetiny Senátu Parlamentu České
republiky. Volby proběhnou v pátek 2. října
od 14 do 22 hodin a v sobotu 3. října od 8
do 14 hodin. Volební místnosti jsou na Ostravici dvě – v sále restaurace U Tkáčů
a v obřadní místnosti Obecního úřadu Ostravice.
V případě konání 2. kola voleb do Senátu
Parlamentu ČR je termín určen na pátek 9.
října od 14 do 22 hodin a na sobotu 10. října
od 8 do 14 hodin. V případě konání druhé-

ho kola voleb do Senátu Parlamentu ČR již
voliči neobdrží hlasovací lístky do poštovních schránek, ale přímo v den konání voleb
ve volební místnosti.
Volit může ten občan, který nejpozději v den konání voleb dosáhne 18 let. Volič
po příchodu do volební místnosti musí prokázat svoji totožnost platným občanským průkazem nebo platným cestovním průkazem.
Ze závažných, zejména zdravotních, důvodů může oprávněný volič požádat o volbu
do přenosné schránky, a to pouze v územním obvodu příslušného okrsku. Oprávnění

voliči obce mohou své požadavky na volbu
do přenosné schránky uplatnit do čtvrtku 1.
října písemně, telefonicky, prostřednictvím
jiného občana (kancelář evidence obyvatel
– tel. č. 558 412 545, podatelna OÚ – tel. č.
558 412 541). V den voleb přímo u příslušných okrskových komisí.
Každému voliči budou dodány nejpozději
tři dny přede dnem konání voleb hlasovací
lístky. Pokud někdo hlasovací lístky včas
neobdrží, může si je vyzvednout v kanceláři
evidence obyvatel OÚ Ostravice nebo přímo
ve volební místnosti.

Ostravické Sportovky v létě nezahálely
Od 13. července odstartoval Sportovní příměstský tábor, který se konal v areálu TJ Sokol Ostravice ve dvou termínech.
Táboru se zúčastnily děti nejen z Ostravice, ale také z okolních měst a obcí. Nejmladším účastníkům byly pouhé tři roky, těm nejstarším 10 let. Ale i přes větší věkové rozdíly
byly děti spokojené, proto se některé zúčastnily obou turnusů.
Počasí nám opravdu přálo, a tak se děti
mohly zdokonalit jak v atletice, gymnastice
a míčových sportech, tak i ve skautských znalostech a dovednostech. Nechybělo ani koupání v řece a spousta soutěží. Součástí tábora
byl výlet na krytý bazén Sepetná nebo autobusem do obce Bílá. Na závěr tábora nechyběl
táborák a spousta odměn pro děti. Všichni se
už těší na příští rok!

Obyvatelka Medely slavila sté narozeniny
nosti, starala se o děti a také všichni společně
o malé hospodářství, které je částečně živilo.
„Všichni chodili do obecné školy, mamka se
pak vyučila strojovou šičkou ve Frenštátě pod
Radhoštěm. Jako dítě si pamatuju na společné návštěvy a práci na poli, kdy sváželi seno
a úrodu a mlátili obilí,“ popsala dcera oslavenkyně.
Paní Marie se poprvé vdala ve 20 letech
v době války. Její manžel byl tesař z blízké
vesnice. V roce 1943 se jí narodil syn Pavlík,
téhož roku ale gestapo zatklo manžela za spolupráci
Obecní úřad v Ostravici pořádá
s partyzány. Několik měsípovinné očkování psů proti vzteklině
ců nevěděla, kde se muž
nachází. K tomu všemu
její syn onemocněl a ona
neměla peníze na léky.
Téhož roku zemřel. Začátkem následujícího roku byl
v Mauthauzenu v Rakousku popraven její manžel.
Byla bez prostředků, nikdo
ji nemohl zaměstnat, a tak
Oznamujeme chovatelům psů, že povinné očkování psů proti vzteklině bude
v obci Ostravice provádět MVDr. Konvička
do konce války pracovala
u sedláků jen za stravu. Její
v sobotu 19. září 2020
sestra Jarmila byla odsununa níže uvedených místech:
ta na nucené práce do Ně- před budovou obecního úřadu
od 8.00 do 9.00 h.
mecka, naštěstí se po válce
- Mazák – před domem pana Kuboše č. p. 503
od 10.00 do 10.20 h.
- před restaurací „U Tkáčů“
od 10.35 do 11.00 h.
vrátila. „O tomto krutém
- dolní – autobusová čekárna u pana Mohelníka
od 11.15 do 11.45 h.
období se nám téměř neUpozornění:
zmiňovala. Až jednou
- očkování psů proti vzteklině je povinné, chovatel zaplatí za naočkování
jednoho psa částku 100 Kč,
s bratrem jsme doma našli
- k očkování se pes dostaví opatřen náhubkem v doprovodu dospělé
vyznamenání
Českosloosoby,
- chovatel může zároveň obecnímu úřadu uhradit místní poplatek ze psů,
venský válečný kříž 1939
který se vybírá ve stejné výši jako v roce 2019.
In Memoriam, který patřil
Náhradní očkování psů se nebude konat!
jejímu zesnulému manželi,“
pokračovala dcera.
Pavlína Stankayová, starostka obce
V roce 1947 se Marie

Ostravický dům pro seniory Medela zažil
velký den. Své sté narozeniny oslavila jeho
obyvatelka Marie Petrová. Poblahopřáli jí nejen obyvatelé a pracovníci zařízení, ale například i starostka Ostravice Pavlína Stankayová
a náměstek hejtmana Moravskoslezského
kraje Jiří Navrátil.
Marie Petrová se narodila 20. srpna 1920
v Tiché v malém domku jako nejstarší ze tří
sourozenců. Její otec byl legionář, pak mistr
v kopřivnické Kachlovce. Matka byla v domác-

vdala podruhé, s mužem postavili domek
na pozemku svých rodičů v Tiché, kde se rodina s dvěma dětmi usadila. Tam také prožila
Marie celý svůj aktivní život, věnovala se zahrádce, s vnoučaty opékala buřty a společně
chodili na houby. Až do svého důchodu pracovala ve Frenštátě pod Radhoštěm v textilní
továrně Loana jako manipulantka.
Vztah k textilu a přízi se jí stal největším
koníčkem, její výrobky pletené, háčkované,
šité a drhané nacházely velký obdiv a zdobí
nejednu domácnost jak v rodině, tak u jejích
kamarádek. „Mamka v 72 letech ovdověla, ale
nezatrpkla. Měla ráda společnost, navštěvovala klub důchodců v Tiché a aktivně se zapojovala do všech akcí. Hlavně byla ochotná
pomáhat ve všem jak rodině, tak sousedům.
V 87 letech se přestěhovala do pečovatelského domu ve Frenštátě, protože domek v Tiché
vyžadoval celkovou rekonstrukci. Situaci chápala a souhlasila s prodejem,“ líčila dále dcera
s tím, že poslední stěhování paní Marie bylo
právě do ostravické Medely, kde našla skvělou a láskyplnou péči a krásné prostředí.
Stoletá Marie Petrová na závěr prozradila
svůj recept na dlouhověkost: „Celý život být
akční, pracovitý, mít zájem o veřejné dění,
překonat všechny životní krize a mít smysl pro
humor. Být bojovnicí.“
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Malenovice

krátce z obce
Svoz odpadů

slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
prázdniny jsou za námi a září pomalu otevírá dveře podzimu. Ten je letos mimo jiné spjatý
s volbami, které se uskuteční již za necelý měsíc, a to hned do dvou institucí – do krajského
zastupitelstva a do Senátu. Malenovice patří co do volební účasti tradičně k velmi odpovědným obcím, na což můžeme být náležitě hrdí. Je přitom jistě dobré mít i po více než třiceti
letech svobody na paměti, že život v demokratické občanské společnosti není samozřejmost
ani definitiva. I pouhý letmý pohled pár stovek kilometrů severovýchodně od našich hranic
postačí, abychom si uvědomili, o jak křehké hodnoty se jedná a jak snadno lze o ně přijít.
Vlastně k tomu stačí jen jediné – nedělat nic a spokojit se s výmluvou, že ten jeden hlas
stejně nic neovlivní...
Na druhou stranu jsou věci, se kterými asi opravdu nic nenaděláme, ani kdybychom se
postavili na hlavu. Mám na mysli protipandemická opatření, která nás v průběhu podzimu
nejspíš opět čekají. Po všech těch často krkolomných, nesrozumitelných, narychlo vydávaných a zase odvolávaných nařízeních už zbývá snad jen přát si, abychom nepřišli o posled-

Svoz nebezpečného a velkoobjemového
odpadu a zpětný odběr elektrospotřebičů
proběhne v sobotu 3. října na parkovišti před
Obecním domem od 8.30 do 9.10. (Na parkovišti Na Konečné svoz nebude.)

Zasedání zastupitelstva

12. zasedání zastupitelstva obce Malenovice se uskuteční ve čtvrtek 17. září od 18.00
v sále Obecního domu.

Příprava chodníku

Informujeme občany, že byla zahájena projektová příprava chodníku Božoň-Rozhraní,
tak aby bylo možné počátkem příštího roku
podat žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury (ve výši 85 %) na realizaci této akce, která by měla významně přispět ke zvýšení dopravní bezpečnosti v obci.

Volby do Senátu

Volby do Senátu a zastupitelstva kraje se
uskuteční ve dnech 2. a 3. října, případné II.
kolo senátních voleb pak 9. a 10. října 2020.
Volební místnost bude tradičně v sále obecního domu. Podrobnější informace v samostatném článku.

ní zbytky zdravého rozumu, nepodléhali hysterii, ale zároveň se k sobě navzájem chovali

Rozvoz obědů

ohleduplně a s respektem. Podobně jako u výše zmiňovaných voleb je totiž i toto především

V reakci na dotazy občanů informujeme
o možnosti rozvozu obědů z hotelu Beskyd
ve Frýdlantě nad Ostravicí. Cena obědu včetně dopravy je 89 Kč. Bližší informace na tel.:
604 450 344.

otázkou osobní odpovědnosti.
Přeji vám všem prosluněné babí léto a zdravé tělo i mysl…
 Pavel Kuběna, starosta

Informace k volbám 2020
Volby do zastupitelstva Moravskoslezského kraje se konají ve dvou dnech, v pátek 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00
hodin a v sobotu 3. října 2020 od 8.00
hodin do 14.00 hodin. Volby do Senátu
Parlamentu České republiky se konají
souběžně, případné druhé kolo pak o týden
později, tedy 9. a 10. října. V Malenovicích
bude tradičně jeden volební okrsek, volební místnost bude v sále Obecního domu,
Malenovice č. p. 5.
Voličem je občan České republiky, který
nejpozději 3. října 2020 dovrší věku 18 let,
ve druhém kole pak i občan České republiky, který nejpozději 10. října 2020 dovrší
věku 18 let. (Překážkami ve výkonu volebního práva je zákonem stanovené omezení
osobní svobody z důvodu ochrany zdraví
lidu /karanténa – viz podrobnější informace na konci článku/, omezení svéprávnosti
k výkonu volebního práva /musí být uvedeno
ve výroku rozhodnutí soudu/ a zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu
výkonu trestu odnětí svobody.)
Volič může hlasovat pouze v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu.
Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský
průkaz, který si mohou vyřídit na příslušném
obecním úřadu v místě voličova trvalého bydliště. Žádost o voličský průkaz lze podat
v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu do 25. září 2020 nebo osobně
do 30. září 2020 do 16.00 hodin. (Požádat
o voličský průkaz v době mezi prvním a druhým kolem senátních voleb lze pouze osobně. Úřad pak může vydávat voličské průkazy
do 7. října 2020 do 16.00 hodin.)
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději tři dny přede dnem voleb (29. září 2020).
Vzorové hlasovací lístky a informace o případných tiskových chybách na hlasovacím
lístku jsou zveřejněny ve volební místnosti.
Úřední obálky a hlasovací lístky pro jednotlivé volby jsou od sebe barevně odlišeny.
Hlasovací lístky a úřední obálka pro volby
do zastupitelstev krajů jsou šedé, hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do Senátu jsou žluté.
Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů jsou vytištěny pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici
samostatně. Na každém hlasovacím lístku
je mimo jiné uvedeno vylosované číslo kandidujícího subjektu. Dodané hlasovací lístky
nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, neboť
některé z kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic nekandidují ve všech
krajích, nebo pokud kandidátní listina kandidujícího subjektu nebyla zaregistrována.
Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou
vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo kandidáta. Hlasovací lístky nemusí
tvořit úplnou číselnou řadu, pokud přihláška
některého kandidáta nebyla zaregistrována.
Volič musí ve volební místnosti prokázat
svou totožnost a státní občanství České

republiky platným občanským průkazem,
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou
totožnost a státní občanství České republiky
potřebným dokladem, nebude mu hlasování
umožněno.
Volič, který hlasuje na voličský průkaz,
musí průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Komise mu poté vydá prázdnou úřední
obálku a sadu hlasovacích lístků. Pokud se
volič, kterému byl vydán voličský průkaz,
rozhodne hlasovat ve „svém“ volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž odevzdat
okrskové volební komisi. Jinak mu komise
hlasování neumožní.
Průběh hlasování: Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku
opatřenou úředním razítkem. Na požádání
mu komise vydá i náhradní sadu hlasovacích lístků. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S úřední obálkou
a hlasovacími lístky se musí volič odebrat
do prostoru určeného k úpravě hlasovacích
lístků. Jinak mu nebude hlasování umožněno.
V rámci voleb do zastupitelstva kraje
volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací
lístek pro politickou stranu, politické hnutí
nebo koalici, pro kterou se rozhodl hlasovat.
Na hlasovacím lístku, který vkládá do prázdné úřední obálky, může zakroužkováním
pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů
uvedených na témže hlasovacím lístku
vyznačit, kterému z nich dává přednost
(udělení preferenčního hlasu).
V rámci senátních voleb volič vloží
do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro
kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat.
Hlasovací lístek se nijak neupravuje. Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas
voliče neplatný. Při souběhu voleb musí být
hlasovací lístek vložen do úřední obálky téže
barvy, jinak je hlas voliče také neplatný. Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací
lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.
Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.
S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu
vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru
určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové
volební komise, a hlasovací lístek za něho
vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě
i úřední obálku vložit do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební
schránky: Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní
úřad a ve dnech voleb okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky.
Okrsková volební komise však může vysílat
své členy s přenosnou volební schránkou

pouze v rámci svého volebního okrsku.
Případné požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou můžete zasílat
na e-mail: obec@malenovice.eu, popř. hlásit
na tel.: 558 677 877 (jméno, příjmení voliče,
adresa trvalého pobytu, tel. kontakt na voliče).
Druhé kolo voleb do Senátu: Pokud
žádný z kandidátů nezíská v prvním kole
voleb nadpoloviční většinu hlasů, bude se
konat druhé kolo voleb. Ve druhém kole
kandidují pouze dva nejúspěšnější kandidáti
z prvního kola.
Druhé kolo se bude konat v pátek 9. října
2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 10. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00
hodin. Jestliže se před druhým kolem voleb kandidát své kandidatury vzdá, pozbude práva být volen nebo zemře, postupuje
do druhého kola voleb kandidát, který se
v prvním kole voleb umístil na třetím místě; v takovém případě se druhé kolo může
uskutečnit v pátek 16. října 2020 od 14.00
hodin do 22.00 hodin a v sobotu 17. října
2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Hlasovací lístky (barvy šedé) pro druhé kolo voleb již voliči nebudou dodány předem, ale
volič je obdrží přímo ve volební místnosti
ve dnech druhého kola voleb. Zde také obdrží úřední obálku (barvy šedé).
Tři možnosti zvláštního způsobu hlasování pro voliče v karanténě / izolaci
z důvodu onemocnění covid 19:
1. Hlasování z motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování)
- tato volební stanoviště budou zřízena pro
každý okres, bude jich tedy 78. Stanoviště
budou uzpůsobena pro průjezd motorového
vozidla, jejich vybavení zajistí armáda. Takto může volič hlasovat ve středu ve volebním týdnu od 7 do 15 hodin.
2. Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno - pokud
krajská hygienická stanice nahlásí uzavřená
zařízení na svém území krajskému úřadu,
ten do nich vyšle speciální komisi pro hlasování. Takto hlasovat bude možné od čtvrtka
volebního týdne od 7 hodin do pátku volebního týdne do 18 hodin.
3. Hlasování do zvláštní přenosné volební
schránky - pokud občan v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka volebního týdne do 20
hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální volební komise. Tuto komisi
budou tvořit členové drive-in týmu a přijedou
s přenosnou volební schránkou za občanem
domů. Toto hlasování bude probíhat od pátku volebního týdne od 7 hodin do soboty volebního týdne do 14 hodin.
Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat speciální hlasovací komise složené
ze tří vojáků a zapisovatele jmenovaného
krajským úřadem; také sčítání těchto hlasů
provede zvláštní sčítací komise u krajského
úřadu.

CVČ U Rosničky informuje
Milé děti, milí rodiče,
prázdniny jsou jako mávnutím kouzelného proutku za námi a nový školní rok je před
námi. Dovolím si jedno ohlédnutí a připomenutí rosničkových prázdnin a pak představím
informace k novému školnímu roku.
Po nuceném jarním útlumu bylo v létě
na Rosničce konečně pořádně živo. V červenci Rosnička hostila Bláznivé vědce, Tábor pro předškoláčky, Turisťák a Keramiku
pro ženy. V srpnu sochaly děti na Keramickém táboře, na táboře Tvoření pro
dívky se šily velryby, tvořily sádrové masky a obrazy, dělaly záložky
do knihy a spousta jiného. Terénním
táborům počasí přálo tak na půl, ale
nic se nedělo, děti byly šikovné,
zvládly bouřku pod Smrkem i opéct buřty
v pláštěnce na Butořance. Kluci na Klučičím
táboře se vyřádili na lezecké stěně, v Hopjump centru, na Tarzánii a na cvičné skále
na Butořance.
Chci poděkovat všem lektorkám i jednomu
lektorovi za kvalitní práci, děti byly spokojené
a to je to nejdůležitější. Také děkuji rodičům
za kladné ohlasy a slova chvály. Mnoho rodičů
se mě ptalo, kdy budou moci podat přihlášky
na příští letní tábory. Na začátku ledna vyvě-

sím plakát, ale vše ještě v dostatečném předstihu připomenu.
A teď k nadcházejícímu školnímu roku:
- 14. 9. začne na Rosničce ukázkový týden,
vstup na úvodní hodiny veškerých kroužků
bude zdarma
- Díky zmírnění proticovidových opatření
bude opět zpřístupněna volná herna pro děti
- Rozvrh hodin se oproti loňskému roku
nijak výrazně měnit nebude – od 2. 9. bude
k dispozici na webu www.urosnicky.eu, na FB
Rosnička Malenovice, na nástěnce
v našem centru a 8. 9. na Veletrhu
kroužků v Kulturním domě ve Frýdlantě nad Ostravicí
- Kdo má zájem, můžete již posílat přihlášky na rosničkové kurzy
- Kromě kytary zůstávají ceny kurzovného
stejné jako minulý školní rok
- Předpokládám, že v týdnu 12.–16. 10.
proběhne Podzimní burza oblečení, hraček
a sportovních potřeb. Prodávající, kteří měli
rezervaci na Jarní burzu, mají rezervaci automaticky prodlouženou, kdo má navíc zájem
o prodej, pište, prosím, rezervační sms na tel.
724 144 368, od 29. 9.
Přeji všem krásné babí léto a budu se
těšit v novém školním roce.  teta Blanka
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Metylovice

DEN OBCE PLÁNOVANÝ NA 5. ZÁŘÍ
SE KVŮLI KORONAVIROVÝM OPATŘENÍM RUŠÍ.
TĚŠÍME SE NA PŘÍŠTÍ ROK!

V říjnu budeme volit do senátu a do kraje
V letošním roce nás čekají volby do zastupitelstva kraje a v našem volebním okrsku
i volby do třetiny Senátu Parlamentu České
republiky. Volby proběhnou v pátek 2. října
od 14 do 22 hodin a v sobotu 3. října od 8
do 14 hodin. Volební místnost bude v přízemí
základní školy v Metylovicích.
V případě konání 2. kola voleb do Senátu
Parlamentu ČR je termín určen na pátek 9.
října od 14 do 22 hodin a na sobotu 10. října
od 8 do 14 hodin. V případě konání druhého
kola voleb do Senátu Parlamentu ČR již voliči
neobdrží hlasovací lístky do poštovních schránek, ale přímo v den konání voleb ve volební
místnosti.
Volit může ten občan, který nejpozdě-

ji v den konání voleb dosáhne 18 let. Volič
po příchodu do volební místnosti musí prokázat svoji totožnost platným občanským průkazem nebo platným cestovním průkazem.
Volič, který se ze zdravotních důvodů nemůže dostavit do volební místnosti, může
Obecní úřad Metylovice nebo ve dnech voleb
volební komisi požádat o volbu do přenosné
volební urny.
„Apelujeme na všechny občany, aby si
zkontrolovali své poštovní schránky. Ještě je
pořád hodně rodinných domků, které vůbec
poštovní schránku nemají. Doručování, nejen
volebních lístků, je pak značně složité,“ obrátila se na občany pracovnice obecního úřadu
Růžena Vrbová.

I přes koronavirus se kolotoče roztočily
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Trojsešup Metylovice prověří síly malých i velkých
Sportovní klub Metylovice ve spolupráci
s PR výborem Obce Metylovice a s místními
spolky pořádá 2. ročník metylovského Trojsešupu, který se bude konat v neděli 27. září.
Letošní ročník se uskuteční za finančního
přispění Místní akční skupiny Frýdlantsko-Beskydy a Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy
v rámci dotačního programu s názvem V Beskydech to žije – 2020, v němž se svou žádostí
uspěl Sportovní klub Metylovice.
Start i cíl je tentokrát u myslivecké chaty
v Metylovicích. Hlavní trasa měří zhruba 14 km
a vede přes tři metylovské vrcholy – Kubalánky, Na Magoni a Čupek.
Pro rodiče s dětmi, seniory a méně zdatné
turisty, zkrátka pro ty, kteří si chtějí jen zpříjemnit
nedělní odpoledne vycházkou, bude připravena
kratší trasa, která povede od myslivecké chaty
na Kubalánky a zpět k myslivecké chatě. Délka
této trasy je zhruba čtyři kilometry. Během této
značené cesty budou účastníci řešit kvízy a hlavolamy a plnit různé praktické úkoly, které připraví
místní spolky. Start delší trasy bude od 9 do 10
hodin. Kratší trasa odstartuje mezi 12.30–13.30 h.
Startovné pro obě trasy: dospělí 50 Kč, děti
do 15 let zdarma. Všichni účastníci startují
na vlastní nebezpečí. Děti do 15 let se mohou
na obě trasy vydat pouze v doprovodu dospělé
osoby. Na startu obou tras dostanou účastníci
startovní karty. Ti, kteří se vydají na všechny tři
vrcholy, otisknou do karet na vrcholech razítka.

Účastníci krátké trasy obdrží kartu, do níž budou zaznamenávat správné odpovědi.
Na všech vrcholech bude pro účastníky připraveno malé občerstvení. V cíli pak dospělí
účastníci obdrží guláš a účastnický list, děti
párek a malé překvapení.

Doufejme, že i přes různá opatření a nařízení
z důvodu koronavirové pandemie se nám 2. ročník Metylovského trojsešupu podaří uskutečnit.

Za organizátory Martina Mertová

V malé metylovské dílně vznikají kožené klenoty
V Metylovicích, v obci proslavené kožedělnou výrobou, mají dílnu manželé Zlí. Jejich
firma KM Saddlery nyní spolupracuje s Obcí
a vyrábí pro ni upomínkové předměty. „Jsou
to kožené obaly na štamprle buď na krk nebo
na opasek. Je na nich vyražen znak obce,“ popisoval výrobce Radek Zlý.
Už když člověk vejde do kožedělné dílny,
zaujme jej příjemná vůně kůže. Martina a Radek Zlí tam pospolu pracují a vyrábí mnoho druhů výrobků – od opasků, pouzder na zbraně,
tašek, až po různé umělecké výrobky z kůže či
dárkové předměty. „Poslední dobou začínáme
čím dál více spolupracovat s městy či obcemi.
Například pro Frýdlant jsme vyráběli kožené
podtácky a klíčenky. Ukazuje se, že lidé mají
zájem o rukodělné a kvalitní výrobky a rádi si
je kupují na památku,“ pokračoval Radek Zlý.
Kožaři z Metylovic vyrábí předměty převážně z hovězí kůže, občas ale sáhnou i po nějaké exotické. Ta se hodí hlavně na kabelky.
„Oblíbila jsem si například hadí nebo i pštrosí
kůže. Jsou atraktivní a kabelky z nich velice nevšední a módní,“ připojila se Martina. Zatímco
pro dámy tvoří tašky a kabelky, pro muže zase
vyrábí kožené motýlky. Poslední dobou jsou
velice oblíbené i kšandy. S příchodem každé
plesové sezóny přichází pánové právě pro ně,“
prozradila.
KM Saddlery šije kožené doplňky třeba i pro
motorkáře, pro myslivce i bikery. Lidé si mohou

objednat obojky pro psy, kancelářské potřeby
a spoustu dalších kožených doplňků. Firma se
snaží zapojit se do veřejného života Metylovic.
Krom toho, že spolupracuje s obcí, se otvírá
i místní škole. Buď chodí děti na exkurze do dílny nebo Manželé Zlí dochází do školy na různé
workshopy a ukazují dětem tradiční řemeslo.
„Vymyslíme vždy nějaký jednoduchý výrobek,
který si děti mohou vyrobit samy. Učí se ma-

nuální zručnosti a trpělivosti. Nakonec mají
ze svých výtvorů nesmírnou radost,“ podotkla
Martina Zlá.
Také zákazníci se mohou přijít podívat
do dílny. Omrknout, jak kožené výrobky vznikají, a obdivovat poctivou ruční práci. Právě ta je
v dnešní době tolik ceněná. Výrobky z metylovské firmy totiž vydrží mnoho let. A některé mají
nositelé až dokonce života.
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• Bluegrass Theatre •

Metylovice
••••••••••••••••••••••••
v pátek 11. 9. 2020 v 18 hodin

tým

den

datum

čas

domácí

hosté

doprava

Muži

neděle

16. 8.

17:00

Metylovice

Chlebovice

hriště Pržno

Muži

neděle

23. 8.

17:00

MFK Frýdek-Místek "B"

Metylovice

vlastní

Muži

neděle

30. 8.

17:00

Metylovice

Návsí

hřiště Pržno

Muži

sobota

5. 9.

16:30

Tošanovice

Metylovice

vlastní

Žáci

neděle

13. 9.

13:30

Metylovice

Bystřice

Muži

neděle

13. 9.

16:00

Metylovice

Vojkovice

Žáci

sobota

19. 9.

13:00

Lučina

Metylovice

Muži

sobota

19. 9.

16:00

MFK Frýdek-Místek

Metylovice

Žáci

neděle

27. 9.

13:30

Metylovice

Dobratice

Muži

neděle

27. 9.

16.00

Metylovice

Kunčice p/O

Žáci

sobota

3. 10.

10:00

Tošanovice

Metylovice

Muži

neděle

4. 10.

15:30

Metylovice

MFK Frýdek-Místek "B"

hřiště Pržno

vlastní

hřiště Pržno

hřiště Pržno

Žáci

neděle

11. 10.

12:30

Metylovice

Hukvaldy

Muži

neděle

11. 10.

15:00

Návsí

Metylovice

Žáci

neděle

18. 10.

10:00

Bukovec

Metylovice

Muži

neděle

18. 10.

15:00

Metylovice

Tošanovice

Žamboši

Žáci

neděle

25. 10.

11:30

Metylovice

Dobrá

Muži

sobota

24. 10.

14:00

Chlebovice

Metylovice

vlastní

Vstupné 170,- Kč,
předprodej vstupenek e-listky.bluegrasstheatre.cz,
hygienická opatření dle aktuálních nařízení,
měření teploty při vstupu, užití roušek,
dodržování odstupů, omezené občerstvení.
Pořádá: Ptačoroko z.s. a Tenisový klub Karlický z.s.
www.ptacoroko.cz
www.bluegrasstheatre.cz

Muži

středa

28. 10.

14:00

Kunčice p/O

Metylovice

vlastní

Muži

sobota

31. 10.

14:00

Vojkovice

Metylovice

vlastní

Muži

neděle

8. 11.

14:00

Metylovice

MFK Frýdek-Místek

hřiště Pržno

Metylovice, areál za školou,

Lucie Redlová
& Garde
folková kapela, oceněná 3 anděly

BUS 13:00

hřiště Pržno
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V říjnu se konají volby
do senátu a do kraje

Lidé půjdou v říjnu k volebním urnám. Čekají nás volby do zastupitelstva kraje a v našem volebním okrsku i volby do třetiny Senátu
Parlamentu České republiky. Volby proběhnou
v pátek 2. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 3.
října od 8 do 14 hodin. Volební místnost bude
na Obecním úřadu Pstruží.
V případě konání 2. kola voleb do Senátu
Parlamentu ČR je termín určen na pátek 9. října od 14 do 22 hodin a na sobotu 10. října od 8
do 14 hodin. V případě konání druhého kola voleb do Senátu Parlamentu ČR již voliči neobdr-

ží hlasovací lístky do poštovních schránek, ale
přímo v den konání voleb ve volební místnosti.
Volit může ten občan, který nejpozději v den
konání voleb dosáhne 18 let. Volič po příchodu
do volební místnosti musí prokázat svoji totožnost platným občanským průkazem nebo platným cestovním průkazem.
Volič, který se ze zdravotních důvodů nemůže dostavit do volební místnosti, může
Obecní úřad Pstruží nebo ve dnech voleb
volební komisi požádat o volbu do přenosné
volební urny.

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 druhý díl o historii Sokola na Pstruží.

Pstruží

Opálená zažila souboj na dračí lodi

Atraktivní podívanou zažili návštěvníci Ski
areálu Opálená. V sobotu 15. července se tam
konaly závody v přetahování na dračí lodi.
Akci pořádal Dragon Boat Ostrava spolu
s provozovateli areálu. Na retenční nádrži ly-

žařského areálu se mezi sebou utkalo několik
vytvořených týmů. Soutěžilo se tak, že dva
týmy usedly do dračí lodě a pádlováním se
snažily překonat své protivníky. Lidé skandovali, a hlavně se výborně bavili.

Pořadatelé připravili i doprovodný program.
Děti si mohly zajezdit na koních a vyzkoušet
si spoustu zajímavých sportů. K dobré náladě
pomohlo i vynikající občerstvení včetně valašských koláčů.

Tělovýchovná jednota Sokol
Pstruží slaví výročí

Lidé přišli na mši i na guláš

Na Pstruží se konala tradiční Poutní slavnost nanebevzetí Panny Marie. Lidé se sešli
ke kapličce v sobotu 15. července. Po slavnostní mši si pochutnali na koláčích a také
na výtečném guláši. Nechybělo ani další
občerstvení a dobrá nálada. Akci pořádala
farnost z Frýdlantu nad Ostravicí.

Historie základní tělesné výchovy – II. část

Cukrárna změnila majitele

Cukrárna-Kavárna na Pstruží je opět otevřená a láká návštěvníky na dobrou kávu, zákusky, dezerty vlastní výroby, nanuky, zmrzlinu
a další sortiment. Od září je otevřeno ve všední

dny od 7.30 hodin, aby rodiče mohli zakoupit
svačinky pro děti, a to i zdravější variantu.
O víkendech je obchůdek otevřen od 10
do 17 hodin.

Český tělovýchovný svaz Sokol udělil družstvu starších žákyň Sokola Pstruží v kategorii
13–14 let ve složení Kotková Vítězslava, Bialková Lenka a Bialková Dana diplom za 1. místo
v letní soutěži sdruženého závodu okresu Frýdek-Místek.
Spartakiády se zúčastnili v roce 1975 Marie
Fukalová, Anna Bialková, Libuše Macurová,
Marie Šigutová, Vlasta Olšovská, Zdeněk Huser a Milan Dias.
Nácvik na spartakiádu v roce 1980. Nacvičovalo se v zasedací síni OÚ. Cvičili Soňa
Závodná, Drahomíra Štefková, Alena Filipcová
– Běčáková, Alena Kotková, Lenka Bialková,
Marta Kneblová, Marcela Milatová.
1980–1990
Po náročném období cestování do tělocvičen okolních obcí a díky tomu, že cvičenci
a ostatní sportovci ze Pstruží byli známi svými
výsledky v rámci okrsku Frýdlant n. O. a okresu
Frýdek-Místek, byl ze strany TJ Sokol Pstruží
vyvíjen nátlak na Městský národní výbor ve Frýdlantě n. O., do jehož katastru Pstruží v tomto
období spadalo, s požadavkem postavit novou
tělocvičnu. Dalším důležitým aspektem, který
přispěl k rozhodnutí o výstavbě tělocvičny, byl
soudní spor o nedodržení smluvních podmínek
při výpovědi z tělocvičny ve škole, o kterém
rozhodl krajský soud ve prospěch TJ Sokol
Pstruží. Tento soudní spor urychlil rozhodování
národního výboru o výstavbě nové tělocvičny
u školy ve Pstruží. Dále k tomuto rozhodnutí
napomohl také tehdejší předseda Ludvík Spiel,
který již v této době bydlel ve Pstruží.
Výstavba tělocvičny v akci Z, tedy svépomocí, nebyla pro TJ Sokol Pstruží lehkou záležitostí. Byla podmíněná zajištěním dobrovolných
pracovníků s velkým počtem odpracovaných

hodin, které musela TJ zajistit. To znamenalo,
že členové TJ museli obcházet občany a přesvědčovat je k písemnému závazku na odpracování 50 hodin zdarma na výstavbě tělocvičny. Až byl zajištěn dostatečný počet hodin, byla
výstavba schválena s tím, že materiál zajistí
a dodá Město Frýdlant n. O.
Samotná výstavba byla zahájena v roce
1982 a jejím vedoucím byl pověřen Jan Opravil. Pro výstavbu byla utvořena stavební četa
z důchodců Mojmír Hrček, Cyril Literák, František Sidek. Tito pracovníci prováděli dopoledne odborné stavební práce a odpoledne jim
zajišťovali přísun materiálu, přestavbu lešení
a jiné pomocné práce brigádníci. Velké práce
jako betonování základu, věnce, omítky se prováděly o volných sobotách a nedělích. Stropní
armatury byly položeny pomoci jeřábu z Ostroje
z Frýdlantu n. O. Stropní plechy položil pokrývač Vojtěch Macura a jejich přichycení k nosníkům provedl Karel Huser a Bohumil Bialek.
Elektroinstalaci provedli František Běčák, Antonín Běčák a Ladislav Běčák. Montáž obložení
provedla stolárna Pstruží Místního hospodářství
z Frýdlantu. Sítě do oken a sloupy na volejbal
vyrobil Karel Huser. Výstavba tělocvičny byla
dokončena v roce 1984. Tělocvična od tohoto
období poskytuje dostatečný prostor všem sportovcům ve Pstruží a byla využívána i ke cvičení
ZRTV (základní rekreační tělesné výchovy).
Cvičení žáků vedl Bohuš Bialek a Osvald Wytrzens. Cvičení žen a žaček vedla Lenka Kovalová, Markéta Tomanová a Patricie Wytrzensová.
V tomto období se v Sokolu provozovaly
sporty nohejbal, softtenis, badminton, fotbal
i basketbal, a to především díky nové tělocvičně.
1990–2005
Obdobná činnost Sokola pokračovala

i po roce 1990, avšak úmrtím Bohumila Bialka,
který byl hlavním organizačním členem cvičení
ZRTV, tyto aktivity poklesly a zůstala jen zájmové cvičení jednotlivých kolektivů, jako jsou
cvičení s hudbou, kalanetika, aerobic.
Tělocvična je využívána hlavně žáky základní školy, a to jak v době školního vyučování
k hodinám tělocviku, tak i ve školní družině.
K nejoblíbenějším sportům patří florbal, v němž
družstvo žáků naší školy dosahuje velmi dobrých výsledků. Za zmínku stojí také výkony žákyně 4. třídy Markéty Marcaníkové, která vybojovala 1. místo v atletickém čtyřboji na přeboru
školních družstev a jednotlivců České republiky
2004 v Brandýse n. Labem a další její úspěchy
v atletických soutěžích jsou důkazem dobré
práce s mládeži. V současné době je tělocvična
využívána v zimním období téměř denně do 21
hodin. Střídají se tam dvě družstva nohejbalistů,
které pravidelně organizují novoroční a velikonoční turnaje, tři družstva florbalistů.
Pro tento provoz přispěla dostavba nových
šaten se sociálním zařízením a samostatným
vchodem do tělocvičny, která byla dokončena
v červenci roku 1996. Stavbu zajistil a realizoval Obecní úřad Pstruží.

Letní prázdniny jsou pryč, ale stále je zde
mnoho možností, jak trávit v přírodě třeba víkendy. A září je přímo ideální pro výšlapy do Beskyd. Vydat se můžete například po Medvědích
tlapkách, což je série tras, kterou pro mladé
i velké výletníky připravil spolek Beskydhost.
V okolí naší obce se nalézá modrá trasa nazvaná Jezevčí stezka. „Takový pohled
na Beskydy a na vesnice v podhůří, jaký je
z Ondřejníku, najdete málokde. Ondřejník je
samostatná hora, údolím oddělená od hřebene
Beskyd, a díky tomu umožňuje, aby se turisté
právě na onen pás beskydských hor podívali
pěkně z odstupu. Proto je tento výlet medvědími

tlapkami výpravou za krásnými výhledy,“ uvádějí
tvůrci trasy.
Trasa vede po starých lesních cestách až
na vrchol zvaný Skalka. Není to žádná nuda,
protože na mnoha místech mají turisté výhledy
na královnu Beskyd, na Lysou horu. V jednom
místě je ideální zastávka u obřího mraveniště,
které je dokonce opatřeno popisem toho, co
mravenci lesní dělají, jak žijí a proč zrovna tady
jsou.
Nejvyšším bodem trasy je další místo s výhledy na Beskydy, vrchol zvaný Skalka. „Stojíte
na balvanech a vnímáte krásu další části těchto
hor: podle kaple je jasně poznat Radhošť, vpra-

vo od něj podle nové rozhledny je dnes už jasně
rozpoznatelný vrchol Velkého Javorníku.
Další místo s výhledy na Lysou horu je od koliby na Opálené,“ pokračují organizátoři. Lidé
mohou posedět ve stylové restauraci, radovat
se z typické beskydské krajiny s ovečkami, a dokonce sjet do údolí na koloběžce nebo na „bugině“. A pokud chtějí výletníci jít dále po svých,
pak je stará lesácká cesta po vrstevnici dovede
ke kapli svatého Antonína Paduánského.
Jezevčí stezka je značena symbolem modrého medvídka. Vyrazit na ni mohou lidé od nádraží na Čeladné směrem k lyžařskému areálu
Opálená na Pstruží.

Škola má nového ředitele

Základní a mateřskou školu Pstruží vede
od 1. srpna nový ředitel. Stal se jím Adam
Zielina. „Výběrové řízení se konalo v květnu a přihlásilo se celkem šest uchazečů.
Výběrová komise doporučila radě kandidáta a rada ho schválila,“ popsal průběh
starosta Milan Vaněk a popřál novému řediteli, aby se mu ve škole líbilo a dařilo se
mu plnit své plány.

Vydejte se po Jezevčí stezce
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Srpnové klubové prožitky: Chodíme, ale obezřetně…
Klubový srpen proběhl jako obvykle v tuto
dobu „v terénu“, když pominu zdravotní cvičení a karetní párty. Stejně jako v červenci se
vyskytla jedna dešťová „stopka“, takže turistiku na Martiňák a Horní Bečvu přesouváme
na září. Zářijové akce necháváme ještě venku,
koneckonců jako každoročně. Nicméně v klubovně začne další školní rok angličtinářů.
Pohoda na Chatě Dukla
Ještě v poslední červencový čtvrtek se nás
sešla „dvanáctka“ na terase Chaty Dukla, kde
jsme ve stínu slunečníku otevřeli různá témata
a vyměnili si informace všeho druhu, takže moc
příjemné odpoledne.
Podruhé „zakletý“ Zdeněk
V minulém čísle jsem se zmínil o stornované
červencové vycházce ke Zdeňkovi (výletní restauraci v kopci Žár) a problémy s touto tradiční prázdninovou akcí spojené. Bohužel musím konstatovat, že letos to nevyšlo ani napodruhé. Což o to,

počasí bylo tentokráte přímo skvělé, ale bohužel
jsem jaksi nedal „ránu jistoty“ (telefonické ověření
stavu), což od památného maléru s Horizontem
vždy činím. Jak jistě očekáváte, pan Zdeněk měl
zavřeno. Naštěstí není daleko ostravický golf,
takže jsme jen provedli změnu cíle a příjemné
posezení se realizovalo tam, nicméně každoroční
prázdninová tradice byla tímto přerušena.
Na návštěvě u hasičů
V srpnovém parnu jen dvě osoby absolvovaly
vycházkový předkrm, ostatní šli přímo do „hasičárny“, kde na nás čekal (snad můžeme říci) nestor čeladenského Sboru dobrovolných hasičů
pan Eda Čajánek. Prozíravě nás usadil do garážovaného červeného autobusu a jal se vyprávět
o historii a současnosti místní jednotky. Takže
jsme schopni udělat si ucelený obrázek o činnosti našich hasičů, za což Edovi moc děkujeme a vyjadřujeme uznání všem členům sboru.
Posléze jsme se pár metrů přesunuli na zahradu restaurace Na Rozcestí, kde se v příjemném
prostředí naše hezké odpoledne završilo.
Po osmi letech ve Srubu Petra Bezruče
Po vlakovém přesunu do Ostravice se jen pár

poutníků (opět daň vedru) ubralo do Srubu Petra Bezruče, kde nás čekal nestárnoucí pan Šerk
a spolu s jeho výtečným komentářem jsme „prošmejdili“ celé stavení, kde trávil léto důchodce
Petr Bezruč. Interiér je prezentován v původním
stavu, navíc jsme vyslechli „tajnou“ nahrávku
jeho hlasu v rozhovoru se svou tajemnicí. Moc
hezký zážitek, ti, co nebyli, mohou litovat. Následovala procházka podél řeky k tzv. Peřejím (jež
byly po vydatných deštích také vydatné), posléze pak zastávka v restauraci Myslivna, pokračování cesty do centra obce a pak vlakem domů.
Lázeňské bubnování již tradicí
Již čtvrté prázdninové lázeňské bubnování
v BRC proběhlo stejně jako vloni pod vedením
pana Matýska a bylo opět prima. Náš buben-guru opět nešetřil chválou nad našimi výkony,
čímž podpořil naše bubenické sebevědomí
a chuť k náročnějším improvizacím, byť ne vždy
úspěšným... Velké díky BRCu, že nám umožňuje toto skvělé zpestření našeho programu.
Jak to bude v září?
Zářijové čtvrtky jsou jako obvykle v tuto
dobu k dispozici pro vycházky či výlety, do klu-

bovny se přesuneme až v říjnu.
Kompletní program na měsíc září najdete jako obvykle v Čeladenském zpravodaji,
v klubu, v infocentrech Čeladná a Pstruží nebo
na www.senioriceladna.cz.
Klubovnu naleznete v přízemí Domu s pečovatelskou službou, kontaktovat mě můžete
osobně, telefonicky (737 532 227, 731 505 585)
nebo přes e-mail petr.bernady@seznam.cz.
Závěrem přijměte pozvání na naše další klubové akce, doufám, že je nezhatí nějaká drastická opatření. 
Petr Bernady

Lázeňské bubnování s panem Matýskem.

Ve Srubu Petra Bezruče – zastavení
u stužkonosky modré.

V bezpečí pod slunečníkem v Chatě Dukla.

Starosta Pavol Lukša: Blíží se historická chvíle. V září splatíme úvěr, který změnil Čeladnou
Když si před 20 lety vzala Čeladná
130milionový úvěr na výstavbu náměstí
a další investice, někteří škarohlídi jí předpovídali brzký krach. Jaká byla realita?
Za uplynulých 20 let se obec nezpozdila
se splátkami bance ani o jediný den, kromě náměstí vybudovala školku a sportovní halu, opravila školu a kompletně
zrekonstruovala Památník Josefa Kaluse.
A v září převede bance poslední splátku.
V běžných časech by tato událost byla hlavním tématem pravidelného letního rozhovoru se
starostou Pavlem Lukšou. Dnes ale zažíváme
stále tak trochu mimořádný stav, takže jsme nemohli začít jinak než koronavirem.
PŘÍMÝ ZÁSAH VIREM
Koronavirus je téma, které se nedalo
předpovědět…
Kdybych věděl, že nás něco podobného postihne, tak bych určitě neočekával ty zmatky,
které vidíme každý den v přímém přenosu. Nejdříve bylo podle politiků všechno pod kontrolou
a za týden se zavíraly šachty. A když se začala
situace na Karvinsku uklidňovat, tak hygienici
omezili život v celém kraji, od Čeladné až po Rýmařov, kde snad nikdy žádný nakažený nebyl.
Není ale opatrnost na místě? V mnoha
evropských zemích se začíná počet nakažených zvyšovat a ani u nás není situace úplně
růžová.
Nikdo neví, co nás čeká, musíme být pokorní
a obezřetní. S tím naprosto souhlasím. Ale nechápu ta chaotická opatření, když se z hodiny
na hodinu zakázalo pořádání festivalů. Všichni
přitom dobře věděli, že v Ostravě mají na „náhradním Colours“ postavené pódium a prodejci
už tam pro návštěvníky smažili hranolky. Nebo
když ministryně pro místní rozvoj vydá desetitisíce voucherů do lázní a pak se diví, že je lidé
začali využívat, lázně jsou přeplněné a přestaly
vouchery přijímat. To vypadá, jako by neznala
kapacitu našich lázní a vymyslela ten nápad
minutu před tiskovou konferencí, aby řekla něco
pozitivního.
Hygienici ovlivnili taky život přímo v Čeladné, když svým nařízením v podstatě zakázali uspořádat festival Ladná Čeladná.
To je další příklad toho, jak systém nefunguje. V červnu jsme si oddechli, že nouzový stav
skončil, a chtěli jsme dát lidem šanci, ať se trochu odreagují, odpočinou, vyjdou do společnosti. Organizátoři Ladné Čeladné připravovali festival tak, aby na něm návštěvníci mohli dodržet
všechna hygienická opatření, například kompletně zrušili program ve sportovní hale a všechno
mělo probíhat jen venku, kde je riziko přenosu
viru minimální. A najednou bác – kvůli Karviné
a domovu pro seniory na Třinecku se ze dne
na den zrušil festival v Čeladné. To byla rána ne
koronavirová, ale morová.
Festival nebude, to je už dnes jasné. Vraťme se ještě zpátky do doby, kdy byl vyhlášený nouzový stav. Jak na ty dny vzpomínáte?
Bylo to hodně hektické. V televizi jsme sledovali záběry z italských nemocnic, kde leželi pacienti na chodbách, a netušili jsme, co nás čeká.
Jsem hrdý, že se nám v Čeladné vše podařilo
zvládnout bez zmatku a hysterie. Lidé pochopili, že není dobré situaci podceňovat, protože
nikdo nevěděl, o co jde. Na obci jsme pracovali
od rána do večera. Jako jedni z prvních jsme nechali pro všechny seniory našít roušky a roznesli
jsme je po celé vesnici, aby aspoň jeden člověk
z rodiny mohl vyjít mezi lidi, zajít nakoupit do obchodu nebo vyřídit potřebné věci.
Takže to hodnotíte pozitivně?
Určitě, hlavně to, jak zareagovali naši občané
a semkli se. Mnozí šili roušky nejen pro své ro-

diny, ale nabídli je prostřednictvím úřadu i ostatním. Ukázalo se, že naše ženy nezapomněly
šít, vždyť před rokem 1989 jsme byli národem
kutilů a co jsme si neudělali sami, to jsme neměli… Na druhou stranu ta situace dala příležitost,
aby se všichni takzvaně vybarvili. S úsměvem
si vzpomínám, jak jsme ještě před koronavirem
řešili stížnosti některých občanů, že škola nebo
škola dělají to či ono špatně. Teď si rodiče vyzkoušeli na vlastní kůži, jaké to je, když musí
svým ratolestem několik měsíců nejen vařit, ale
ještě se s nimi učit.
Myslíte, že bychom si z jarního nouzového stavu měli vzít nějaké ponaučení?
Pořád myslím na nemocné a staré lidi. Vždyť
někteří z nich neměli v LDNkách a domovech
pro seniory třeba půl roku návštěvu. Jsem si
jistý, že mnozí tam zemřeli ne na Covid nebo
nějakou jinou nemoc, ale tesknotou. Ale proč ta
situace vůbec vznikla? Každá nemocnice nebo
zařízení pro seniory má přece kulturní místnost
nebo jiné prostory, kde se daly jednoduše vybudovat přepážky jako v obchodních řetězcích.
Nebo třeba jako ve věznicích, kde vězni mluví se
svými návštěvami telefony. To mi hlava nebere,
že to v base jde a v nemocnici ne…
Poslední otázka ke koronaviru: Co byste
lidem poradil dnes, kdy situace pořád není
úplně jasná a nikdo neví, co nás čeká?
Moje rada je stejná jako v době, kdy k nám
epidemie přicházela: Každý by se měl řídit vlastním rozumem. A rozum mi velí, že člověk je
společenský tvor a měl by vyjít do společnosti.
Nemusí hned chodit na párty, stačí vyjít do přírody a se svými přáteli se sejít venku. Tam je riziko
přenosu nákazy prokazatelně nejmenší.
CO OBCI PŘINESL ÚVĚR
V našich letních rozhovorech vždy jednou ročně hodnotíme, jak je na tom obec se
splácením obřího úvěru z roku 2000. Platí, že
bude zaplacený letos, nebo to nějak koronavirus ovlivnil?
Je fakt, že kvůli koronaviru máme peněz
méně, než jsme předpokládali. Navíc jsme
z obecní kasy zaplatili více než 17 milionů za rekonstrukci Památníku Josefa Kaluse. Ale i tak
nám na účtech zůstaly potřebné zdroje, abychom v září opravdu uhradili poslední splátku
a investiční úvěr z roku 2000 doplatili bez ztráty
kytičky.
Předpokládám, že to oslavíte. Bude to asi
velké zadostiučinění.
Nebylo málo lidí, kteří neustále připomínali,
že Čeladná je nejzadluženější obec široko daleko a skončí jako Rokytnice nad Jizerou. Rád
bych jim připomněl, že jsme kromě splácení
úvěru zvládli vybudovat i dost nových věcí – postavila se sportovní hala a školka, zrekonstruoval se Památník Josefa Kaluse, opravily se
kilometry obecních komunikací, vybudovalo se
několik kilometrů nového chodníku. Mohl bych
pokračovat modernizací školy, zahrady mateřské školy a mnoha dalšími investicemi… A za to
vše vlastně vděčíme tomu prvnímu úvěru, díky
kterému jsme postavili byty a prostory pro podnikatele, z nichž má obec pravidelný nájem, ale
hlavně se celkově změnila ekonomická situace
obce. Nelze přitom nevzpomenout na Oldřich
Garu, který již není mezi námi, který s architekty Dvořákem a Tichým vtiskli tomuto prostoru
po vojenské posádce duši, ale také na pana
Stanislava Prose a všechny zastupitele a jejich
rodiny, kteří mi uvěřili, že vše dobře dopadne,
a tak je tento měsíc i oslavou jejich víry v akci,
která nemá v regionu za posledních 20 let obdoby. Děkuji vám. Takže jsme všem ukázali,
že obec nezkrachovala, ale naopak že ten úvěr
nastartoval rozvoj Čeladné. Takže malá oslava
určitě bude (smích).

MÍNUS 12 MILIONŮ
Další údaje ale moc ke slavení nejsou –
podle médií mají obce kvůli koronaviru přijít
o miliardy. Už víte, jak se to dotkne Čeladné?
Dostali jsme informace z Ministerstva financí, že letos přijdeme asi o 12 milionů korun.
To už je po započtení mimořádného příspěvku
1200 korun na občana, který dostaneme jako
kompenzaci. Takže to bude docela velký zásah
do rozpočtu obce.
Jak to vyřešíte? Budou se škrtat některé
plánované investice?
Hlavní je zachovat provoz obce, abychom
měli na zimní údržbu komunikací, na odpadové
hospodářství a hlavně na provoz školy a školek.
Dětí a jejich vzdělávání se nová situace nesmí
nijak dotknout, to je pro radu a zastupitelstvo priorita nejvyšší. Takže se samozřejmě podíváme
na investice, ale nepočítám s tím, že bychom
nějaké úplně rušili, spíše je rozložíme na delší
časové období.
PAMÁTNÍK JOSEFA KALUSE
Největší událostí jara bylo otevření Památníku Josefa Kaluse. Jaké máte ohlasy?
Veskrze pozitivní. Já bych řekl, že to nebyla
jen největší událost, ale doslova pecka. Lidé si
chválili nejen program a to, jak bylo celé otevření připravené, ale hlavně jsou nadšení, jak
se tu budovu podařilo opravit a dostat tam nejen ducha doby, kdy ve škole řediteloval Josef
Kalus, ale i nové myšlenky, například pamětní
desku obětem rasové persekuce. Díky tomu se
nám vlastně podařilo vrátit domů naše bývalé
sousedy, kteří byli ze své domovské obce fašisty
násilně vyloučeni.
Rekonstrukce starých objektů jsou vždy
nevypočitatelné. Neobávali jste se, že stavbaři odhalí nějaký historický „průšvih“?
Rekonstrukce trvala dva roky a já jsem měl
celé ty dva roky radost, jak to postupuje, a zároveň špatné spaní, aby se neobjevilo něco neočekávaného. To se stalo naštěstí jen jednou,
když jsme otryskali ty klenby ve sklepě. V tu
chvíli mi projektanti řekli, že budeme muset sklepy prohloubit ještě o metr, aby se tam mohla dát
technologie, která bude případné vody odvádět
ven z baráku.
To bylo jediné překvapení?
Bylo jich víc, ale pak už šlo většinou o veselejší věci. Překvapila mě třeba rychlost pana
Karáska, který dělal desku obětem rasové persekuce. Kameníci nebyli v době nouzového stavu na home office, ale měli pořád hodně práce,
přesto naši bleskovou zakázku bravurně zvládl.
To je dobrá bilance, za dva roky jediný
„průser“.
No vlastně ještě jedno překvapení bylo trochu
nepříjemné. Těšil jsem se, že v novém památníku uděláme tradiční Vítání Velikonoc a touto
akcí ho otevřeme. Jenže přišel koronavirus a ten
všechny plány zhatil. Jestli si dobře vzpomínám,
tak to byla vůbec první akce, kterou jsme museli zrušit, doposud všechny proběhly nehledě
na počasí nebo další podmínky. Ale možná to tak
mělo být, protože akce nakonec proběhla v krásném letním počasí a dopadla výborně.
Jak bude fungovat památník v běžném
provozu?
Poslední měsíce byly hektické, na dokončení
stavby rovnou navázal koronavirus. Tak jsme si
dali čas do konce srpna, abychom všechno pořádně promysleli. Zásadní je, jestli tam zavedeme celoroční provoz, protože pak bychom museli najít nadšence, který se bude o vše starat.
To nemůže být jen tak někdo, ale člověk, který
bude mít k historii vztah a bude umět vymyslet
a zorganizovat celoroční program. Včetně toho,
že bude pracovat na dalším rozvoji areálu, který

chceme rozšířit až k řece a udělat tam skanzen.
Ne nějaké umělé exponáty, které bychom odněkud dovezli, ale skutečnou rekonstrukci historie
naší obce. Aby tam lidé a hlavně naše děti poznali, jak se žilo v Čeladné, což byla i dříve velmi
zajímavá obec, naši předkové se živili nejen kovozemědělstvím, ale byly tady i hamry, sirkárna,
mlýny a přádelna vlny a lnu, zkrátka naši předkové uměli a byli skvělí.
Už jste vymyslel něco, co by v takovém
skanzenu mělo být?
To nechám na odbornících, ale určitě to musí
být hodně zážitkové. A taky bych chtěl, aby se
některé expozice věnovaly přírodě. Třeba ptačí
dům, ke kterému mě inspiroval kamarád z Vysočiny. Postavil jednoduchý barák z trámů, který
má v obvodových zdech díry na ptačí hnízda.
Sousedé se mu smáli, že jediný pták tam bude
on, ale ptáci si v domě našli místo ještě dříve,
než ho dokončil.
V areálu vzniklo i hezké pódium. Počítáte
s tím, že se tam přesunou některé kulturní
akce?
Vlastně skoro všechny. Na náměstí bych rád
zachoval jen to, co souvisí s Adventem a vánočními svátky, ale většina nebo možná všechny další akce by se měly nasměrovat právě
do těchto prostor.
VĚČNÉ TÉMA: CHODNÍK
Tradičním tématem našeho rozhovoru je
chodník. Dvě etapy obec úspěšně dokončila
a teď plánuje tu třetí, nejnáročnější, směrem
na Horní Čeladnou. Jaký je aktuální stav?
Obec nejen plánuje, ale hlavně na tom pracuje. Právě jsme na úřad dovezli kompletní projektovou dokumentaci, kterou teď musíme roztřídit
a naládovat do složek. A pro mě nastává ne příliš jednoduchý úkol – obejít všechny lidi na trase
a požádat je o souhlasy se vstupem na pozemky. Podle nového zákona nám v té souvislosti
přibyly ještě nějaké další povinnosti, takže bude
vše administrativně náročnější. Ale věřím, že
lidi budou vstřícní, tak jako u prvních dvou etap.
U podobných projektů, které přinášejí užitek celé
obci, jde většinou všechno hladce, dokud nenarazíte na nějakého potížistu. Ten je pak schopný
zdržet úsilí mnoha lidí třeba i o několik měsíců.
Ale věřím nejen našim lidem, ale i sobě, že kde
je vůle, najdeme i cestu.
Kdy se začne stavět?
To se ještě nedá říct. Teď musíme všechno
důkladně připravit, abychom byli připravení,
když Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásí
dotace. Ať v tu chvíli můžeme vzít projekt do ruky
a stát první v řadě.
Takže platí, že byste se po chodníku rád
prošel ještě jako starosta, tedy do konce tohoto volebního období?
To už se mi vlastně splnilo, protože první část
chodníku přes Lípí je hotová (smích). Chceme
ještě udělat rekonstrukci chodníku od křižovatky
u restaurace Na Rozcestí po Lípí, kde jsou staré panely s asfaltem. Na tom by se mohlo začít
pracovat klidně hned, ale uzavřít cestu na semafory by přes léto asi nebyl ten nejlepší nápad,
protože nájezd lidí do rekreačních středisek je
díky koronaviru větší než kdykoliv dříve. Aspoň
to tak vypadá. (Starosta ukazuje na turisty, kteří
i ve všední den doslova zaplnili náměstí.)
Dobrá zpráva pro místní hoteliéry.
Místní podnikatelé v cestovním ruchu teď
využívají toho, že se nejezdí ven, lidé zůstávají
na dovolené v Česku a konečně začali objevovat, jak je Česká republika krásná a že to není
jenom o Praze. Takže Beskydy jsou teď plné
a Čeladná obzvlášť, protože máme co nabídnout.
KDYŽ NEBUDE LADNÁ
Na konci rozhovoru jsme se vždy ptali,

na co se těšíte na Ladné Čeladné. Festival
nebude, ale otázka zůstává – na co se těšíte
i bez Ladné?
Těším se, až se v této
zemi přestanou strašit
lidi. Když se koronavirus
rozšíří v jedné obci, tak
aby se hned nezavíral život v dalších 301 obcích
v celém kraji, jak to udělali hygienici teď v červenci. A musím znovu zopakovat: bez varování,
z hodiny na hodinu. Co na tom, že se pak večer
na ČT 24 hejtman Vondrák s ministrem Vojtěchem omlouvají a litují, že se celý kraj do něčeho
takové uvrhl.
Ale dost politiky – nevím, jestli se můžeme těšit nebo raději být zvědaví, co nás ještě do konce roku čeká, protože tentokrát opravdu netušíme, co to bude. Ale po zkušenostech z letošního
jara si troufám říct, že když k tomu přistoupíme
s pokorou, tak společně to opět zvládneme. A že
příští rok v srpnu připravíme další ročník Ladné
Čeladné, který bude opravdu „nadupaný“.
VOLBY DO SENÁTU?
Jak je to s vaší kandidaturou do Senátu?
Byl jsem osloven, zda nechci opět zvednout
rukavici a kandidovat ve volbách do Senátu
za senátní obvod 69 Frýdek-Místek. Nebude to
totiž moje první kandidatura do Senátu.
Kdy to bylo poprvé?
Moje první „velké kandidování“, nepočítaje
komunální volby, bylo to těsně po dovršení mé
čtyřicítky na podzim 2002. Byl jsem vhozen
do senátního souboje v době, kdy již byla senátní kampaň v plném proudu a tento senátní obvod zaplněn bilboardy a letáky pozdějšího vítěze, který z něj měl udělat Kitzbühel. Projel jsem
celým tímto senátním obvodem a potkával jsem
se lidmi, poslouchal jsem, co by chtěli změnit,
ale neustále jsem byl konfrontován s tehdejšími
zprávami médií, že jsem zadlužil obec a chci se
z toho vyvléci. Moc s tím bojovat nešlo. Přesto
jsem skončil sportovní hantýrkou „na bedně“
jako třetí, ale na postup do finále to nestačilo.
Jenže lidé určitě chtějí, aby byl i jejich senátní obvod v Praze slyšet.
Upřímně? Zvedl jsem tuto rukavici kandidovat
v tomto volebním obvodu, postoupit o jednu příčku na stupních vítězů, dostat se do finále a dá-li
Bůh, i vyhrát. Ovšem ne proto, že si chci něco
dokazovat, ale protože věřím, že jsem dokázal
změnit můj uměle vytvořený obraz o zadlužené
obci a mém útěku z ní. Byla to dlouhá cesta, kterou jsem musel ujít, ale stálo to za to. Nebyly volby, aby někdo nepřišel s touto obehranou písní,
a někteří se i rekrutovali z těch, kteří vedle mne
léta v obci žijí. Takže při pohledu na splátkový
kalendář úvěru obce, ale i s vědomím, že jsem
o těch osmnáct let starší a chytřejší (smích), chci
lidem nabídnout své dlouholeté zkušenosti jako
starosta obce a slíbit jim, že jejich hlas v Praze
určitě slyšet bude.
Takže na kampaň se těšíte?
Nejlepší kampaní je každodenní práce. Někdy
si myslíš, že když sbíráš papírky na náměstí, ne
proto, že by je neměl kdo uklidit, ale proto, že se
chceš jen ukázat, a zvedáš je, jen když tě někdo
vidí, tak to mi stačit určitě nebude. Stejně jako
když přijmu rozhodnutí, o kterém sám moc nevíš, protože ani vědět nechceš, zato jím provětráš
kapsy svých občanů a podnikatelů, tak toto rozhodnutí by mi nestačil vyžehlit ani David Copperfield (se smíchem). Mým největším úkolem bude
přesvědčit a ve vší pokoře požádat občany obce
Čeladná o jejich hlasy. Oni ví nejlépe, že neutíkám před ničím, před nikým, ale ani před zodpovědností, jejich hlasy naopak mohou pomoci, aby
i tento senátní obvod byl v Praze slyšet.
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Janovice

Rok mladých myslivců z Janovic
Obec Janovice

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
KDY: sobota 3. října 2020
ČAS: 9:25 – 10:10 Janovice, dvoreček
10:20 – 10:35 Bystré, U Toflů
CO JE NEBEZPEČNÝ ODPAD:
Mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly
od postřiků a jiné chemikálie, zbytky barev, laků a ředidel,
autobaterie, prošlé a nepotřebné léky, a rozbité či rozebrané
elektrozařízení např. televizory, monitory, obrazovky, rádia,
počítače, mrazničky, sporáky a pračky.

Proběhne také zpětný odběr pneumatik, které by však měly být přednostně
odevzdány v servisu či u prodejců nových pneu, kteří je ze zákona mají
povinnost odebírat!

Oprava autobusových zastávek pokračuje
Po instalaci nových laviček a odpadkových
košů přišla postupně řada také na opravu stávajících autobusových zastávek, které nebyly
opravovány již řadu let. Záměrem je jednak
opravit stávající konstrukce, ale hlavně obnovit
a oživit vzhled tohoto obecního mobiliáře, který
našim občanům denně slouží.
První zastávkou, která dostala nový kabát, byla
zastávka u školy, následovala zastávka u Ondráše, Řezáč a potupně se chystáme v letošním

roce opravit všechny. Vnitřní i vnější stěny zastávkových přístřešků byly potaženy novou omítkou
s tím, že tak sjednotíme i barevnost zastávek. Následně dojde k nátěru kovových prvků a umístění
nových nástěnek pro vyvěšování plakátů.
Doufáme, že nový vzhled veřejných autobusových zastávek oživí náš veřejný prostor
v obci a spolu s novým vybavením bude našim
občanům sloužit v tomto stavu dlouhá léta.

Vedení obce

V loňském roce se mi naskytla možnost
absolvovat několikadenní kurz pro vedoucí mysliveckých kroužků na Střední lesnické škole
v Hranicích na Moravě. Plna odhodlání, nápadů
a inspirace jsem se rozhodla otevřít kroužek pro
mladé myslivce a ochránce přírody v naší obci.
V prvním roce působnosti našeho kroužku
se přihlásilo celkem šest dětí. Již během několika našich prvních schůzek děti poznaly, že
myslivci nejsou jen lovci divokých zvířat, ale že
myslivost je především o tvrdé práci, znalosti
lesa, zvířat, jejich stop, o tradicích, a hlavně
o úctě a lásce k přírodě a všemu živému.
Během roku jsme se zdaleka nestihli naučit
vše, co bychom o myslivosti a přírodě měli
znát, ale děti již vědí, jaké druhy zvěře mohou
v našich lesích potkat, podle stop poznají, které
zvíře šlo před námi po pěšině, poznali nejlepšího přítele a pomocníka každého správného
myslivce – loveckého psa – a viděli jeho výcvik, a především získali povědomí o chování
v lese a o tom, jak se chovat zejména v období,
kdy se rodí mláďata. Naši malí myslivci vědí,
že na mláďata v přírodě se nesmí sahat, natož
je z lesa odnášet. Ona totiž nejsou opuštěná,
ale jejich maminka je sleduje zpovzdálí, aby
na ně zbytečně neupoutala pozornost dravců
a šelem, případně člověka.
Na závěr prvního ročníku našeho kroužku
jsme pro děti a jejich rodiče připravili „Myslivecké odpoledne“. Sešli jsme se v plném počtu
na myslivecké chatě „Hubertka“ v Janovicích,
kde si každý mohl zastřílet ze vzduchovky,
trefit šipkami nějakou tu lovnou zvěř, opéct si
špekáčky a na závěr děti dostaly na památku
krásné myslivecké tričko, které mohou využívat třeba v příštím roce, když se zase od září
začneme scházet na našich toulkách v přírodě.
A zcela jistě mezi sebou rádi přivítáme nové
členy, snad budoucí mladé myslivce a milovníky přírody.
Na závěr bych chtěla poděkovat za podporu
Českomoravské myslivecké jednotě, Mysliveckému spolku Ondráš v Janovicích a janovické
základní škole.

myslivkyně Kateřina Boorová,

vedoucí kroužku

jubilea
K srpnovému jubileu přejeme
všechno nejlepší, hodně štěstí,
zdraví a lásky
paní Aleně Poloučkové,
Marii Pasečné,
Marii Sigmundové
a Jiřině Hudurové,
všem z Janovic
a panu Václavu Bednárkovi
z Bystrého.

Obec Janovice a Sociální komise obce Vás zve na

ZÁJEZD SENIORŮ NA SLOVENSKO

CÍL: Malino Brdo (výjezd kabinovou lanovkou nahoru),
Ružomberok, Strečno a Žilina

KDY: 16. září 2020
ODJEZD: V 6:50 od Restaurace U Toflů, v 7:00 ze zastávky
Janovice, „Konečná“ a dále po autobusových zastávkách
CENA: 200,- Kč/osoba
CENA ZAHRNUJE: dopravu a cestovní pojištění (cena
nezahrnuje jízdu lanovkou – 9 euro, které budou vybrány na
začátku zájezdu a dále doporučujeme vzít si s sebou minimálně
dalších 20 euro na případnou útratu, celkem tedy cca 30 euro)
Přihlašování a platba na Obecním úřadu v Janovicích u paní Ivety Kociánové,
tel. 558 681 039.
Pro více informací o zájezdu můžete kontaktovat pana Václava Žižku,
tel. 604 559 304.

OBEC JANOVICE VÁS ZVE NA

JANOVICKÉ KOPEČKY
TRASA 22 KM • DĚTSKÉ A JUNIORSKÉ ZÁVODY

19. 9. 2020

registrace 9:00 - 11:30

START: FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ, JANOVICE U F-M
CYKLISTICKÝ ZÁVOD PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
PŘIHLAŠOVÁNÍ NA MÍSTĚ
BOHATÉ OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
DOPROVODNÝ PROGRAM PRO DĚTI
ČASOVÝ HARMONOGRAM BUDE ZVEŘEJNĚN NA
WEBOVÝCH STRÁNKÁCH OBCE
PŘIJĎTE SI ZASPORTOVAT NEBO PODPOŘIT ZÁVODNÍKY!
VÍCE INFORMACÍ NA www.obecjanovice.cz

V případě nepříznivého počasí může dojít ke změně programu. S ohledem na aktuální
situaci v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 můžou být přijata různá opatření, dle
aktuálních nařízení.

Obec Janovice

z historie

Živnosti v naší obci

V minulém článku jsme pátrali po stopách
janovických pohostinství. Dnes se vypravíme
po historii živností, fungujících v letech 1878,
1939 a 1968 v naši obci.
Rok 1878
Obchody se smíšeným zbožím byly v obci
tři. Provozovali je pánové Josef Husar, Jan
Běhal a židovský obchodník Ignac Morgenster. Dále zde měl své kramářství Salomon
Blumenfeld, který prodával také sůl. Mouka
se mlela ve dvou mlýnech patřících Ondřeji
Pavelkovi a Josefu Špetlovi.
Rok 1938
Období, kdy podnikání v naší obci zažívalo svůj vrchol. V Janovicích obchod se smíšeným zbožím provozovali živnostníci: Marie
Kubalová čp. 339, Ladislav Gedzik čp. 175,
Regina Kohutova čp. 202, Veronika Hrdá čp.
93, Karel Němec čp. 82, Albín Nytra čp. 307,
Jenovefa Šigutová čp. 162 a prodejna družstva Budoucnost čp. 300. Na Bystrém pak
Petr Antonín a Leopold Ratzman čp. 351.
Na posledním čísle měl ve třicátých letech
svůj obchod Augustin Šebesta a z tohoto období se dochovaly tři pomocné účetní knihy.
V naší obci byla provozována různá řemesla. Na čp. 1 fungovala elektrická pila
pana Hynka Chovance, ta byla uzavřena
v roce 1949. Na čp. 312, blízko autobusové
zastávky Řezáč, měl svou kovárnu Valentin
Řezáč. Klempíř Ludvík Prachař zase dílnu

na čp. 106. V obci také působili krejčí, na čp.
78 Tomáš Gola a na čp. 14 Felix Gola. Střižnu na čísle 324 provozovala paní Františka
Carbolová. Před obecní hospodou stávala
dřevěná budka řezníka Oldřicha Karáska.
Krom něj řeznické řemeslo provozoval Albín
Matýsek na čp. 245. Na čp. 330 pekl chleba
Ludvík Taraba a pro nové boty se chodívalo ke Karlu Vojkovskému na čp. 322 nebo
k Hynkovi Skotnicovi na čp. 48. A komu chyběl nějaký ten kus nábytku, mohl se obrátit
na stolařství Josefa Šiguta. Pro denní tisk
a čerstvý tabák se chodívalo k Leopoldu Ku-

balovi, který měl svou trafiku vedle dnešního
obecního úřadu. A určitě nesmíme opomenout holičství Františka Kozelka, dřevěná
budka dodnes stojí vedle parkoviště u kostela.
Rok 1968
Jak se uvádí v obecní kronice, pokročilý
socialismus zlikvidoval veškeré živnosti, kterým se v naší obci dříve dařilo. Můžeme tedy
jen zmínit obchod a prodejnu masa na čp.
423, kde provozovna stojí dodnes. A provozovna Jednoty na Bystrém na čp. 351.

Filip Petroš
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Bílá, Kunčice p. O.

Přehled bohoslužeb na měsíc září
6. 9. 2020
23. neděle v mezidobí: Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
13. 9. 2020
24. neděle v mezidobí: Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
14. 9. 2020
Svátek Povýšení sv. Kříže: Ostravice 17.00
15. 9. 2020
Panna Maria Bolestná: Ostravice 17.00
20. 9. 2020
25. neděle v mezidobí: Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
27. 9. 2020
26. neděle v mezidobí: Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
28. 9. 2020
Slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa: Ostravice 8.00
29. 9. 2020
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů: Ostravice 17.00

informace pro voliče
VOLBY DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA Moravskoslezského kraje
se konají ve dnech 2. 10. – 3. 10. 2020
1. den voleb pátek 2. 10. 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
2. den voleb sobota 3. 10. 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

VOLBY DO 1/3 SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
(volební obvod 69 Frýdek-Místek) se konají ve dnech 2. 10. – 3. 10. 2020, případné druhé
kolo 9. 10. – 10. 10. 2020
1. den voleb pátek 2. 10. 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
2. den voleb sobota 3. 10. 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin Případné II. kolo voleb do 1/3
Senátu Parlamentu České republiky
(volební obvod 69 Frýdek‐Místek)
1. den voleb pátek 9. 10. 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
2. den voleb sobota 10. 10. 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
Volební místnost – budova obecního úřadu – Bílá 151
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství. Občan ČR tak
učiní platným občanským průkazem, nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů Obecní úřad Bílá
a ve dnech voleb do zastupitelstva kraje a Senátu Parlamentu České republiky okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Volební
okrsková komise pak vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou,
úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou před konáním voleb (pokud nepožádá přímo ve dnech voleb okrskovou volební komisi) můžete zasílat na e-mail: ou@obecbila.
cz; případně hlásit na tel.: 558 690 020,724 045337

Babí léto NA BÍLÉ | BESKYDY

Svěží vzduch, vůně lesa a spoustu zážitků,
to je léto na Bílé. Ať už vezmete košík na houby, půjčíte si e-kolo a projedete traily kolem
Bílé nebo se uvelebíte na lanovce a projdete
si naše dobrodružné stezky, nebudete litovat.
Pro ty, co rádi chodí po svých, doporučujeme Medvědí stezku, tihle chlupáči k nám sem
tam zabloudí, je dobré vědět, jak rychle utíkají
nebo jestli upřednostňují borůvky před vaší
svačinou. Tahle stezka je kočárek-friendly, tak
vezměte celou rodinu, kupte lístek na lanovku
a vyrazte poznávat.
Vraťte se k přírodě, sundejte boty, projděte
barefoot chodník, hoďte starosti za hlavu a do-

bijte si baterky, kde jinde než na horách.
Tip pro prázdné břicho: Celý výlet doporučujeme zakončit v lyžařském bistru u pokladen,
kynutou vaflí s medem a ovocem.
Dětský letní park je pro malé návštěvníky
i celé září v provozu denně. Pondělí až čtvrtek od 9.00 do 16.00, pátek, sobota a neděle
od 9.00 do 18.00. Rozhodně si nenechejte ujít
DRAKIÁDU, která proběhne v Dětském parku
v sobotu 26. 9. 2020. Bude se soutěžit o nejhezčího vlastnoručně vyrobeného draka a nejvýše létajícího draka.
Přijeďte si užít babí léto do Resortu Bílá | Beskydy hor plných zábavy.
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Informace k přechodu na nový vysílací standard DVB-T2
MUX 1 – dojde k vypnutí 27. 8. 2020

Vážení uživatelé STA Bílá, STA Hlavatá,
na svých televizorech, které podporují
standard DVB-T2, již nyní laďte přechodové
multiplexy:
DVB-T2 MUX 11: ČT1 HD, ČT2 HD, ČT3
HD, ČT24 HD, ČT SPORT HD, ČT :D HD /
ČT art HD
DVB-T2 MUX 12: Nova, Nova CINEMA, Prima, Prima COOL, Prima LOVE,
Prima ZOOM, Prima MAX, Prima KRIMI,
CNN Prima News, Prima +1, Óčko, Óčko
STAR, Šlágr TV, Šlágr 2, Barrandov Plus,
Kino Barrandov, TV Barrandov, TV Noe,
Seznam TV
Od 27. 8. 2020 dojde k vypnutí MUX 1
starého vysílacího standardu DVB-T1, který
je nahrazen přechodovým multiplexem MUX
11.
Od 1. 10. 2020 budou postupně vypínány
MUX 2 a MUX 3 v rámci starého standardu
DVB-T1, které jsou nahrazeny přechodovým
multiplexem MUX 12.
V průběhu října 2020 dojde v rámci DVB-T2 k přeměně přechodových multiplexů
MUX 11 a MUX 12 na konečné multiplexy
MUX 21 a MUX 22 a také plánujeme spustit
nový MUX 23. Bližší informace vám budou
včas poskytnuty. Děkujeme za pochopení.
Co dělat, když se mi nepodařilo naladit nové kanály DVB-T2 MUX 11 a MUX
12 ?
Zkontrolujte prosím, zda je váš televizor
vybaven tunerem DVB-T2 nebo disponujete
novým set-top- boxem DVB-T2. Pokud stále přetrvávají problémy s naladěním kanálů,
kontaktujte prosím servisní oddělení společnosti TKR Jašek na čísle 571 115 225, popřípadě OBEC BÍLÁ na číslech 558 438 627,
724 179 143. Poté se na místo dostaví technik společnosti TKR Jašek. Případné opravy
domácích televizních rozvodů budou účtovány vlastníkovi těchto rozvodů.

Děkujeme za spolupráci
Tomáš Kubačák, starosta OBEC BÍLÁ

a Bronislav Jašek,

jednatel TKR Jašek, s.r.o.

MUX 2 – dojde k vypnutí 1. 10. 2020

MUX 3 – dojde k vypnutí 13. 10. 2020

ČT1, ČT2, ČT Sport, ČT24
ČT:D / ČT art
Nova, Nova Cinema
Prima, Prima Cool
TV Barrandov
Prima Love, Prima Zoom
Prima Max, Prima Krimi
Óčko, Óčko Star
Šlágr TV
Barrandov Plus, Kino Barrandov
Seznam TV

Přechodový MUX 11 – již v provozu
STA Bílá (frekvence 514000 kHz) – automatické ladění
STA Hlavatá (frekvence 186000 kHz, kanál R7, šířka pásma 8MHz) – ruční ladění

ČT1 HD, ČT2 HD, ČT3 HD
ČT 24 HD, ČT Sport HD
ČT :D HD / ČT art HD

Přechodový MUX 12 – již v provozu
STA Bílá (frekvence 530000 kHz) – automatické ladění
STA Hlavatá (frekvence 218000 kHz, kanál R7, šířka pásma 8MHz) – ruční ladění

Nova, Nova Cinema
Prima, Prima Cool
Prima Love, Prima Zoom
Prima Max, Prima Krimi

CNN Prima News, Prima +1
Óčko, Óčko Star

Šlágr TV, Šlágr 2
Barrandov Plus, Kino a TV Barrandov

TV Noe, Seznam TV

Sběr nebezpečného
odpadu, zpětný
odběr elektrozařízení
a pneumatik

MOBILNÍ SVOZY
NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
ODEBÍRANÉ NEBEZPEČNÉ ODPADY
Mazací a motorové oleje, zbytky barev, laků, obaly a plechovky od barev a olejů, olejové
filtry, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, tonery, znečištěné hadry, zbytky
barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky, pesticidy, herbicidy,
zásady, kyseliny, rozpouštědla a další chemické látky obdobného charakteru, mořidla,
nemrznoucí směsi, repetenty, fotochemikálie, zdravotnický materiál (znečištěné obvazy,
jehly apod.).

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ
Pračky, myčky, televizory, počítače, lednice, sporáky, mikrovlnné trouby, fritovací hrnce,
varné konvice, vysavače, rádia, zářivky, výbojky, tiskárny, telefony a ostatní domácí
spotřebiče.

NEPATŘÍ DO NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A ELEKTROZAŘÍZENÍ
Stavební odpady (např. umakart, eternit, azbest), infekční odpady, radioaktivní odpady
apod.

Odpady, které do nebezpečných odpadů nepatří, nebudou v den svozu
odebírány.

Termín konání:
sobota 26. září 2020
Sběrná místa:
Bumbálka 8.00 – 8.10
Třeštík 8.20 – 8.30
Hlavatá 8.40 – 8.50
Mezivodí 8.55 – 9.05
Zámeček autobus. zastávka
9.15 – 9.25
Parkoviště u Domovjanky 9.30 – 9.40
Konečná – točna 9.45 – 9.55
Křižovatka školka Mlýn 10.10 –10.20

Kunčice p. O.

Chcete pomáhat, mít větší rodinu? Přemýšlíte, co dělat po odchodu
vlastních dětí z „rodného hnízda“? Máte rádi děti? Uvažujete o tom
stát se pěstouny? Nebo Vás jen zajímá, co je náhradní rodinná
péče? Pak je tu pro Vás

BESEDA K NÁHRADNÍ
RODINNÉ PÉČI
Datum konání: 10. 9. 2020 od 17.30 hodin – vstup zdarma
www.dejmedetemrodinu.cz

(v případě nepříznivé epidemiologické situace může být beseda zrušena)

Místo konání: Městská knihovna Frýdlant nad Ostravicí,
ul. Hlavní 1755, Frýdlant nad Ostravicí
Besedu v rámci kampaně Dejme dětem rodinu pořádá Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor sociálních věcí, ve spolupráci
s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a Kulturním centrem Frýdlant nad Ostravicí, příspěvkovou organizací.

Stále je plno dětí, které nemohou být vychovávány ve vlastní rodině. I Vy můžete pomoci – dejte dětem rodinu.
Pro bližší informace neváhejte kontaktovat: Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor sociálních věcí, pracoviště ul.
Hlavní 139, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, kancelář č. 120, sociální pracovnici pro náhradní rodinnou péči Bc. Kateřinu
Illésovou, tel.: 558 604 179, e-mail: killesova@frydlantno.cz
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Plánované kulturní a sportovní akce na ZÁŘÍ 2020
Plánované kulturní a sportovní akce na ZÁŘÍ 2020

Plánované
a sportovní akce na ZÁŘÍ
sobota 5. 9.
Hororovékulturní
letní kino
sobota 5. 9.
neděle 6. 9.
9.00 – 17.00
neděle
6. 9.

9.00 – 17.00

Ondřejník letní kino
Hororové
Ondřejník
FRÝDLANTSKÝ DUATLON A DĚTSKÝ DEN
Závod
kombinující
horskou
cyklistiku
a běh! Dva běžecké a jeden cyklistický úsek
FRÝDLANTSKÝ
DUATLON
A DĚTSKÝ
DEN
můžete
absolvovathorskou
buď cyklistiku
jako jednotlivec
ve advojici
coby štafeta.
Závod kombinující
a běh! Dvanebo
běžecké
jeden cyklistický
úsek
V
rámci celého
dne se buď
bude také
ve čtyřčlenných
výnosuštafeta.
bečky
můžete
absolvovat
jako bojovat
jednotlivec
nebo veštafetách
dvojici vecoby
piva
na vrchol
„Beskydský
šerpa“.ve
Rodiny
s dětmi sištafetách
mohou vyzkoušet
V rámci
celéhoLysé
dnehory
se bude
také bojovat
čtyřčlenných
ve výnosurodinný
bečky
nebo
juniorský
běhhory
nebo„Beskydský
se zapojit do
Dne Rodiny
dětí, který
budesinetradičně
v září. rodinný
piva na
vrchol Lysé
šerpa“.
s dětmi
mohou vyzkoušet
stadion
1. BFK Frýdlant
nebo
juniorský
běh nebo se zapojit do Dne dětí, který bude netradičně v září.

stadion 1. BFK Frýdlant
úterý 8. 9.
IV. VELETRH ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
12.00 8.
– 17.30
Kulturní
centrum
úterý
9.
IV.
VELETRH
ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
12.00 – 17.30 Kulturní centrum
úterý 8. 9.
Tvořivé dílny pro děti
15.00 8.
– 19.00
PRINC Adílny
PRINCEZNA
úterý
9.
Tvořivé
pro děti– papírové loutky
Kulturního centra
15.00 – 19.00 klubovny
PRINC A PRINCEZNA
– papírové loutky
vstup
zdarma
klubovny
Kulturního centra
pátek 11. 9.
18.00
pátek 11. 9.
18.00

vstup zdarma
Zdravotní přednáška
KAM SMĚŘUJE
TENTO SVĚT
Zdravotní
přednáška
klubovny
Kulturního
centra
KAM SMĚŘUJE
TENTO
SVĚT

pátek 11. 9.
20.00
pátek 11. 9.

klubovny Kulturního centra
FRÝDLANTSKÁ RETRO TANČÍRNA
velký sál Kulturního
centra
FRÝDLANTSKÁ
RETRO
TANČÍRNA
Vstupné
Kč, vstupenky
velký
sál 130
Kulturního
centra možno zakoupit v TIC.

sobota 12. 9.
16.00
sobota 12. 9.

Vstupné 130 Kč, vstupenky možno zakoupit v TIC.
PŘEHLÍDKA KLOBOUKOVÉ I ODĚVNÍ MÓDY MINULÉHO STOLETÍ
klubovny Kulturního
centra I ODĚVNÍ MÓDY MINULÉHO STOLETÍ
PŘEHLÍDKA
KLOBOUKOVÉ
vstup
zdarma
klubovny
Kulturního centra

20.00

16.00

sobota 12. 9.
20.00 12. 9.
sobota
20.00
neděle 13. 9.
8.30
neděle 13. 9.
8.30

neděle 13. 9.
9.00 – 13.00
neděle
13. 9.
9.00 – 13.00
neděle 13. 9.
14.00
neděle 13. 9.
14.00

vstup zdarma
FRÝDLANTSKÝ DISCOPŘÍBĚH s DJ HONZOU – hity 80.–90. let
velký
sál Kulturního
centra s DJ HONZOU – hity 80.–90. let
FRÝDLANTSKÝ
DISCOPŘÍBĚH
velký sál Kulturního centra

LYSOHORSKÁ NEJ... ANEB CO JSTE JEŠTĚ NEVĚDĚLI

Pěší výstup na LHNEJ...
s průvodcem.
Nutná
603 264 058.
LYSOHORSKÁ
ANEB CO
JSTErezervace
JEŠTĚ NEVĚDĚLI

parkoviště
Rajské
boudy
Pěší výstupuna
LH s průvodcem.
Nutná rezervace 603 264 058.
parkoviště u Rajské boudy
BESKYDY OBJEKTIVEM – mini fotokurz pod vedením zkušeného fotografa
Malenovice
Obecní dům– mini fotokurz pod vedením zkušeného fotografa
BESKYDY
OBJEKTIVEM
Malenovice Obecní dům
Zdravotní přednáška
JAK ZVLÁDAT
KRIZE
Zdravotní
přednáška
klubovny
Kulturního
JAK ZVLÁDAT
KRIZE centra

klubovny Kulturního centra

pondělí 14. 9. FARMÁŘSKÉ TRHY
09.00 – 16.00
před obchodním
domem OMMA
pondělí
14. 9. FARMÁŘSKÉ
TRHY
09.00 – 16.00 před obchodním domem OMMA
pondělí 14. 9. Divadelní představení
19.00
ŽENA, KTERÁ UVAŘILA SVÉHO MANŽELA
Hrají Nela Boudová a Ilona Svobodová.
velký sál Kulturního centra
Vstupné 350 Kč, 300 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně
zakoupit v TIC nebo na místě.

úterý 15. 9.
Tvořivé dílny pro děti
15.00 – 19.00 JABLÍČKA A HRUŠKY Z LÁTKY A PAPÍRU
klubovny Kulturního centra
vstup zdarma
čtvrtek 17. 9. Cestopisná přednáška Jiřího Kráčalíka
18.00
EKVÁDOR – ANDY, AMAZONIE A GALAPÁGY
kinosál Kulturního centra
vstupné 50 Kč
neděle 20. 9.
8.30
čtvrtek 24. 9.
17.00

neděle 25. 9.
18.00

neděle 27. 9.
16.00

pondělí 28. 9.
9.00 – 16.00

Připravujeme
sobota 3. 10.
18.00

LYSOHORSKÁ NEJ... ANEB CO JSTE JEŠTĚ NEVĚDĚLI

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

– 14 –

Kultura

VII. Mezinárodní malířský plener
Artfridlandianum 2020 byl úspěšný

Přes koronavirovou krizi proběhl i letos
ve dnech 31. 7. – 6. 8. v malém městečku Korfantow v Opolskím vojvodství další úspěšný ročník setkání umělců – VII. Międzynarodowy Plener
Malarski Artfridlandianum.
Podnětem ke vzniku prvních setkání byla spolupráce umělců z měst spojených současným
nebo historickým názvem Friedlant. Nejaktivnější jsou právě v polském Korfantowě, kde se
o průběh akce, za podpory města a celé řady
sponzorů, stará Fundacja ,,Przyszlośč i Rozwój“
s obětavým organizátorem a nadšencem Ryszardem Nowakem v čele. K častým účastníkům patří
vedle Poláků také umělci z Česka a Německa.
Za poslední léta se zde objevili i účastníci z Litvy
a Ukrajiny. S Frýdlantem nad Ostravicí je spojení dlouhodobé, jelikož se zde díky podnětu paní
starostky Heleny Pešatové zúčastnili zástupci
ZUŠ s bývalou ředitelkou Karlou Stiborkovou už
prvních setkání a také se realizovala samostatná
akce v Česku. Od roku 2013 se plenérů zúčastnilo dle R. Nowaka přes 50 osob a bylo ponecháno
městu přes 250 prací, které byly vystaveny nejen
v Polsku, ale i v Česku. Specifikem plenéru je
to, že se zde setkávají profesionální umělci i zájemci o malířskou tvorbu, takže je to jakýsi tvůrčí
kadlub, kde se rekrutují nové talenty. Letošního
setkání se zúčastnilo 15 tvůrců a teoretiků z Polska, Česka a Ukrajiny. Za Frýdlant n. O. to byla
Karla Stiborková a Karel Bogar, který zde na pozvání organizátorů propagoval frýdlantskou Dílnu
uměleckého smaltu. Několik desítek prací, které
vznikly, byly vzhledem k současné epidemiologické situaci vystaveny na závěr akce na korfantowském rynku. Jak ukazují fotografie, po drama-

Účastníci při zahájení – uprostřed burmistr Wójcik.

Obraz s rouškou.
tické volbě polského prezidenta byla vrcholem
korfantowského kulturního léta. Z mnoha námětů
upoutala pozornost parafráze Munkova obrazu
s rouškou (viz snímek autora R. Blaszkowskeho
s K. Stiborkovou). Zahájení se zúčastnil vedle
dalších hostů i burmistr Korfantowa Janusz Wój-

Pozvánka na plenér na plakátovací ploše.
cik. Z jeho slov vyplynulo, že by měl velký zájem
na hlubší spolupráci s Frýdlantem nad Ostravicí,
a jak zaznělo při zahájení, pověřil prohloubením
kontaktů novou ředitelku Kulturního domu v Korfantowě. Pro náš region by taková spolupráce
byla velmi podnětná. 
(kb)

Dva koncerty Kruhu přátel hudby, nový systém rezervace vstupenek
Vážení přátelé krásné hudby, zveme vás
na další z koncertů klasické hudby v sezóně
2020, pořádaných frýdlantským Kruhem přátel hudby (KPH). Jde o koncert klavírního tria
a o varhanní recitál.
Klavírní trio Incendio vystoupí v úterý 8. září
od 18.00 ve velkém sále ZUŠ. Členy jsou tři mladí úspěšní umělci, kteří se spojili během studia
na Akademii múzických umění v Praze: houslista Filip Zaykov, violoncelista Vilém Petras a klavíristka Karolína Františová. Na programu budou skladby J. Haydna, F. Schuberta, J. Suka,
a C. Saint-Saënse. Klavírní trio je bráno spolu
se smyčcovým kvartetem za klenoty mezi ansámbly komorní hudby a dlouho už ve Frýdlantě
nevystoupilo, a tak se máme na co těšit.
Druhý koncert je varhanní recitál Petry Kujalové v pátek 25. září v 19.00 v kostele sv.

Bartoloměje. Paní Kujalová je absolventkou
Konzervatoře a Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, absolvovala také studia
a interpretační kurzy v zahraničí a je úspěšnou
mladou umělkyní. K varhanním koncertům se
KPH může vrátit po několikaleté pauze, související s opravou varhan, a tak se i na tento
koncert moc těšíme.
K oběma koncertům spouštíme nový rezervační systém, aby se neopakovala situace
z klavírního koncertu Ivo Kahánka v srpnu, kdy
kvůli koronaviru musela být omezena kapacita
sálu na 70 míst a někteří zájemci se bohužel už
na koncert nemohli dostat (i tímto textem se jim
za to znovu omlouváme, ale šlo o mimořádný
koncert za náhle ztížených hygienických podmínek a v dané situaci nebylo jiného řešení,
aby koncert mohl vůbec proběhnout). Na záři-

jové koncerty se už mohou zájemci předem zaregistrovat na adrese zusfrydlant.reservando.
cz a pokud potom včas přijdou, mají jistotu, že
se na koncert dostanou.
Vstupné na oba koncerty 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

Frýdlantské kino v září ovládnou především filmy z české produkce

Stále budete mít možnost zhlédnout film
3BOBULE, který se i v této době těší vysoké
návštěvnosti.
Přednáška a beseda
Dále jsou pro návštěvníky připraveny dvě
ČESKÁ MÉDIA DNES – VLIV DEZINFORMACÍ A OLIGARCHŮ
Šéfredaktor deníku FORUM 24 Pavel Šafr spolu s vedoucí editorkou Johanou životopisná dramata. Celovečerní film Havel,
Hovorkovou nás provedou světem tištěných médií a nechají nás nahlédnout do jejich který přináší příběh jedné z nejvýraznějších
„kuchyně“.
sobota 14. 12. 31. vánoční koncert Frýdlantského hudebního spolku
osob naší historie Václava Havla z jeho dikinosál Kulturního
centraNEŽ ZAVONÍ JEHLIČÍ
18.00
sidentských dob, kdy ještě nebyl slavnou
vstupné 50 Kč
Vstupné 120 Kč. Vstupenky budou v prodeji v TIC a v cukrárně „Pod
Lysou“ od
6. 12. je film Šarlatán s Ivanem
osobností.
Druhým
2019.
Koncert
Trojanem v hlavní roli a vypráví příběh inspiHANA ZAGOROVÁ, PETR REZEK A BOOM ! BAND JIŘÍHO DVOŘÁKA
rovaný životem léčitele Jana Mikoláška.
16.centra
12. FARMÁŘSKÉ TRHY – VÁNOČNÍ TRH
velký sál pondělí
Kulturního
Tvůrci jednoho z nejnavštěvovanějších
– 16.00
před
obchodním
domem
OMMAstránkách a následně
Vstupné 9.00
450 Kč,
vstupenky
možno
rezervovat
na našich
filmů posledních měsíců, dokumentu V síti,
zakoupit v TIC nebo na místě.
připravili pro diváky jeho novou verzi V síti
úterý 17. 12. Vánoční koncert pěveckého sboru Janáček
18+. Ta je pouze pro dospělé. Ukážou v ní
17.00
Janáčkova síň
Divadlo pro
děti
„nejtvrdší“ podobu záběrů, které pořídili při
O SNĚHURCE
mapování chování sexuálních predátorů.
19. centra
12. KOLEDOVÁNÍ S KOTKOVOU MUZIKOU
velký sál čtvrtek
Kulturního
Pohodovou atmosféru nabídnou hned
síň 15.00 h.
Vstupné 18.00
50 Kč, vstupenkyJanáčkova
na místě od
čtyři komedie. Štěstí je krásná věc, Casting
na lásku, Ženská pomsta a Bábovky.
FARMÁŘSKÉ
pátekTRHY
20. 12. Koncert frýdlantské folkové skupiny "s.r.o."
Ze zahraniční produkce se na plátně obpřed obchodním
OMMA
18.00 domemsál
modlitebny církve adventistů
jeví dlouho očekávané velkolepé špionážní
drama Tenet, americký superhrdinský film
Připravujeme:
Noví mutanti a nejen teenageri se můžou těKoncert
šit na další pokračování fenoménu After.
Krystyna Skalicka a Jana Bauerová
TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK!
Na naše malé diváky se v kině bude těšit
Třinecká písničkářka a harmonikářka Krystyna zpívá písně v češtině, polštině,
slovenštině a v těšínském nářečí. Jan Bauerová, vítězka soutěže písničkářů na Folkové
18.
1. Program
pro děti
růži 2013.sobota
Kytara,
harfa,
lyra, severské
kantele – to jsou instrumenty, které Jana na
16.00
HÝBÁNÍ
S TÝNOU
ZDEŇKEM
ČT DÉČKO
koncertech
běžně používá.
Hudební
spojeníAtěchto
dvouZdam
je zárukou originálního
velký sál Kulturního centra
zážitku.
postavy českého showbyznysu, kteVstupné 100 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách aDvě
následně
Farní zahrada
ré zná snad každý – excelentní bavič, herec,
TIC nebo
na místě.
Vstupné 60 Kč, vstupenkyzakoupit
možno vzakoupit
v TIC
nebo na místě.

Hvězdy, jak je neznáte:

Jakub Kohák a David Kraus
moderátor a také porotce úspěšné show Tvoje

čtvrtek 5. 3.
Divadelní představení
středa 14. 10. Talk show
tvář má známý hlas Jakub Kohák a herec, zpěVYSAVAČ
19.00
HVĚZDY,19.00
JAK JE NEZNÁTE
vák a bavič David Kraus přijedou potěšit historBohumil Klepl
v jedinečné
komediální
ONE MAN
SHOW o zamilovaném
Zábavný pořad plný improvizace,
historek
hostů, písniček
a odpovědí
na zapeklité
kami zeuklízeči
svého osobního i pracovního života frýz nákupního
otázky. Vystoupí Jakub Kohák
a Davidcentra.
Kraus.
dlantské publikum. A to ve středu, 14.10.2020
velký sál Kulturního centra
velký sál Kulturního centra
od 19:00 do Kulturního centra.
Vstupné 350
Kč, 300
Kč, vstupenky
možno
rezervovat
na našich stránkách a následně
Vstupné 400 Kč, 350 Kč, vstupenky
možno
rezervovat
na našich
stránkách
a následně
Moderátorem jejich talk show Hvězdy, jak
zakoupit v TIC nebo na místě.
zakoupit v TIC nebo na místě.

je neznáte ve stylu bláznivé jízdy dvou neřízených střel plných vtipných historek a pohotové

29. 3. Koncert
pondělí 2. 11. Divadelníneděle
představení
improvizace bude moderátor Václav Daniel Ko18.00
HANA ZAGOROVÁ, PETR REZEK A BOOM ! BAND JIŘÍHO DVOŘÁKA
19.00
VÍM, ŽE VÍŠ,
ŽE VÍM
sík. Oba aktéři pak budou v druhé půli show čevelký sál
Kulturního
Hrají Simona Stašová, Michael
Dlouhý
a další.centra
lit ai všetečným
Vstupné 450 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách
následně otázkám z řad vás diváků, tak si
velký sál Kulturního centra
nezapomeňte nějaký zajímavý dotaz připravit.
zakoupit v možno
TIC nebo
na místě. na našich stránkách a následně
Vstupné 400 Kč, 350 Kč, vstupenky
rezervovat
Vstupenky jsi můžete zakoupit online na nazakoupit v TIC nebo na místě.
šich stránkách, v TIC a na pokladně kina.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
sobota 5. 12. Divadelní představení
19.00
DVA NAHATÝ CHLAPI
Bláznivá komedie kontroverzního francouzského autora. Hrají – Martin Zounar,
Martina Randová, Martin Kraus a Daniela Šinkorová.

Scooby-Doo se svými přáteli, na Světové turné se vydají Trollové, podíváme se do pralesu s filmem Hurá do džungle a vnouček Peter
se bude trápit se svým Dědou postrachem
rodiny.
Od září opět promítáme filmy v rámci Fil-

mového klubu, a to vždy v neděli od 19.30.
Nebude chybět filmový klub pro studenty
a pro děti.
Na závěr připomínáme, že vstupenky
do kina si již můžete zakoupit i online na stránkách www.kfcno.cz.  Petra Krpcová, KCFnO

Kultura, sport
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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

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

Pro inzerci volejte

603 249 743

Školní 117, Frýdlant nad Ostravicí
730 164 014 info@optikaocni.eu

Platnost do konce října

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 !!!
Volejte: 728 096 251
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