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Náměstí ožilo Frýdlantskými slavnostmi
FRÝDLANT – V pátek 26. června se
na náměstí ve Frýdlantě konal 1. ročník
Frýdlantských slavností. K vidění a slyšení bylo opravdu mnoho, během bezmála
12 hodin se na podiu vystřídalo přes 220
účinkujících.
Program začal v 10 hodin vystoupením
Heidi Janků nejen pro děti a pak už se na
hlavním podiu, v kostele sv. Bartoloměje a

zahrádce hotelu Beskyd vystřídali se svým
vystoupením zástupci místních MŠ, ZŠ, ZUŠ,
pěveckých sdružení a zájmových spolků, čili
všichni, kteří se chtěli představit svému městu. Farní zahrada se na páteční odpoledne
proměnila v Dětský ráj, který nabídl nafukovací skluzavku, skákací hrad, výtvarné dílny,
funkční letadlo i simulátor parašutistického
úvazku, v parčíku před Janáčkovou se pre-

zentovaly školy, charitativní organizace a
místní spolky. Knihovna nabídla Knižní bazar,
děti měly možnost soutěžit ve Šmoulím koutku. Večerní program Frýdlantských slavností
zakončila svým vystoupením skupina Buty, jejíž koncert si téměř zaplněné náměstí opravdu
užilo. Poděkovat bychom chtěli všem účinkujícím a partnerům a už se těšíme se na brzkou
shledanou na další akci. Kateřina Kaiserová

Frýdlant připravuje Strategický plán rozvoje města

Město Frýdlant nad Ostravicí v těchto
dnech zahajuje přípravu Strategického plánu rozvoje, který by měl vytýčit hlavní směry
rozvoje města na příštích deset let, tedy do
roku 2025. Při té příležitosti jsme položili několik otázek starostce RNDr. Heleně Pešatové a místostarostovi Mgr. Davidu Pavliskovi.
Proč strategický plán rozvoje a co si od
toho slibujete?
Podle místostarosty Pavlisky je Strategický
plán klíčovým nástrojem pro řízení města, neboť
stanovuje hlavní priority a definuje nejvýznamnější projekty, které by město mělo zrealizovat,
aby dosáhlo stanovených cílů a vize. Dále k

tomu dodává, že je to nástroj pro zachování a
zvyšování konkurenceschopnosti města.
Jaká je vůbec vize města Frýdlantu nad
Ostravicí v roce 2025?
Místostarosta Pavliska o ní hovoří následovně: „Naše město by mělo být dobrým místem pro
život všech generací a současně by si mělo zachovat podhorský poklidný ráz.“ Ve své vizi akcentuje také na zaměstnanost, kvalitní a dostupné služby, ale hlavně na čisté životní prostředí.
Proč by se do přípravy tohoto strategického plánu měli zapojit podnikatelé,
občané, spolky, příspěvkové organizace?
Na tuto otázku odpovídají zástupci města
shodně: „Je zcela zásadní, že lidé se
zajímají o to, co se ve městě plánuje a
které konkrétní projekty se připravují.
Navíc mají možnost vývoj přímo ovlivnit a být, jak se říká, „u toho“. Přestože
míra občanské participace není v České republice tak vysoká jako například
v Rakousku, nechceme se smířit s tím,
že na tuto situaci rezignujeme. Ba právě
naopak. Chystáme se při zhotovování
této koncepce v maximální možné míře
zapojit širokou veřejnost, mladé i ty zku-

šenější, podnikatele i zástupce spolků, neboť
jen tak je zajištěna objektivita, trvalá udržitelnost a životaschopnost strategického plánu.“
Když hovoříte o zapojování veřejnosti,
jakým způsobem toho hodláte dosáhnout?
Starostka Pešatová popisuje: „Externí zpracovatel společnost EVS Consulting, s.r.o. pro
nás bude od 8. července realizovat ankety na
webových stránkách města, průzkumy formou
dotazníkového šetření, rozhovorů s občany,
podnikateli. Cílem je hlavně zjistit spokojenost s kvalitou života ve městě, identifikovat
nedostatky a hlavně zaznamenat představy
obyvatel o směru budoucího rozvoje města.
Obracíme se tak na širokou veřejnost s prosbou o spolupráci a vstřícnost, aby získané informace mohly být co možná nejobjektivnější.
Při naší práci uvítáme všechny konstruktivně
smýšlející jedince, kteří mají zájem se podílet
na tvorbě tohoto strategického dokumentu.“
V týdnu od 27. července proběhne první
jednání pracovní skupiny v rámci tvorby tohoto dokumentu.
V případě zájmu nás kontaktujte na e-mailu: dpavliska@frydlantno.cz nebo david.rucki@evsconsulting.org.

Občanské centrum Pržna je hotové
PRŽNO – Stavební práce na Občanském centru v Pržně definitivně skončily
a tím je rekonstrukce zdejší bývalé mateřské školy u konce. Obec nyní pracuje na
vnitřním vybavení.
Výstavba Centra občanské vybavenosti je
u konce. Ve čtvrtek 25. června proběhla kolaudace stavby. „Vše proběhlo bez zásadních
problémů. Je potřeba doložit pouze několik dokladů a doladit pár detailů,“ sdělil starosta Petr
Blokša. Upřesnil, že celkové náklady na výstavbu centra se pohybují okolo 22 milionů korun. To jsou výdaje od projekčních prací až po
realizaci. Projekt „Centrum občanské vybavenosti Pržno“, reg. č. CZ.1.10/4.1.00/04.01053
byl realizován v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko
2007 – 2013, prioritní osa: 4. Rozvoj venkova,
oblast podpory 4.1
V současné chvíli obec připravuje dodávky a instalace vnitřního vybavení. „Výběrové
řízení na jeho dodavatele již proběhlo. Nyní
čekáme, až jeho průběh překontroluje posky-

tovatel dotace. V průběhu prázdnin pak dojde
k instalaci nábytku. Následně se do nových
prostor začne stěhovat obecní úřad i další
subjekty,“ podotkl starosta Petr Blokša.
V minulém vydání těchto novin se lidé dočetli, že mohou sami spolurozhodovat, jak se
bude budova bývalé mateřinky jmenovat. „Řešili jsme to i na zasedání zastupitelů, ale nedokázali jsme se dohodnout. Já jsem navrhoval
Centrum občanské vybavenosti, protože jsme
mu tak říkali po celou
dobu
rekonstrukce.
Padly i návrhy Obecní
dům či Občanské centrum. Nevybrali jsme nic,
a proto jsme se obrátili
s prosbou o pomoc na
naše spoluobčany. Do
ankety se zapojilo na
15 procent oslovených.
Z došlých anketních
lístků jsme na Dni obce

Pržno vylosovali tři účastnice. První vylosovaná, paní Marie Štefková, dostala právo rozhodnout. A ze tří možností nakonec vybrala Občanské centrum,“ vysvětlil starosta.
Nové Občanské centrum se slavnostního otevření dočká 5. září, a to s ohledem na
dodávky vybavení a také letní prázdniny. Již
nyní si ale lidé mohou všimnout, že je centrum
obce Pržno díky němu opět o něco hezčí.

soutěže Sandru Nuchalíkovou a mnoho
dalších. Zajímavé a velmi pracovité uskupení je mezi žáky ekotýmu Janovice. Tvoří
ho nejméně dva zástupci z každé třídy,
kteří pracují na poli environmentální tématiky. Děti se zde zabývají různými tématy a
celý rok odvádí výbornou práci, která byla
letos po zásluze odměněna obhájením
mezinárodního titulu Ekoškola.
Mezi nejvíce aktivní a pracovité žáky patří
Pavel Bína a Martin Pitřík z osmé třídy. Tito
dva žáci již téměř tři roky pořádají na půdě
školy besedy o palmovém oleji. Jejich školeními prošli již všichni žáci školy – včetně
předškoláků. Za tuto aktivitu dostal vloni Pavel Bína ocenění Gratias Tibi, kterou převzal
spolu s dalšími 10 účastníky jeho kategorie v
pražské Lucerně.
V letošním školním roce se kluci odvážili
se svými znalostmi a schopnostmi vyrazit i
za hranice obce. Dne 14. května se kluci vy-

přijít podívat na obrazy, grafiky, samorosty,
OSTRAVICE – Po dvouleté pauze se v Ostravici opět koná tradiční Výstava zájmové umě- keramiku i dřevořezby. Líbit se určitě budou
lecké činnosti v Beskydech. A jak už velí tradice, i výrobky z kovu, paličkování, vitráže, maloje umístěna v Hotelu Freud. Již po43. ji pořádá vané sklo, šperky i umělecké drátkování. Je
možno také nahlédnout do knih spisovatele
sdružení výtvarné skupiny Petra Bezruče.
Na slavnostní vernisáž, která proběhla v našeho kraje Petra Anderleho. „Stálí příznivci
soboru 27. června, dorazily davy lidí. Už před lidového umění budou ovšem jen marně hledesátou hodinou hrála v sále muzika v podání dat lidovou poezii Františky Pituchové, se kteskupiny Kotci. Poté zazpíval hymnu Lachů sám rou jsme se rozloučili v roce 2012. Její vtipné
lašský král Zdeněk Viluš Krulikovský, návštěv- a aktuální veršíky dovedly potěšit i pohladit,“
níky přivítal Jan Satina spolu s Annou Plchovou podotkla smutně Anna Plchová. Poděkovala
a starostou Ostravice Miroslavem Mališem. také všem členům sdružení, kteří se na přípraLidé ještě zhlédli kouzelné vystoupení dětí ze vě výstavy aktivně podíleli.
Lidé se mohou na tvorbu beskydských
souboru Grunik a výstava tak byla zahájena.
„Jsem moc rád, že se výstava koná, a to umělců přijít podávat až do 18. července.
po dvouleté nucené pauze, kdy se hotel re- Otevřeno je každý den v době od 9 do 12 a
konstruoval. V dnešní době, kdy se na nás od 13 do 17 hodin.
ze všech stran tlačí
moderní umění, počítačová tvorba, je tato
výstava doslova osvěžením, návratem k
starým tradicím. Moc
se mi líbí, že i mladí
přebírají otěže starší
generace tak, aby
místní tradiční umění
bylo stále živé,“ zamyslel se starosta.
A co lidé na výstavě spatří? Mohou se
Vystoupení dětí z Gruniku návštěvníky výstavy nadchlo.

slovo starostky

O palmovém oleji se diskutovalo na Gymnáziu ve Frýdlantě n. O.
JANOVICE, FRÝDLANT – Na ZŠ Janovice se vyskytuje velké množství talentovaných a aktivních žáků. Jmenovat mohu
například vítězku talentové soutěže ve
zpěvu Nikol Ivánkovou, vítězku recitační

Výstava beskydských umělců
přilákala davy návštěvníků

dali besedovat na Gymnázium ve Frýdlantu
nad Ostravicí. Pečlivě se připravili a těšili se
na to, jak je přijmou žáci střední školy. Cílem
této besedy bylo upozornit na levný, avšak
zdravotně problematický palmový olej, jenž
je součástí mnoha potravinářských výrobků.
Velké společnosti proměňující pralesy na
plantáže navíc ohrožují i původní obyvatele,
často jim nelegálně zabírají půdu a jsou již
mnoho let obviňovány z porušování lidských
práv. Ke všemu se přidává ještě živelný způsob obhospodařování plantáží, který vede k
obrovskému zamoření řek hnojivy a pesticidy, na něž již začínají doplácet lidé i zvířata. Důležitým bodem je i celková devastace
území osázeného palmou olejnou. V místě
jejího výskytu je de facto zrušena biodiverzita, zcela mizí původní rostlinné i živočišné
druhy. Nejvíce ohroženi jsou tímto způsobem například orangutani.
(Pokračování na straně 3)

Vítáme léto!
Poslední červnové dny nám otevřely brány léta a prázdnin,
na které se všichni celé měsíce těšíme. Konec školního roku
a blížící se dovolené jsou pomyslnou odměnou za celoroční
práci a obdobím, kdy se můžeme sami realizovat a skutečně
si odpočinout. Naše město je na léto připraveno a mohu říct,
že snad jediné, co nemůže nabídnout, je moře s písčitou pláží.
Alespoň v malém jej určitě nahradí koupaliště s vyhřívanou vodou. Suchozemci ocení provoz sportovišť, relaxačních zón, cyklostezek a možnost výletů do přírody, jiní dají přednost množství kavárniček či domácímu grilování. K tomu všemu přispěje
i bohatý program Kulturního centra. Důkazem dobře odvedené
práce byla červnová návštěva pelotonu koloběžkářů z Moravskoslezského kraje, kteří pod
názvem „Tour de Nejkačka“ navštěvovali nejúspěšnější evropské projekty, mezi které patří
i naše cyklostezka, zpřístupněná opravená farní zahrada či zrekonstruované kulturní centrum.
Léto je rovněž nejlepším ročním obdobím pro stavební úpravy a práce hlavně ve školách,
v nichž vládne již nyní čilý ruch. V ZŠ T. G. Masaryka dochází k rekonstrukci sociálního
zázemí u tělocvičen, u prvních tříd i na ředitelství školy. V tělocvičně ZŠ Komenského probíhá
výměna podlahy, v domě čp. 899 v malometrážních bytech na ulici Pionýrů již začala generální oprava devíti bytových jader. Před budovou MěÚ čp. 139 před vchodem do Kulturního
centra je dokončována úprava rampy pro vozíčkáře. V rámci přístavby tělocvičny gymnázia
dojde v průběhu prázdnin i k rekonstrukci veřejného osvětlení, příjezdové komunikace
k této budově a i ke zbudování nové parkovací plochy. V srpnu by měla být ukončena první
fáze stavebních úprav našeho střediska sociálních služeb, bývalého kláštera.
Asi nás nepotěší, když nám cestu na dovolenou zkříží dopravní omezení a pohyb chodců komplikují rozkopané chodníky. V současné době probíhá na ulicích Hlavní, Smetanova
a Dvořákova úprava podzemního vedení vysokonapěťového kabelu. V nejbližších dnech
se započne se stavbou III. etapy výstavby chodníku na ul. Ostravská.
Letošní letní měsíce nepřinášejí tak velká dopravní omezení, jak tomu bývalo v předchozích
letech. Přesto vám předem děkuji za trpělivost a řidičům za obezřetnost.
Dovolte mi popřát vám všem krásné a pohodové letní měsíce. Užijte si jich ve zdraví a volné
dny využijte k načerpání nových sil do další práce.
Vaše starostka Helena Pešatová
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Frýdlant nad Ostravicí

Pozor na podomní prodej První kroky s internetem

V posledních dnech se ze strany občanů našeho města opět množí oprávněné stížnosti na
podomní prodej a praktiky podomních prodejců.
V první řadě bychom v této souvislosti chtěli
všechny občany města upozornit na znění čl. 5
nařízení obce č. 7/2013, kterým byl ve městě
Frýdlant nad Ostravicí vydán tržní řád a jehož
celé znění najdete na stánkách města www.frydlantno.cz v sekci „veřejná správa“ ¬ „předpisy
města“ ¬ „vyhlášky a nařízení města“.
Dle tohoto ustanovení je ve městě Frýdlant n.
O. podomní prodej a rovněž prodej pochůzkový
nepřípustný, přičemž za podomní prodej je považována nabídka, prodej zboží a nabídka, prodej
nebo poskytování služeb uskutečňovaná navštěvováním domácností bez předchozí objednávky.
Navštíví-li zástupci různých firem a podnikatelů vaši domácnost bez vaší předchozí objednávky (tzn., aniž byste si je vy sami pozvali
domů) a nabízejí vám jakékoli zboží či službu,
tedy není rozhodující, zda se jedná o hmotné
statky, např. nádobí, vysavač apod., či službu,

např. energie, služby mobilních operátorů apod.,
konají takto v rozporu s platným tržním řádem.
V tomto případě doporučujeme, abyste tyto
prodejce nekompromisním způsobem na tento
fakt upozornili a v žádném případě je ve vlastním zájmu nevpouštěli do svého bytu či domu
a nic nepodepisovali.
Je zřejmé, že solidní podnikatelé, kteří to se
svými stávajícími či potenciálními klienty myslí
upřímně, nepoužívají uvedené praktiky, ale jednají etickým způsobem.
Pokud ani v případě, že podomní prodejce
upozorníte na zákaz podomního prodeje ve
městě Frýdlant n. O. (tedy také v jeho městských
částech Lubno a Nová Ves) a na váš nezájem takovým způsobem uzavírat jakékoli smlouvy a oni
vás přesto nepřestanou přesvědčovat o výhodnosti svého zboží či služby, případně o „bezkonkurenčně nízké a výhodné ceně“, a nebudou chtít
vaši domácnost opustit, obraťte se na Policii ČR.
Odbor vnitřních věcí
a obecní živnostenský úřad

Na Gymnáziu ve Frýdlantě nad Ostravicí v
uplynulém měsíci probíhal zdarma kurz počítačů
pod vedením Renáty Šnytové a dalších studentů
gymnázia s názvem První kroky s internetem.
V hodinách základů společenských věd
jsme se pokusili vymyslet projekt, který by byl
prospěšný nejen nám, ale i dalším spoluobčanům. Náš spolužák, Ladislav Hustý, přišel s
nápadem výuky počítačů pro veřejnost.
V následujících měsících jsme s pomocí paní
profesorky Blanky Sanytrové vše naplánovali a
úspěšně zrealizovali. Občané Frýdlantu a blízkého okolí měli možnost zhlédnout informativní
letáky a poté se telefonicky přihlásit na kurz.
Pod naším vedením sedmnáct seniorů úspěšně absolvovalo výuku základní práce na počítači.
Lidé byli seznámeni s vyhledáváním na internetu, s posíláním elektronické pošty, se správou
složek či uspořádáním ikon na ploše. Neopo-

menuli jsme ale také informovat o kyberšikaně,
možnosti ukradení hesel i nebezpečí virů.
„Kurz mi pomohl s orientací na internetu. Konečně zvládám nejen posílání esemesek, ale i
emailů. Výklad byl srozumitelný a na hodinách
jsem se dozvěděl mnoho pro mě nových informací. Jsem rád, že můj notebook už nebude
neustále zaprášený a že ho můžu aktivně používat,“ řekl o kurzu účastník Lubomír Polach.
„Doopravdy nelituji, že jsem se přihlásil. Získal
jsem nejenom znalosti, ale i nové přátele.“
Děkujeme nejenom všem profesorům, kteří nám ochotně pomohli s organizací, ale také
všem účastníkům kurzu za jejich odvahu, píli a
trpělivost. Pevně věříme, že v příštím školním
roce se najdou další nadšení dobrovolníci, díky
kterým se podaří otevřít další zajímavé kurzy.
Renáta Šnytová a Soňa Kapusňáková,
studentky 5.A

jubilea
Jubilanti města Frýdlantu nad Ostravicí:
Městská část Frýdlant
V měsíci dubnu 2015 oslavili svá životní jubilea
a dali se zveřejněním svůj souhlas:
pan Jiří Bílek, 85 let
pan Milan Magnusek, 88 let
paní Olga Kampová, 93 let
V měsíci květnu 2015 oslavili svá životní jubilea
a dali se zveřejněním svůj souhlas:
paní Božena Štěrbová, 80 let
paní Vlasta Pulcová, 85 let
pan Imrich Genčúr, 89 let
V měsíci červnu 2015 oslavili svá životní jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas:
paní Věra Rodryčová, 80 let
pan Jan Kubečka, 86 let
paní Ludmila Rychtářová, 87 let
V měsíci červenci 2015 oslaví své životní jubileum a dala se zveřejněním svůj souhlas:
paní Ludmila Batrlová, 90 let
Městská část Nová Ves
V měsíci červnu 2015 oslavili svá životní jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas:
pan Karel Staněk, 80 let
paní Božena Jurčová, 94 let

Blahopřejeme
všem oslavencům

Vaření, válčení a cena ministra pro Komeňák

Ač byl v kalendáři červen, na konec školního
roku to ve škole vůbec nevypadalo! Deváťáci vycestovali za moderně zpracovanou expozicí válečných operací do Hrabyně, šesťačky zvítězily
v národním kole kuchařské soutěže ve zdravém
vaření a tým čtvrťáků přebíral ocenění „Bezpečná škola“ z rukou zástupců ministra vnitra.
Hrabyňský Národní památník II. světové války
již není jen pouhou expozicí válečných bojů. O
této skutečnosti se měli možnost přesvědčit i žáci
devátého ročníku. V moderně pojaté prezentaci
našli příčiny a důsledky antisemitismu. To výstava s názvem „Doba zmaru a naděje“ je vtáhla
do bojových akcí československých vojáků. Vše
umocnily vzpomínky dosud žijícího vězně z období holocaustu nebo zbraně, či osobní věci vojáků i
obyvatel žijících ve válečných letech 1939–1945.
Některé artefakty jako brána do koncentračního
tábora nebo mýdlo z lidského tuku se pro přítomné staly mementem hrůz války.
Úplně jiný závěr roku prožily šesťačky Aneta
Burá, Alena Pavládyová a Veronika Dobrozemská, které ve své kategorii žáků 4.–6. ročníku
zvítězily v zemském „moravském“ kole soutěže
Coolinaření s Albertem. Děvčata na olomoucké

Žádost o vydání občanského průkazu můžete podat u Městského úřadu
ve Frýdlantu nad Ostravicí v těchto úředních dnech:

Pondělí, středa 8.00–11.00 a 12.00–17.00
Čtvrtek
8.00–11.00 a 12.00–14.00
Jelikož je s touto výměnou spojen i nárůst žadatelů, prosíme vás tímto o trpělivost a o využití

všech úředních dnů, zejména čtvrtku.
Bližší info na tel. č. 558 604 115, 558 604 116.
Odbor vnitřních věcí,
a obecní živnostenský úřad

Ocenění žáci a studenti

Starostka Helena Pešatová ocenila ve čtvrtek 18. června v kinosále Kulturního centra
Frýdlantu nad Ostravicí nejúspěšnější žáky a
studenty našeho města, kteří obdrželi za své
úspěchy v krajských, národních a celosvětových soutěžích kromě sladkostí i pamětní listy.
Své úspěchy slavili v různých sférách svých aktivit, v umění, vědě, výzkumu, sportu i literatuře.
Například Jan Fuciman, žák IX. A, zvítězil v
juniorské části Mistrovství světa holoubat v maďarském Vácu. Postup do celosvětového finále

si Honzovi holubi museli vybojovat v Celostátním mistrovství mladých chovatelů. Honza je již
třetím pokračovatelem rodinné tradice chovu
poštovních holubů.
Gratulujeme a přejeme mnoho dalších chovatelských úspěchů!
Poděkování za vzornou reprezentaci své
školy i města ale patří úplně všem oceněným,
kterým přejeme krásné prázdniny!
Seznamy oceněných dětí lze získat na
webových stránkách města.

DÍKY, že JSI, HARCOVKO!
Ve Frýdlantě nad Ostravicí existuje již 11 let něco tak úžasného, jako je sportovně-rekreační centrum Harcovka. Je zaměřeno na zdravotní a rekreační cvičení pro každého, kdo to
potřebuje, dokáže být vytrvalý a má opravdový zájem své zdraví posílit. Za velmi vstřícnou,
přátelskou atmosférou tu stojí dvě hlavní ženy, zakladatelky, aktérky mnoha aktivit – dvojčata Karin Borejová a Petra Šťastná. Bezvadné lektorky – cvičitelky, pro nás skutečné VIP,
které odborně pomáhají od bolestí zad, kloubů i poúrazových problémů. Právě vhodně
cíleným posilováním svalů a beder se nám dokonce podařilo předejít operaci kolen či kyčlí.
Na Harcovce se jenom necvičí, ale také relaxuje v solné jeskyni, maluje, zdravě peče.
Máme tady také charitativní obchůdek, kterým přispíváme na ochranu domácích zvířátek.
Milá Harcovko, děkujeme ti za všechna cvičení v tomto roce, užij si své miniprázdniny – ty
je máš jen dva týdny! A my ti slibujeme, že opět budeme zatahovat břicha, tlačit horní žebra
dolů a spodní nahoru, podsazovat pánev, kostrč dovnitř, ale s tou křížovou kostí nám to
ještě nejde! Potřebujeme to nadále pravidelně trénovat. S TEBOU.
Za spoustu spokojených klientek a klientů: Lída, Zdeněk s Hankou, 3 Pavly, 2 Marušky,
Květa, Zdenka s Honzou, Naďa, Věrka, Mirka.

finále ve škole tvrdě trénovala a nic
nenechala náhodě. Úkolem v národním finále bylo během 30 minut
připravit zdravé menu do 100 Kč pro
čtyři osoby. Že je to nemožné? Zeptejte se našich děvčat, jak na to. Je
to úkol přetěžký, ale jejich „česneková srdíčka nebo dortíky s červenou
řepou či trojúhelníčky s muchomůrkami z křepelčích vajec ozdobené
cherry rajčátky a trubičky s křenovou
pomazánkou v tortille“, zaujaly odbornou porotu natolik, že o udělení
ceny neměla pochyby. Když navíc
před zraky poroty děvčata vykouzlila
jahodovou zmrzlinu, měla vítězství definitivně v
kapse. Cenou pro vítězky je společné zářijové
vaření s mistrem kuchařem v Praze.
„Svět očima dětí“ je celostátní preventivní projekt Ministerstva vnitra ČR podporující prevenci
sociálně patologických jevů. Třída IV. A letošní
témata přetavila do úžasných výsledků. Vlastním
nákladem třída vydala nástěnný kalendář s preventivně zaměřenými dětskými pracemi, pod názvem „Bezpečně ve škole… i díky nám!“. Matěj

Frydrych a Vojtěch Dvořák vymysleli, zrežírovali,
natočili a upravili vlastní film k tématu soutěže
„Čím budu, až vyrostu“. Zdá se to téměř nepravděpodobné, ale chlapcům ze IV.A se podařilo
dílko téměř profesionální, proto si i oni dne 16.
6. převzali v Praze individuální ocenění. Velký
úspěch naší školy pak ještě završila děvčata 7.
ročníku Klára Mališová a Andrea Bezoušková,
která si odvezla cenu za prostorovou plastiku s
názvem „Tolerance – opravdová dáma“.

Tégeemka zakončila školní rok

Červnové dny letošního roku zpočátku
napovídaly, že bude letos pěkně horké léto,
to si to ale na poslední chvíli rozmyslelo
a teploty venku připomínaly spíše začátek
podzimu než astronomické zahájení léta.
Ve škole vrcholilo celoroční snažení žactva a jejich pedagogů o získání patřičných
vědomostí, jejichž hodnota se nakonec
zúročila v závěrečném hodnocení. Zkrátka,
školní rok 2014-2015 je již minulostí. Než
skončil, stihli se s ním ještě v ZŠ TGM řádně rozloučit.
Ve čtvrtek 18. června se sešli žáci 1. stupně na místním fotbalovém hřišti společně s
maminkami, tatínky a učiteli, aby zde společně
zakončili školní dny. Soutěže pořádané rodiči,
posezení u táborového ohně, to vše zpestře-

né přineseným občerstvením šikovných a
ochotných kuchařinek. I
když občas zamračená
obloha hrozila dešťovými kapkami, nestalo
se tak. Počasí vyšlo a
celý podvečer se nesl
v přátelském hravém
duchu. Za to vše patří
velké poděkování všem
ochotným rodičům, kteří opět ukázali, že jim
spolupráce a pomoc
Děti z Tégeemky se se školním rokem rozloučily vesele.
naší škole není vůbec
cizí a lhostejná, dále hlavní organizátorce akce, ré vše perfektně připravily, vyučujícím 1. stupně
paní učitelce Marcele Majerové s dcerami, kte- a samozřejmě těm, kteří přišli a podpořili nás
svojí dobrou náladou.
Než jsme se ve škole rozprchli na prázdniny (letos opět v ZŠ TGM o dva dny dříve, již
26. 6., vzhledem k dalším probíhajícím opravám a rekonstrukcím), zastihl nás ještě jeden
výrazný úspěch naší žákyně. 1. ročník literární
soutěže Píšeš píšu rád/a vyhrála v kategorii
8. a 9. ročníků Johana Nolanová z 8. B z Tégeemky. Tuto soutěž pořádala Knihovna Frýdlant a Literární klub Petra Bezruče. Pro naši
školu je to další ohromný úspěch a Johance
patří jistě velká gratulace.
A tak tedy závěrem: Vedení školy děkuje
všem rodičům, kteří nám ve škole pomáhají
a spolupracují s námi, všem sponzorům, kteří
nás podporují, všem žákům, že se jim u nás
líbí, a také samozřejmě učitelům, protože práci,
která je pro ně posláním, dělají rádi a s nasazením. Všem přejeme krásné letní dny, příjemnou
dovolenou i prázdniny a mnoho radostných
Malá chasička ze ZŠ TGM opět mezinárodně, tentokrát si zahrála a zazpívala
společně prožitých chvil se svými nejbližšími.
s čínským souborem v rámci MFF.

Frýdlant nad Ostravicí + Staré Hamry
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Fotbalisté 1. BFK postoupili do divize Školní rok na Gymnáziu BMA

Středa 17. června 19 hodin a 19 minut,
zaznívá závěrečný hvizd hlavního rozhodčího
Trojana, hráči 1. BFK Frýdlant zvedají ruce
nad hlavy, fanoušci vbíhají na hrací plochu a
společně skandují vítězný pokřik. Naši fotbalisté porazili Český Těšín na jeho půdě 3:1 a s
54 body si zajistili postup z 2. místa soutěže.
Přivedli tak po neuvěřitelných 21 letech do našeho města Moravskoslezskou divizi, která se
zde hrála naposledy v roce 1994.
V sezóně 2015/2016 tak budeme naše město reprezentovat ve 4. nejvyšší soutěži v České
republice a vyšší soutěž než 1. BFK bude hrát
pouze 70 z 3600 klubů, které hrají u nás soutěže
řízené Fotbalovou asociací ČR! Ocitli jsme se tak
ve vybrané společnosti klubů v rámci nejpopulárnějšího a nejrozšířenějšího sportu u nás. Naši
fotbalisté zdolali Český Těšín po neskutečně bojovném a nervy drásajícím souboji 3:1 a zaslouženě se po 90. minutách za ovace nadšených
frýdlantských fanoušků, kteří dorazili autobusem,

vlakem i osobními auty, radovali z postupu. Říká
se, že vše je tak, jak má být, a skromný klub z
města, které je nazýváno Bránou Beskyd, to
dokázal a nechal za sebou týmy z mnohem větších měst a s neporovnatelně většími finančními
možnostmi. Tento tým se tak zapsal zlatým písmem do klubových dějin. Základ úspěchu položil
již trenér Josef Sláma, který jej začal tvořit a s
kterým dosáhl stříbrných medailí v roce 2012 na
ME neprofesionálních týmů v Rakousku. Poté
převzal žezlo kouč Pavel Smatana a byl to on,
který jej dále doplnil a dotáhl svou misi až do vytouženého cíle! Fotbal ve Frýdlantě tak prožívá v
posledních letech jedno z nejkrásnějších období
své 84leté historie. Můžeme se pyšnit neuvěřitelnou podporou diváků, které nám ostatní kluby
závidí, a nesmíme zapomínat ani na mládež, kde
se rovněž udělalo obrovské penzum práce.
Děkujeme tedy všem hráčům, realizačnímu
týmu, vedení klubu, fanouškům, sponzorům a
městu Frýdlant nad Ostravicí za podporu!

Také uplynulý školní rok byl na „Béemáčku“
plný událostí a akcí. Čím při jejich prázdninové
rekapitulaci začít?
Asi největší změnou v životě naší školy se
v září 2014 stalo otevření nové školní restaurace, která vznikla rekonstrukcí bývalých školních šaten. Vznikl krásný prostor, kam chodíme
nejen na svačiny a obědy, ale vejde se tam
celá škola, takže jej lze využít k nejrůznějším
setkáváním – jak jsme mohli ověřit například při
tentokrát velmi vydařené vánoční besídce.
Asi nejrušnější bývá školní rok pro studenty
čtvrtého ročníku. Ti se nejprve na přelomu září
a října vypravili na tradiční „dospělácký“ výlet do
Amsterdamu, který se pro mnohé stal vrcholem
celého studia: naši studenti se nejen projeli na
kole po holandském venkově, ale zažili téměř
italské počasí na pláži a samozřejmě vrchovatě
užívali jedinečné atmosféry města. Po návratu
do reality pak začal maraton přípravy na závěr
studia, který si budoucí maturanti zpestřili listopadovým stužkovacím večírkem. Ten proběhl
za velmi hojné účasti rodičů, ale i ostatních studentů školy, a stal se vlastně takovou „generálkou“ na zkoušku dospělosti – vždyť připravit tak
náročnou společenskou akci není žádná maličkost. Těch pár měsíců pak uteklo jako voda a
byl tu květen a s ním maturitní zkoušky. Jsme
moc rádi, že se letos závěr studia všem našim
studentům vydařil – nejenže všichni maturity
„udělali“, ale můžeme se také chlubit velmi dobrými výsledky: celkem devatenáct z devětadvaceti čtvrťáků odmaturovalo s vyznamenáním.
Přejeme teď našim absolventům, aby zdárně
zvládli nástup na vysoké školy a aby se k nám
rádi vraceli a přinášeli jen dobré zprávy.

Kola + kanály = Holandsko. Studenti 4. ročníku BMA na školním výletě. Foto: Tereza Krištofová
Jakýmsi mottem naší školy je citát Alberta škol v Budapešti, na začátku kalendářního roku
Einsteina: „Jen život, který žijeme pro druhé, se prváci a druháci zdokonalovali v lyžařském
má smysl.“ V duchu této myšlenky se naši stu- umění na Gruni. Jednou z vydařených akcí
denti zapojují do nejrůznějších charitativních byl na konci dubna již tradiční víkendový poaktivit. Letos se podařilo dosáhnout pomysl- byt Catch It, organizovaný tentokrát studenty
ného vrcholu, který těžko jen tak překonáme: třetího ročníku. Školní rok pak končíme výlety
skupina našich studentů pod vedením pana jednotlivých tříd: prváci se vypravili do Slovenučitele Lobela vyrazila na výpravu do daleké- ského ráje, druháci na Hanou a třeťáci na roho Nepálu. Jejím cílem byla pomoc na škole mantickou samotu na hřeben Javorníků.
ve městě Tikapur. Studenti si připravili bohatý
V průběhu roku jsme se samozřejmě zúvýukový program pro děti a přivezli si spoustu častnili celé řady soutěží, aktuálně nás nejvízážitků, ale především jedinečnou a neopako- ce těší velmi úspěšná účast našich „psavců“ v
vatelnou životní zkušenost. Pevně doufáme, že nové literární soutěži vyhlášené frýdlantským
se podaří dále rozvinout navázané kontakty a kulturním centrem.
že se naši přátelé z Nepálu budou moci podívat
Bude-li následující školní rok jen z poloviny
na oplátku do Frýdlantu.
tak úspěšný jako ten uplynulý, máme se na co
Které další naše aktivity zmínit, aniž bychom těšit. Nejprve si však užijme prázdniny: přejeněkterou opomněli? Na podzim se naše dele- me všem našim studentům i učitelům, aby nagace opět zúčastnila konference křesťanských čerpali nové síly a v září na shledanou! 
lf

Putování za duhovou bublinou
Velmi pěknou akci k MDD pod názvem Putování za duhovou bublinou uspořádaly pro děti
MŠ Smetanova paní učitelky Jana a Yvona ze
třídy Sluníčko.
Na „putování“ se postupně, po trase značené šipkami a fáborky, vydala čtyři družstva.
Děti si procvičily orientaci v terénu, hledaly
ukryté dopisy s vědomostními úkoly, upevňovaly si pravidla chování v přírodě.
Všechny děti přišly v tričku zvolené barvy
(žlutá, zelená, modrá, červená) a v cíli – na fotbalovém hřišti – vytvořily krásnou „duhovou bublinu“, kterou využily k závěrečné pohybové hře.
Po vyhodnocení hry čekal na děti ještě poslední úkol – hledání pokladu na školní zahradě. I po-

slední úkol děti splnily na výbornou a radovaly se z drobných
dárečků. Dobrý pocit z vydařeného dopoledne měly nejen
děti, ale i paní učitelky.
Na oslavu MDD děti vyfoukly stovky duhových bublinek z bublifuků, které byly
součástí „pokladu“, a užily si
krásný slunečný den.
Za kol. MŠ Smetanova
(odl. pr. MŠ Frýdlant n. O.,
Janáčkova 1444)
Jarmila Haroková
a Jana Doležílková

Orchestr FHS slavnostně zahrál pod širým nebem
ČTENÍ PŘED SPANÍM: Celý školní rok navštěvovali vždy čtyři žáci ZŠ Satinka školku v Nové
Vsi, aby je před odpoledním odpočinkem v postýlkách potěšili čtením oblíbených pohádek.
Žáci se na čtení pečlivě připravovali a příběhy četli nejenom čtvrťáci, třeťáci, ale již i druháčci.
Poslední návštěvu v MŠ zpestřili žáci 2. třídy hranou pohádkou O koťátku. Odměnou jim byl
úsměv a potlesk jejich malých kamarádů.

Přátelé hudby si v sobotu 20. června, i přes
nepříznivé počasí, našli cestu na frýdlantské
náměstí, aby si poslechli libé tóny nesoucí se
z nástrojů muzikantů orchestru Frýdlantského
hudebního spolku.
Jednalo se o koncert slavnostní, neboť orchestr si letos připomíná 60. výročí svého založení. Původně neslo uskupení založené v roce
1955 Františkem Holinkou a Janem Smýkalem
jméno NORMA. Vskutku úctyhodnou dobu, po
kterou orchestr rozdává svou tvorbou lidem
radost, jakou přináší hudba, ocenil i moderátor
večera Petr Handl. Vždyť šedesátiletá historie
již nutí k zamyšlení. Kolik měl spolek v minu-

losti členů, kolik jich už přispělo k jeho rozvoji.
Sobotní představení trvalo téměř dvě hodiny
a hudebníci za tuto dobu stihli zahrát 16 skladeb. K slyšení byla například titulní píseň 23.
bondovky Skyfall, původně nazpívaná britskou
zpěvačkou Adele, Dvořákův Slovanský tanec č.
10 nebo skladba Moment for Morricone od italského mistra filmové hudby Ennia Morriconeho.
Hudebníkům, které s dirigentskou hůlkou
střídavě vedli Josef Vráblík, Lucie Možná a Karel Bria, se diváky v průběhu chladného večera
podařilo vysoce kvalitním výkonem dokonale
zahřát. K tomu zpěvem napomáhali Kateřina Hájovská, Jana Kurečková, Nikol Samková či Martin

Sportem ke zdraví

pěkné počasí nevybralo dovolenou a zajistilo
dětem pohodový průběh.
Po usilovných bojích se děti občerstvily, odpočinuly si a čekaly na výsledky a vyhlášení
vítězů. Skupina rozhodčích pracovala rychle a
za chvíli byly děti svolány ke stupni vítězů. Postupně byly odměněny medailemi, hračkami a
jinými odměnami. A to vše bez slziček, protože děti pochopily, že není důležité zvítězit, ale
zúčastnit se. Nakonec se všichni rozloučili jak
jinak, než olympijskou hymnou. Myslím si, že
potom i oběd v mateřské škole chutnal nějak
jinak. Poděkování všem, kteří pomáhali s organizací, rodičům, kteří obětavě zastali funkce
rozhodčích, také školskému odboru ve Frýdlantu nad Ostravicí za pěkné ceny pro vítěze. Tak
na viděnou za rok!  Za rodiče J. Kaločová

Když se řekne „olympiáda“, vědí děti co to
je? Samozřejmě, protože děti ze třídy Pastelka,
Motýlek a Hvězdička poctivě trénovaly, aby se
co nejlépe umístily. Ale vlastně kde? No přece na
„olympiádě mateřských škol“, která se v měsíci
červnu už stala tradicí ve Frýdlantu nad Ostravicí.
Všechno vypuklo 9. června na hřišti u sokolovny. Hudba lákala nejen děti, ale i kolemjdoucí. Přišly i děti ze školky, aby svým kamarádům
fandily. Byly na to patřičně vybaveny – s vlajkami
na obličeji, měly různá chrastítka a mávátka a povzbuzovaly tak, že je nebylo možné přeslechnout.
Po přivítání a slavnostním zahájení jsme se
mohli přesvědčit, jak umí děti házet, skákat
a běhat. A že jim to šlo! Možná i proto, že si

O palmovém oleji se diskutovalo
na Gymnáziu ve Frýdlantě n. O.
(Pokračování ze strany 1)
Věříme, že si žáci odnesli plno informací, o
čemž vypovídají otázky v závěrečné fázi besedy, jako např. Mohu já ovlivnit výskyt palmy
olejné? Jaká je prognóza dalšího vývoje výskytu palmy olejné? Jak se poznají výrobky bez
palmového oleje? Na všechny tyto dotazy kluci, Martin a Pavel, uměli odpovědět.
Na závěr naši kluci požádali o napsání zpětné vazby z této přednášky. Co jsme se dozvěděli? Například: „Bylo to super, nečekal jsem,
že si z toho vezmu tolik informací.“ „Nejlepší
přednáška ever.“ nebo „Je skvělé, že se touto

tematikou zabýváte, na váš věk super.“
Myslím si, že tato zkušenost byla pro kluky velice důležitá. Zjistili, jak je náročné vést
přednášku pro své vrstevníky, jak je těžké zaujmout, být připraven na jakýkoliv dotaz a udržet
pozornost po dobu 45 minut.
Ve všech těchto dovednostech oba obstáli. Ráda bych je ocenila za jejich pečlivou a
časově náročnou přípravu a přehled, který o
tématu mají již v tak mladém věku. Jsme pyšní
na jejich práci a jsme rádi, že prezentují janovickou ekoškolu na veřejnosti.

Mgr. Monika Olšáková

Frynta. Během vystoupení mohla na obecenstvo
tradičně zapůsobit i atmosféra krásně nasvíceného náměstí a budovy městského úřadu.
Po dlouhém závěrečném potlesku se lidé
rozcházeli do svých domovů spokojeni. Tradiční letní nokturno totiž ani tentokrát nezklamalo
a přineslo příjemný hudební zážitek.
Radim Valas

Výlet na farmu

„17…18…19… Pane řidiči, jsme všichni,
můžeme vyjet,“ pobídla paní učitelka řidiče autobusu. To se vypravily děti ze třídy Pastelka
MŠ TGM se svým pedagogickým doprovodem
na výlet. A víte, kam jedou? Za zvířátky na farmu Bludička, která se ukrývá v Bludovicích u
Nového Jičína. Snad tam někde nezabloudíme!
Ale kdepak, pan řidič nás klidnou a pohodovou
jízdou dovezl až do vytouženého cíle.
Přivítala nás hospodyně se svým pejskem,
který byl s dětmi okamžitě kamarád. Pro zvířátka
jsme měli překvapení. Batůžky dětí byly plné suchého chleba, mrkve, jablíček, řepy a dokonce
Terezka přinesla i obilí. To se nám za okamžik
hodilo, protože jsme šli do výběhu pro slepičky
a vyzkoušeli jsme si je krmit. Víte, kolik vajíček
snese slepice denně? My už to víme, ale neprozradíme. Pak přišly na řadu husy, kachny s malými kachňátky, jednodenní kuřátka, která jsme
si mohli pohladit. Krmili jsme králíky v kotcích. To
nejlepší nás však teprve čekalo. Mohli jsme do
chléva, kde jsme viděli krávy, telátka, vepříka a
jehňátka. Zvířátka jsme nasytili mlékem z láhve
pro miminka. Byli to opravdoví jedlíci – vyzunkli
každý tři láhve přes dudlík, než měli plná bříška.
Opět jsme si každý nabrali chleba a krmili jsme
ovečky a kozy. Dokonce je děti mohly dovést na
pastvu. Když je táhly, chvílemi jsme přemýšleli,
jestli na pastvu táhnou děti kozy nebo kozy děti. V
určitých okamžicích se to nedalo rozpoznat.
Pak už nás čekala jízda na poníkovi, odměna
za to, že děti naslouchaly, jak se mají ke zvířátkům chovat a neplašit je. Nejenže jsme se na něm
všichni svezli, dokonce jsme mohli druhého poníka kartáčovat. Určitě se mu to moc líbilo, protože
se ani nehnul. Všechno má svůj konec i my jsme
se museli rozloučit, i když dětem se moc nechtělo.
Bylo to dnes dopoledne plné prožitků a dojmů.
A to děti ještě čeká po odpoledním odpočinku
oslava Dětského dne na zahradě naší mateřské
školy. To už však budou mít s sebou maminku
nebo tatínka a bude to úplně jiná zábava.
Paní učitelky třídy Pastelka
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Červenec 2015
slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme za sebou první polovinu letošního roku, proto bych chtěl
pár slovy zhodnotit dosavadní práci obecního zastupitelstva. Největší akcí prvního pololetí bylo zateplení mateřské školy a změna
vytápění na tepelné čerpadlo země-voda, na kterou máme přislíbenou dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Tato akce
byla ukončena a převzata od zhotovitelů koncem dubna a nyní probíhají dokončovací práce na
terénních úpravách v okolí budovy. Celkové náklady na tuto akci byly 2 993 409 Kč a v plné výši
byla profinancována z obecního rozpočtu. V současné době probíhá závěrečné vyúčtování projektu a čekáme na proplacení dotace, která by měla činit 85 % z uznatelných nákladů. Z dalších
drobnějších akcí se nám podařilo odvodnit komunikaci u hřbitova, provedli jsme nejnutnější opravy
místních komunikací a za pomoci pracovníků na veřejně prospěšných pracích se snažíme udržovat
veřejné prostranství v čistotě a pořádku. Tito pracovníci jsou placení Úřadem práce ČR. V únoru
bylo zahájeno projednání „Návrhu zadání Územního plánu obce“ a nyní čekáme na vyjádření zpracovatele tohoto územního plánu, kterým je Magistrát města Frýdku-Místku. V rámci vzdělávání
občanů jsme v březnu zorganizovali seminář z oblasti právního povědomí na téma „sousedské
vztahy“, kde byli účastníci seznámeni se svými právy, povinnostmi a způsoby, jakými se jich lze
domáhat v návaznosti na nový Občanský zákoník. Kulturní výbor zajistil v březnu vystoupení divadla „U Lípy“ s přestavením „Let OK302 Madrid -Mexiko“, v dubnu vystoupil v sále Obecního domu
ve Lhotce třináctičlenný komorní soubor Camerata Janáček z Ostravy a s ním i místní dvojice
muzikantů Liselotte Rokyta a Jan Rokyta a 5. května proběhl u pomníku padlých pietní akt u
příležitosti 70 let od konce druhé světové války. V květnu proběhlo výběrové řízení na zhotovitele
chodníku od školky směrem k p. Mičulkovi, ze kterého vyšla jako vítězná firma sdružení Vala – Ing.
Jiří Vala za nabídkovou cenu 998 811 Kč. Práce na výstavbě chodníku by měly probíhat v měsících září až listopad 2015. Během stavebních prací bude částečně omezen provoz v okolí stavby.
Další výběrové řízení proběhlo v červnu, a to na dodavatele služby svoz a likvidace komunálního
odpadů v obci od října letošního roku, kdy končí stávající smlouva ze svozovou firmou. V tomto
výběrovém řízení byla vybrána firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. s nabídkovou cenou
bez DPH 1 840 Kč za tunu odpadu. Proto bych vás chtěl všechny požádat, třiďte poctivě odpad,
protože vše, co nevytřídíte, je odvezeno na skládku jako komunální odpad a draze za to zaplatíme.
Zastupitelstvo obce zahájilo práce na Strategickém plánu rozvoje obce. Během měsíce května
vám byly doručeny dotazníky, ve kterých jste si mohli určit priority rozvoje obce. Všem, kteří se
této ankety zúčastnili, děkujeme. Výsledky této ankety jsou zveřejněné na internetových stránkách
obce, případně jsou k nahlédnutí na obecním úřadě. Vzhledem k tomu, že začínají vycházet první
výzvy k operačním programům období 2014–2020, a my bychom chtěli těchto peněz z evropských
fondů využít, postupně připravujeme projekty, se kterými se pokusíme na tyto finance dosáhnout.
Závěrem bych chtěl popřát všem dětem příjemné prožití prázdnin, mnoho hezkých zážitků a
vám všem ostatním krásné letní počasí, klid a pohodu.
Zdeněk Kubala, starosta

Lhotka

Pozvánka na vystoupení skupiny „Poitin“
Kulturní výbor při Obecním úřadě ve Lhotce
vás zve na vystoupení skupiny „Poitín“ v sobotu
25. července v areálu „U školy“. Začátek v 19
hodin. Po koncertě posezení u ohně. Občerstvení zajištěno. Vstupné 100 Kč.
Poitín je plzeňská hudební skupina hrající od
roku 1996. Její repertoár zahrnuje především irskou tradiční hudbu prezentovanou způsobem,
jakým ji dnes provozují mladé skupiny na Britských ostrovech, v USA a v Evropě. Frontman
skupiny, zpěvák a hráč na irský buben bodhrán

Jeremy M. King pochází z anglického Brightonu, kde se věnoval též interpretaci tradiční hudby. Také ostatní členové mají bohaté hudební
zkušenosti a kapela pravidelně hostuje nejen
na tuzemských festivalech, nýbrž má za sebou
úspěšná vystoupení např. v Polsku, Německu,
Itálii a Francii. Za svou více než patnáctiletou
existenci vydal Poitín vlastním nákladem celkem čtyři studiová alba, podílel se na kompilacích z produkce Popronu a několika dalších
výběrových nosičích v USA (Mage Records).

Pytle se neodváží
Upozorňujeme občany, že svozová firma vyváží pouze odpad umístěný v popelnicích.
Pytlovaný odpad se neodváží.
Termíny svozu komunálního odpadů: úterý 7. 7. a 21. 7.

Kozlovická traktoriáda

Za krásného slunečného počasí, ale extrémního horka, se v sobotu 13. června v
Kozlovicích za Kovářovým lesem uskutečnil
pod vedením Ladislava Kuchaře z Motosportu Kozlovice první ročník traktoriády, za velké
podpory diváků.
Sjely se převážně podomácku vyrobené
traktory nejen z okolí, ale například z Plzně, Příbrami, Humpolce, nebo Větřkovic, kde se rovněž uskuteční traktoriáda 22. srpna. K vidění
byly stroje nejrůznějších konstrukcí. Startovalo
28 strojů ve třech kategoriích do 1000 m3, nad
1000 m3 a pohon 4x4. Podmínky však byly pro

všechny stejné. Některé stroje byly příliš velké
a měly problém s několika zatáčkami, musely
najíždět i několikrát, zato Taxisův vodní příkop,
který přikrmovali hasiči z přistavené cisterny,
zvládaly hravě. Na rozdíl od svých menších
„kolegů“, kteří byli od bláta takřka všude.
Závodníci absolvovali dvě kola měřená časomírou a nakonec sprint dvojic, který ukázal, kdo
je nejrychlejší. Zde rozhodovaly opravdu sekundy. Lhotku reprezentoval Oldřich Kudělka s číslem 16 se svým zeleným traktůrkem na plyn.
Umístil se ve velké konkurenci na krásném 3.
místě v kategorii do 1000 m3. Závod měl své

nejrychlejší, ale ve výsledku byli vítězové všichni. Pro putovní pohár se musel ten nejrychlejší
přebrodit bahnem přes vodní příkop.
Co napsat závěrem, skvělá zábava pro
závodníky, příznivce i diváky, pěkně udělaná
trať, zajištěno občerstvení i toalety. K vidění
historické automobily, čtyřkolky, motorky i
Harleye. Převážně malí kluci byli nadšení,
někteří rodiče měli problém své potomky z
odstavených strojů dostat. Kdo se přišel podívat, jistě nelitoval. Dle slov pana Kuchaře se
bude v započaté tradici pokračovat a můžeme se těšit na druhý ročník.
R. Koch

Podpořte svými podpisy posílení mobilního signálu operátora T-Mobile

Kontaktovali jsme operátora společnosti T-Mobile se žádostí o posílení signálu. Bylo
nám sděleno, že se o tomto uvažuje nejdříve
v roce 2017 a na Lhotku také může přijít řada
později. Pokud bychom chtěli tuto situaci řešit dříve, je nutno k hromadné žádosti přiložit

jmenný seznam s adresou a podpisem nespokojených občanů. Žádáme občany, kteří mají
problém s příjmem telefonního signálu, aby se
dostavili na obecní úřad podpořit tuto žádost.
Čím více podpisů, tím bude mít žádost větší
prioritu.
OÚ

Výlet klubu seniorů do miniarboreta

Vzhůru na palubu aneb dětský den

Přestože v posledních dnech je počasí vrtkavé, ve čtvrtek 18. června bylo sluníčko, jako
na objednávku. Předseda klubu seniorů Karel
Závodný zorganizoval zájezd do nádherně
upraveného miniarboreta ve Staříči, kde jsme
strávili dopoledne.
Majitel pan Holub dokázal dlouhé desítky minut
poutavě vyprávět téměř o každé rostlině. K zhlédnutí byly nejen zajímavé stromy, bonsaje, rostliny
a čarověníky, ale i jezírka – jedno se zlatými karasy a koi kapry a druhé s barevnými žabkami. V
celé zahradě jsou vkusně zakomponovány umělecky kované předměty, lavičky, hmyz i zvířata.
Miniarboretum zároveň slouží jako prodejna skalniček, jehličnanů, okrasných stromů a

rostlin, kterým hlavně ženy nedokázaly odolat.
Po dobrém obědě ve Staříčském kulturním
domě jsme se vydali do nedalekých Chlebovic
do včelařského muzea a skanzenu. Zhruba po
hodinové prohlídce muzea se zasvěceným výkladem nám paní Knödlová udělala přednášku
o včelích produktech, jejich využití a vlivu na
lidské zdraví. Byli jsme se nabít energií ve včelíně s prosklenou stěnou, ochutnali medovinu
a medák. Po příjemné relaxaci byla možnost
nakoupit včelí produkty v místním dobře zásobeném obchůdku. Byl to příjemně a zajímavě
strávený den.
R. Koch

Letos jsme dětský den přesunuli téměř až
na konec června, týden před začátkem prázdnin jsme jej tak mohli pojmout jako oslavu konce školního roku.
Prakticky celým odpolednem nás v areálu
u školky provázelo téma námořnici. Program
zahájila dvě námořnická taneční vystoupení,
kterých se zhostily lhotecké dívky a ženy. V následujících soutěžních disciplínách si děti mohly
vyzkoušet např. házení záchranným kruhem,
stavbu majáku, vázání námořnických uzlů, skládání papírových lodiček, lov ryb a další nezbytné
námořnické dovednosti. Za své snažení si mohly
vybrat nějakou pěknou cenu. Opět nechyběl ani
tradiční závod na kolech a koloběžkách. Pauzu
před vyhlašováním výsledků zpestřila svým pásmem pohádkových písniček schola Rosnička.
Pro všechny bylo připraveno výborné občerstvení od popcornu, párku v rohlíku, přes sladké
dobroty soutěže Buchta roku až po kuřecí steak.
Večer si ještě mohli všichni, kdo měli chuť a

výdrž, zazpívat při kytaře a houslích. Úplný závěr
dětského dne, který už patřil převážně rodičům,
se přesunul do hospody Pod Ořechem, protože
nám byla zima přeukrutná. Kalendář sice hlásil,
že další den začíná léto, teploměr však ukazoval
tak dvanáct stupňů. Počasí nás letos vůbec potrápilo. Dva předešlé víkendy tropy, tento víkend
podle předpovědí chladný a deštivý. S obavami
jsme celé odpoledne pokukovali po černých mracích objevujících se na obloze. Ale asi jsme se
dobře modlili, protože nakonec s výjimkou jedné
kraťoučké přeháňky déšť nedorazil, takže jsme
program nemuseli přesunovat do školní budovy.
Pobavit se na lhotecký dětský den dorazila
víc jak stovka dětí a myslím, že si všechny své
odpoledne užily, což bylo hlavním cílem nás,
kteří jsme pro ně program s láskou připravovali.
Na závěr bych chtěla ještě poděkovat všem
sponzorům, kteří přispěli na realizaci dětského
dne, a taky všem, kteří se podíleli na jeho organizaci.
M. V.

Upozornění

Žádáme občany, aby dbali na dodržování nepsaných zákonů a alespoň o nedělích
nepoužívali hlučné stroje a nástroje, jako
jsou sekačky, křovinořezy, brusky, motorové a kotoučové pily, aj.
Buďte ohleduplní ke svým sousedům, kteří
si potřebují odpočinout a nabrat nových sil po
náročném pracovním týdnu. Tímto opatřením
se vyhneme vydávání nových vyhlášek, které
by nám všem znepříjemňovaly život. Děkujeme
za pochopení.
oú

jubilea
V měsíci červenci oslaví a dali ke zveřejnění
souhlas svá životní jubilea občané:
Šrubařová Anna 83 let
Kožuch Augustin 83 let
Kožuchová Ludmila 80 let
Mičulka Stanislav 75 let
Matějová Zdeňka 75 let
Dohnal Richard 50 let
Všem oslavencům přejeme do dalších let
mnoho zdraví, spokojenosti a životního elánu.

„Sportoviště“ v čase
noví občánci
V červnu se naše obec rozrostla o jednu
holčičku a tři chlapce. Narodili se:
Karolína Brandejsová
rodičům Veronice a Janovi Brandejsovým
Marek Zagrapan rodičům
Anetě Ryškové a Janu Zagrapanovi.
Antonín Riegel rodičům Lubomíře Žárské
Riegelové a Pavlu Riegelovi
a Ondřej Krč rodičům
Heleně a Pavlovi Krčovým.
Šťastným rodičům gratulujeme a dětem
přejeme hodně štěstí v životě, ať rostou
k radosti svých rodičů.

Sportovní zařízení vzniklo v akci „Z“ na místě drůbežárny JZD. Stavba byla dokončena v roce 1975. Většinu prací provedli občané zdarma brigádnicky. Budova
byla po dobudování předána do vlastnictví OV ČSTV.
Od roku 1997 byla majetkem TJ SOKOL Lhotka.
Členové prováděli zdarma údržbu a zajišťovali provoz pod dohledem správce Vojtěcha Slípka. V roce
2009 byla provedena celková rekonstrukce stávající
budovy a její rozšíření, zpevněné plochy, nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem, včetně oplocení,
rekonstrukce travnatého fotbalového hřiště. Celkové
náklady na rekonstrukci činily 9 902 027 Kč. Na tuto
akci obec získala dotaci 7 561 144 Kč a 2 340 883
Kč bylo profinancováno z obecního rozpočtu. V roce
2013 byl celý areál sportoviště převeden do vlastnictví obce Lhotka, která zajišťuje jeho provoz a údržbu.
Nynějším správcem areálu je pan Milan Mičulka.

–5–

Baška

Červenec 2015

Legionář, četař Josef Šimík padl v posledních dnech 1. světové války
„K významným rodákům z Bašky nutno zmínit Josefa Šimíka – legionáře, který padl 21. 10.
1918 ve Francii“ (Bedřich Fišer – Malé dějiny
Bašky, str. 22.). V této publikaci uvádí autor i
další významné rodáky, mezi jinými Jaroslava
Šimíka – učitele (*6. 2. 1922 - +31. 10. 2001),
synovce Josefa Šimíka.
Josef Šimík pocházel z pěti sourozenců. Narodil se 15. 3. 1892, rodičům Karlu a Terezii,
kteří bydleli v Bašce na Dřevěném kopci č.p.
95. Jeho sestra Marie (*1903 - +1945) zahynula při osvobozovacích bojích o Bašku.
Významnou kapitolou v životě Josefa Šimíka,
ale bohužel i tragickou, byla 1. světová válka.
Ze záznamu ve vojenském archivu v Praze
lze doložit: Do roku 1916 bojoval jako vojín v
rakousko-uherské armádě (100. pěší pluk). V
roce 1916 (12. 6.) byl zajat u Bučače na západní Ukrajině. Město leží v Ternopilské oblasti na
řece Strypa v historickém centru regionu Halič.
V zajetí se Josef Šimík přihlásil do československých legií v Rusku (29. 7. 1917). V srpnu
1917 Edvard Beneš dojednal ve Francii převoz
českých a slovenských zajatců z Ruska a vznik
československé brigády. Josef Šimík byl zařazen k 21. střeleckému pluku (7. 3. 1918). Velitelem československé brigády byl francouzský
plukovník A. Ch. Philippe. Od července 1918
byla brigáda začleněna do 53. pěší francouzské

divize. Rozkaz k obsazení vesnice Terron dostal
21. československý střelecký pluk 20. října 1918.
V těžkých bojích 18.– 22. října proti německému
vojsku utrpěl prapor celkové ztráty, 175 zraněných ,12 nezvěstných a 31 padlých, mezi kterými
byl i Josef Šimík (21. 10. 1918), který je pohřben
na vojenském hřbitově u Teronnu.
Terron se stal jedním ze symbolů bojů československých legionářů ve Francii a svým významem i krutostí je srovnatelný s bitvou československých legionářů u Zborova v Rusku. O
průběhu bojů u Terronu nejpřesvědčivěji hovoří
zpráva hlavního velitelství francouzské armády:
Brigáda československých střelců.
Pod rázným a obratným vedením plk. Philippe podal čs. pluk 21. důkaz nejkrásnějších
vojenských vlastností. Dne 21. října se zmocnil
vesnice Terronu za obzvláště těžkých podmínek a v následujících dnech odrazil tři německé
útoky podporované velmi prudkým bombardováním, zvláště plynovými střelami.
Celkem v průběhu 1. světové války vstoupilo do
řad československých jednotek na území Francie
9.367 mužů, z nichž jich za celou válku 560 padlo.
Podpisem příměří 11. 11. 1918 v Compiégne 1. světová válka skončila.
Terron sur Aisne
O vesnici Terron a v jejím okolí bojovali českoslovenští vojáci v poměrně krvavých bojích

„Také prosím, abyste se milovali,
dobrých násilí tlačiti nedali
a pravdy každému přáli …“
(z dopisu Mistra Jana Husa z Kostnice,
věrným Čechům)
V tyto dny si připomínáme 600. výročí upálení Mistra Jana Husa (6. července 1415). Občané Bašky, ale i její příležitostní návštěvníci,
kteří procházejí kolem budovy bývalého Husova
domu, si dnes již asi neuvědomují, kolik obětavosti tehdejších členů církve Českobratrské
evangelické (ČCE) z Bašky, Hodoňovic, Kunčiček, ale i Janovic, Pržna, Metylovic, Skalice
a Starého Města bylo zapotřebí k tomu, aby
tato sakrální stavba mohla být dokončena a

slavnostně otevřena (8. září 1929). Z archivních
zápisů se můžeme dočíst, že plány zhotovil architekt František Nestrašil z Frýdku a stavebním
dozorem byl pověřen Pavel Poledník z Janovic.
Náklady na postavení Husova domu činily zhruba 100 000 korun. Stavbu vedl stavební výbor,
který byl zvolen 15. května 1927. Předsedou byl
Jan Vojnar, jeho členy Augusta Šimonovská,
Jenovefa Karásková, Čeněk Krhut (všichni z
Bašky), Jan Pastorek z Janovic, Anna Němcová z Kunčiček, Pavel Osina ze Skalice, Josef
Chvastek a Rudolf Tyleček z Pržna.
Ročenka z roku 1929 frýdeckého sboru
ČCE Frýdek, uvádí jména zakládajících členů
mimo jiné také z Bašky, Hodoňovic a Kunčiček.
Baška: Bauerová M., Bromek
J., Gojtka V., Grychová O.,
Handlová Š., Janečková O.,
Janša J., Juroš J., Karásková
J., Kasík., Kokeš J., Krhut Č.,
Mikolášová M., Pastorek Jan.,
Pokluda R., Sikora P., Šařec
P., Šimonovská A.,Vašinka
A.,Vojnar J.
Hodoňovice: Cirill T., Klusová
M., Onderková R., Ratajová M.
Kunčičky: Chlopčík F., Chvastek Jos., Chvastek Jar., Janík
L., Kohut J., Slaninová Št.,
Stonavski K.
V této době se v Bašce a jejím
nejbližším okolí hlásilo k českobratrské církvi na 318 občanů.
Nelze
nevzpomenout
také mimořádné pomoci frýdeckého faráře této církve
Alexandra Winklera (28. 5.
1886 – 22. 1. 1979), bez jehož obětavého přispění by se
Husův dům v Bašce postavit
nepodařilo. Především výzvy
k finanční pomoci, které publikoval v časopise Českob-

Pomník legionářů v obci Terron (Francie).
ve dnech 18. – 31. 10. 1918, tedy v posledních
dnech světové války. Ve vesnici měl své velitelské stanoviště kpt. Otakar Husák, velitel 1.
praporu 21. střeleckého pluku.
Na návsi je uprostřed širokých schodů do
kostela zbudován památník – zídka s reliéfem

francouzského a československého vojáka
podávajících si ruce. Na deskách vlevo jsou
jména občanů Terronu padlých v první a druhé
světové válce a na text desce vpravo je věnován československým legionářům 1. praporu
21. pluku, kteří padli při dobývání a obraně Te-

rronu během října 1918. Náměstí nese název
La Tchécoslovaque, jsou tu ulice Pražská a
generála Husáka, je tu i dům, který byl velitelským stanovištěm a v roce 1928 u příležitosti
Národní poutě do Francie zde byla umístěna
dedikační deska. 
František Vaníček

ratrský Hlas, přinesly výraznou pomoc. O tom,
že se Alexander Winkler významně vepsal do
duchovní historie Bašky, dokazuje i pamětní
deska, která je bohužel umístěna v interiéru,
dnes již zrušeného Husova domu, a není přístupná veřejnosti.
Ve svých vzpomínkách, již zesnulá paní učitelka Vlasta Krautová z Bašky uvádí: „Nemohu
zapomenout na hodiny faráře Alexandra Win-

klera, který nám s paní učitelkou Antonií Mačákovou vštěpoval ve škole v Bašce základy
duchovního a národního cítění.“
Rovněž jeden z pamětníků pan Josef Zeman (8. 2. 1929) z Frýdlantu nad Ostravicí ve
svých vzpomínkách napsal: „Pokřtěn jsem byl
bratrem farářem A. Winklerem v Národní škole
v Bašce, budova Husova domu byla tehdy ve
výstavbě. Také naše bohoslužby se od roku

1921 do 31. 8. 1929 konávaly v bašťanské škole. Takže jsem stejně stár s Husovým domem.
Bohužel ten již řadu let slouží jinému účelu. To
se rozhodně nemělo stát. Kdykoliv projíždím
okolo, mám ve svém nitru lítostivý pocit, vždyť
byl jednou z významných budov Bašky. Snad
se tato významná církevní budova dala zachránit nebo využít k jiným smysluplným účelům,
bohužel nestalo se tak.“  František Vaníček

Z nejstarší historie Husova domu v Bašce

Na postavení Husova domu církve Českobratrské evangelické v Bašce v roce 1929 měl mimořádnou zásluhu frýdecký senior této církve Alexandr Winkler (1886–1979). Církevní svatbu, dnes již
sloužící komerčním potřebám, navštěvovali především ve 30. letech věřící této církve nejen z Bašky, Hodoňovic, Kunčiček u Bašky, ale také ze Starého Města, Pržna, Skalice a Janovic. Fotografie
z roku 1938 zachycuje v první řadě Marii Vronkovou s dcerami Boženou a Miroslavou, ve druhé
řadě sedící zleva Chvostek, Alexandr Winkler, Šimonovský, ve třetí řadě sedí uprostřed v brýlích
první starosta tehdejší Malých Kunčic z let 1918 až 1921 Ludvík Janík.
Foto: Archiv

tak šel čas …

Na archivním snímku z roku 1929 je rodina mlynáře Schindlera z Kunčiček u Bašky. Z levé strany stojící Františka Schindlerova (mlynářka), asi
strýc ze Skalice, Robert Schindler (mlynář). V autě: Anna Barova (Schindlerova) ředitelka školy v Hodoňovicích, Hilda Schindlerova-Karásková.
Na kapotě – Erich Schindler, vedle auta, stojící s taškou, asi některý ze
zaměstnanců. 
Foto: Archiv OÚ Baška

Občanem Bašky, který padl v bojích za 2. světové války, byl rotmistr Josef
Koval. V letošním roce uplynulo od jeho úmrtí 70 let (+ 3. 3. 1945, Závažná
Poruba). Na snímku z roku 1917 je se svými staršími přáteli z bašského
Pánského kopce. Na židlích sedí zleva: Julius Kasík a Jan Tobola. Horní
řada zleva: Karel Tesarčík, Josef Koval, Jan Kasík (ve stejnokroji rakouské
armády), Vilém Onderka a Karel Neděla.  Foto: Archiv Pavla Tománka

Divadelní ochotnický soubor J. K. Tyla v Bašce spolu se SRPŠ a žáky
Národní školy v Bašce sehrál 25. prosince 1960 v sokolovně v Bašce pohádkovou hru Otakara Žebráka Jirka vaří špinifix. Na fotografii
jsou někteří z aktérů této hry. Spodní řada zleva: Stanislava Koloničná,
Zdeňka Hanzlová, Jana Bartlová, Nina Šustková, Mirka Skalická, Marta Humlová, Jana Majerová. Prostřední řada zleva: Pavla Fucimanová,
Marie Janíková, Dagmar Foldynová, Marta Nováková, Lubuše Špoková, Marcela Skotnicová, Karla Vavříková, Marie Vrublová, Marie Kmošťáková, Marie Galiová, Mirka Čapčuchová. Horní řada: Dana Šustková,
Alena Šárková, Zdeňka Galiová, učitelka Marie Galiová a Rudolf Janík.

Foto: Archiv

Na archivní fotografii ze září 1985 jsou někteří z občanů Bašky, kteří
pomáhali při stavbě bašského kulturního domu. Zleva Arnošt Carbol, Miroslav Bialý, Pavel Tománek, Bedřich Šnyta, Oldřich Nezhoda, Jaromír
Chromiák, tehdejší předseda MNV v Bašce.

Televizní soutěže Všechno za minutu se zúčastnil 15. listopadu 1986 i
tým z Bašky. Snímek zachycujíce za stolíky soutěžící. Zleva: Pavel Šolle,
Vladimír Šolle, Jaroslav Máj, Vladan Máj. Zcela vlevo jeden z bašťanských
diváků Bohumír Šigut, který soutěžící přijel povzbudit. 
Foto: Archiv
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Den obce opět bavil malé i velké návštěvníky

Našim fotbalistům unikl postup o vlásek
Jarní část fotbalové soutěže je za námi. Naši
muži skončili v tabulce pátí. „To by sice nebyl úplně špatný výsledek, ale bohužel jsme propásli asi
největší šanci na postup do vyšší soutěže, jaký
jsme kdy měli. Postupovala totiž do ní hned tři
mužstva z čela tabulky,“ řekl starosta Petr Blokša.
Na druhou stranu je spokojen, že v domácím prostředí se našim fotbalistům dařilo, neprohráli ani jednou, tudíž zcela naplnili název
projektu rekonstrukce sprch a šaten u hřiště
– „S lepším zázemím k lepším sportovním výkonům“. „Co jsme však neztratili doma, o to
jsme přišli venku, tudíž postup opět nevyšel.
V posledních kolech jsme to pokazili, a to je
obrovská škoda. Okresní přebor nás tak minul
a zůstáváme i nadále v okresní soutěži. Stačilo přitom docela málo – vyhrát v předposledním zápase doma, kdy jsme uhráli jen remízu,
a pak ještě vyhrát poslední utkání venku,“ pokrčil rameny starosta.

Ženy stejně jako muži obsadily pátou příčku
Moravskoslezské divize žen. V posledním zápase porazily tým Slovanu Ostrava 1:0. V minulých
letech bývaly více na špici tabulky, ale ve fotbale
obecně na této úrovni je problém udržovat stabilní tým. „Od příštího ročníku by se měly holky sloučit s týmem z Frýdlantu a mohla by se tak stabilizovat jejich hráčská základna,“ vysvětlil starosta.
Poměrně dobře se daří udržovat zápal do
hry našich nejmenších. V průběhu června proběhla modelová utkání malých fotbalistů, kdy
za mohutného povzbuzování rodičů nastoupili
do zápasů oděni v dresech Pržna a okusili si
atmosféru utkání naostro. Jednou proti sobě
samým a podruhé proti soupeřům z Metylovic.
Situace tedy vypadá nadějně. Od podzimu by
se Pržno mělo dočkat, po dlouhých devíti letech, opět účasti v žákovských soutěžích. Tuto
éru si pamatují už jen dva ze současných fotbalistů SKP, a to Jan Lekač a Iva Štefková.

Kdo dorazil v sobotu 13. června na Den
obce Pržna, s největší pravděpodobností
nelitoval. Přes den bylo nádherné slunečné počasí a v našem sportovním areálu na
nudu nebyl čas. Nejprve měly o zábavu postaráno děti. Na pódiu řádil klaun i kouzelník
Ťululum, tančily tanečnice Kačule a Síma.
Dorazil i velký medvídek Pú. Malí tanečníci
se účastnili spousty zábavných soutěží. Stateční se mohli projet na koni, ostatní využili
možnost pořádně si zaskákat v nafukovacím
hradu. Zejména děvčata s nadšením využila
nabídky malování na obličej.
V pozdnějších odpoledních hodinách přišli na řadu dospělí. „Uspořádali jsme tradiční
soutěž v pití piva. Letos měla rekordní počet
účastníků. Nakonec se jich přihlásilo 12, z toho
tři ženy. Nejrychleji, pod přísným dohledem
poroty složené z diváků, vypil svůj půl litr Tomáš Němec,“ popsal starosta Petr Blokša. Díky
tomu, že se obci podařilo zajistit více sponzorů,
se mohly uspořádat další dvě soutěže. Jedna
byla v přetahování lanem trojic, u které se zúčastnilo osm týmů. „Paradoxem je, že do finále
postoupil i starosta, který to sám nečekal. Tým
ve složení Jan Zagrapan, Jakub Šenk a Petr
Hrabovský ve finále ale porazil druhou trojici, tedy Tomáše Belka, Petra Kočvara a mou
maličkost,“ pokračoval s úsměvem starosta.
Poslední soutěží jednotlivců byl hod polenem

do dálky, tam se utkalo celkem 18 soutěžících.
Vítězem se stal Ondřej Přecechtěl. „Všechny
soutěže byly sledovány s velkým zájmem a
povzbuzováním přítomných. Atmosféra byla

vydařená, počasí se sice nakonec pokazilo,
ale naštěstí až v noci. Musím taky kvitovat, že
i všechny koncerty byly skvělé a nikdo z vystupujících nezklamal,“ zhodnotil akci Petr Blokša.

Obec děkuje sponzorům
Obec Pržno děkuje všem sponzorům, bez nichž by pořádání akce bylo pro obec mnohem složitější a nebo by slavnost musela být daleko, daleko skromnější. Jsou to firmy a jednotlivci: G&G
Resources s.r.o., Casal kovo s. r. o., Bezan s.r.o., pojišťovací kancelář Radim Šturma, Sander
Support Logistic s.r.o., D3Soft s.r.o., Therma FM s.r.o., Mevra Energy s.r.o., tiskárna Kleinwächter, Beskydská stavební a.s., Purgina s.r.o., Probolus s.r.o., Teplotechna Ostrava a.s., Miroslav
Andrle a Radomil Jaroš. Všem patří obrovský dík za vydatnou finanční podporu Dne obce Pržno.

Fotbalový turnaj se odkládá
Příznivci kopané, pozor! Podle plánů se
měl konat 18. července fotbalový turnaj O pohár starosty obce Pržno. Termín se posouvá

na první nebo druhý srpnový víkend. Přesné
datum a čas bude včas zveřejněn na webu a
facebooku obce.

Lidé se bavili sportem

Česká pošta v Pržně bude na čas zavřená
Lidé se musí připravit na to, že pobočka České pošty v Pržně bude dočasně uzavřena. Stane
se tak ve dnech od 20. července do 14. srpna.
Dodávací služba bude fungovat bez omezení.
V případě neúspěšného doručení zásilky bude
zásilka uložena na poště Frýdlant nad Ostravicí,
ul. Poštovní 310. Telefonní číslo 558 675 120.

S důchodci, kteří si v tomto termínu důchod vyzvedávají na poště, bude dohodnut alternativní
způsob dodání (doručovatelem nebo vyzvednutí
na poště Frýdlant). Informovanost občanů je zajištěna vývěskou na dveřích pošty.
Otevírací doba pošty Frýdlant:
Po – Pá 8.00 – 18.00 h., So 8.00 – 12.00 h.

Senioři, neseďte doma a běžte studovat

Máte už důchodový věk a nechce se vám
jen tak posedávat doma? Chcete si udržet mladou mysl a získat nové znalosti i nové přátele?
Tak to využijte nabídky Goodwill – vyšší odborné školy z Frýdku-Místku, která nabízí možnost
studia na své Seniorské akademii.
Studium trvá tři roky, tj. 2, 4 nebo 6 semestrů. Jeden semestr má 10 setkání, týdně jde o tři
vyučovací hodiny. Součástí studia jsou dvě až
tři exkurze. Jednotlivé roky studia jsou na sobě
nezávislé, tudíž můžete studovat tak dlouho, jak
jen budete chtít. Cena činí 500 Kč za semestr.
A jaké obory škola nabízí? Studovat můžete
Animaci v cestovním ruchu, Podnikání v cestov-

Svoz odpadů v červenci
Komunální odpad: Ve středu 8. a 22. 7. 2015
Separáty:
Sklo – vždy v pátek dle vytíženosti.
Papír – vždy ve čtvrtek dle vytíženosti.
Plasty – vždy ve středu dle vytíženosti.

poděkování
Obec Pržno děkuje panu Pavlu Skulinovi za
dodání stavebního materiálu na úpravu chodníků na hřbitově. Děkujeme!!

ním ruchu nebo Zahraniční obchod. Můžete se
těšit na řadu zajímavých přednášek, například
na Zeměpis cestovního ruchu České republiky,
Dějiny České republiky, Základy psychologie a
práva, Dějiny umění, Základy kulturologie, Etiketu či Relaxační techniky a metody.
Zápis do školy se bude konat v září. Ke studiu stačí mít pouze vyplněnou přihlášku, žádná
jiná kritéria nejsou. Po ukončení tříletého studia
student získá certifikát. Ten předává slavnostně škola v Rytířském sále Frýdeckého zámku.
Více informací o studiu najdou zájemci buď na
webu školy – www.vos-goodwill.cz nebo na telefonu – 558 629 214, 607 090 885.

jubilea
V červenci oslaví svá významná jubilea tito
naši spoluobčané:
paní Ludmila Šálková – 93 let
pan Otakar Adamec – 89 let
paní Libuše Skácelová – 75 let
paní Marie Jurkovská – 55 let
pan Jaroslav Kašpar – 50 let
pan Karel Beneš - 50 let.
Vážení jubilanti, oslavenci, přejeme vám
mnoho dalších let plných zdraví, štěstí, pohody a životního elánu. OÚ Pržno

Sportovní klub Pržno pořádal v červnu
několik sportovních akcí – noční běh na
Ondřejník, dětský cyklistický závod pro
děti a fotbalový turnaj malé kopané.
Noční běh na Ondřejník se konal v sobotu 6.
června. Vybíhalo se od restaurace Park ve Frýdlantu, kde byl i cíl závodu. Trasa vedla po ulici
Ferdiše Duši, kolem Kubalanky po běžkařském
okruhu, přes Ondřejník – sedlo, Skalku – sedlo,
Ondřejník – sedlo na chatu Ondřejník a zpátky po
modré turistické značce a kolem horské služby
dolů. Délka tratě činila 14,5 kilometrů. „Na akci
nakonec dorazilo 32 lidí. Na to, že to byl nultý ročník, to bylo tedy poměrně dost. Počasí nám přálo
a atmosféra podniku byla vynikající. Nakonec doběhli všichni,“ zhodnotil za pořadatele Vlastislav
Matýsek. Zve tak všechny příznivce běhání na
první ročník, který se bude opět konat za rok.
Rovněž dětský cyklistický závod pro děti se
konal poprvé. Malí cyklisté se sešli v neděli 14.
června u Autocampingu ve Frýdlantu. Závodu
se zúčastnily i děti v kategorii do tří let, které namísto kol bojovaly s odrážedly. „Na start se postavilo na 45 dětí, což je více než slušné. Bavili
se všichni, rodiče i mladí závodníci. Takže ne-

zbývá než dodat, že se akce povedla a příští rok
bude zase,“ řekl spokojeně Vlastislav Matýsek.
Další akcí byl turnaj v malé kopané. Do třetice i zde šlo o nultý ročník akce, která se konala
20. června. Hrálo se na naše prženském hřišti.
Dorazilo 11 týmů z okolních obcí včetně Frýdlantu, Frýdku-Místku či Rožnova pod Radhoštěm. Domácí mančaft prokázal nejlepší formu

a v turnaji zvítězil. „Atmosféra byla vynikající, a
to bez ohledu na to, že jsme vyhráli, což nás
samozřejmě těší. Za rok turnaj zorganizujeme
znovu, tentokrát půjde o první ročník,“ je spokojený pořadatel Jakub Šindelek. Doplnil, že cílem
akce bylo nejen si dobře zasportovat a pobavit
se, ale rovněž vydělat peníze na hostování mladých hráčů pro příští fotbalovou sezónu.

Děti zažily pestrý konec školního roku
1

3

2
1 Děti z mateřské školy navštívily včelařství v Chlebovicích.
2 Na výletě si školáci prohlédli i sochu Radegasta.
3 Naše škola se zapojila také do projektu Hasík.
OZNÁMENÍ:

Vážení přátelé,
dne 7.7.2015 uplyne 10 smutných let,
co nás navždy opustil milovaný manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček
pan Otakar Drapa z Pržna u Frýdlantu n/O.
S láskou a úctou vzpomíná manželka Božena s celou rodinou. Věnujte též, prosím, s námi tichou vzpomínku jeho nedožitým 88. narozeninám13.7.2015
Vážení přátelé,
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S láskou a úctou vzpomíná
manželka Božena s celou rodinou.
Věnujte též, prosím, s námi tichou vzpomínku
jeho nedožitým 88. narozeninám13.7.2015
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Beskydská heligonka měla rekordní počet účastníků

Již popatnácté se u Hotelu Freud sešli heligonkáři na soutěžní přehlídce Beskydská heligonka. Návštěvníci měli možnost zhlédnout
rekordní počet účinkujících, přihlásilo se jich
totiž 34. Muzikanti přijeli z menší či větší dálky, hodně jich dorazilo ze Slovenska. „Takže je
naše soutěž vlastně mezinárodní,“ pousmál se
místostarosta Ostravice Jiří Pavlán, který akci
nejenže zahájil, ale sám coby muzikant a nadšenec usedl do křesla porotce. Sekundovali
mu malíř Jan Satina a Libor Doležal.
Beskydská heligonka se konala v sobotu
20. června v odpoledních hodinách. Zpočátku
přálo krásné a slunečné počasí. Později ale přišel silný déšť, takže poslední třetina muzikantů
vystupovala ve zcela návštěvníky naplněném
sále Hotelu Freud. Soutěžící byli rozděleni do
čtyř kategorií – do 13 let, od 14 do 18 let, ženy
a muži. Každý muzikant měl pro předvedení
svých skladeb časový, pětiminutový limit. Výběr
skladeb byl ponechán na soutěžících. „Hodnotíme nejen techniku hry, ale i celkový dojem

Letní humanitární sbírka
V obci Ostravice se 13. června konala pravidelná humanitární sbírka organizovaná občanským sdružením Diakonie Broumov ve spolupráci s Obecním úřadem v Ostravici.
Občané Ostravice opět příkladně přistoupili
k tradiční akci humanitární sbírky pro Diakonii
Broumov. I přes příznivé počasí se ale, oproti
minulým obdobím, nasbíralo méně oblečení,
obutí, hraček, lůžkovin, látek a dalších věcí.

Přesto se další sbírka uskuteční na podzim tohoto roku a je jen třeba udělat doma pořádek a
odevzdat vše, co již doma lidé nepotřebují. Určitě tyto věci opět pomohou mnoha potřebným,
kteří na ně čekají a nutně je potřebují. Je příjemné, že neopotřebované věci od občanů neskončí v kontejnerech, ale mohou pomoc dalším
lidem v nouzi. Tímto všem příkladným občanům
a dárcům děkujeme. 
Obec Ostravice

Přijďte na rodinný festival golfu
Golf & Ski Resortu Ostravice pořádá 26. července ojedinělou akci – Rodinný festival golfu v
Ostravici. Tato událost bude pro rodiče i jejich děti
skvělou příležitostí, jak se začít učit golf společně.
Budou moci nahlédnout, jak to chodí v Golfové
akademii, zažijí den plný zábavy a budou si moci
vyzkoušet vše, co s golfem souvisí. Naši trenéři jim vše trpělivě vysvětlí a ukáží a mimo to se
všichni budou moci zúčastnit zábavných her a
soutěží v základních golfových dovednostech. Na
ty nejšikovnější čekají i zajímavé ceny.
„Rádi bychom proto pozvali návštěvníky všech
věkových kategorií i golfových úrovní. Přijďte zažít opravdový význam rčení Rodina na golfu a

využijte volných aktivit a lekcí od zapálených
golfových profesionálů. Pro všechny účastníky
Rodinného golfového festivalu je tato možnost
nabídnuta jako bezplatný bonus ke dni strávenému s těmi nejbližšími v překrásném prostředí Golf
& Ski Resortu Ostravice,“ zvou pořadatelé.
Ti z vás, kteří golf již na jakékoliv úrovni hrajete, využijte lákavé nabídky pro tento den a po
15. hodině si zarezervujte svůj startovní čas
na ostravickém mistrovském golfovém hřišti
za jedinečnou cenu 690 Kč/ 9 nebo 18 jamek.
Startovní časy je možno rezervovat již nyní. Rezervace teetime: +420 558 431 549, +420 724
907 913, e-mail: info@golf-ostravice.cz

Z prvňáčků jsou oficiální čtenáři
nich pak v září dostane malou odměnu.
Děti z první třídy chodívají do knihovny vždy
již od počátku školního roku. Je to proto, aby
si na tamní prostředí zvykly a ztratily zbytečný
ostych. „Průkazky mají zdarma, což je má motivovat, aby k nám začaly docházet co možná
nejdřív,“ podotkla knihovnice Martina Klímková. A jak jsou na tom tedy děti se čtením?
„Dobře. Pokud se obecně dítě naučí písmenka,
nutí ho to, aby se naučilo i číst. Je to přirozená
touha po dobrodružství, po poznání. Samozřejmě, některé dítě čte lépe, některé hůře.
Je to hodně dáno přístupem doma, v rodině.
Je strašně moc vidět, ve kterých domácnostech se dětem čte a kde tohle nedělají,“ uvedla
učitelka prvňáčků Milada Lepková. Její žáci jí
dělají radost. Na dotaz, zda rádi čtou, totiž vesměs říkali, že rozhodně ano. Například Adélka Plucnarová překvapila, když za svou nejoblíbenější knihu označila
Erbenovu Kytici. „Líbí se
mi nejvíce Polednice,“ řekla. Natálka Němcová už
sama přečetla dvě knížky,
jednu o indiánech, druhou
o ledních medvědech. „O
prázdninách určitě budu
chodit do knihovny. Čtení
je totiž zábava,“ tvrdila Natálka. Podobně reagoval
i spolužák Marek Bernát.
„Baví mě číst hlavně pohádky. Například jsem už
přečetl Rumcajse nebo
pohádku o mašinkách,“
usmál se Marek.
Starosta Ostravice Miroslav Mališ pasoval děti na čtenáře.

Děti z první třídy mají za sebou rok školy.
Musely toho zvládnout hodně, naučit se počítat,
psát a číst. A že právě čtení zvládly na jedničku,
dokazovaly v naší knihovně, ve které je v polovině června čekal slavností akt – křest na čtenáře.
Všichni prvňáčci si ukázněně sedli v knihovně
a jeden po druhém četli úryvky z pohádky. Ukázali tak, že si s písmenky již dokonale rozumí.
Poté před ně předstoupil starosta Ostravice Miroslav Mališ, kterého by ale v tu chvíli poznal jen
málokdo. Měl totiž oblek krále a v rukou třímal
meč. Dítka před něj vždy poklekla a on je slavnostním přiložením meče pasoval na čtenáře.
„Protože jste splnili všechny podmínky, vítám vás
mezi námi, čtenáři. Věřím, že s knihou budete
zažívat krásné chvíle,“ řekl dětem, které dostaly
čtenářský pas. Otvírá brány do světa poznání a
fantazie. Malí čtenáři si do něj budou zapisovat,
které knihy přes prázdniny přečetli. A nejpilnější z

hráče. Sledujeme držení tempa skladby i její výběr. Pozorujeme také to, jak heligonkář zaujme
diváky, prostě jaký má šmrnc,“ popisoval nelehkou práci poroty místostarosta. Jan Satina jej
doplnil: „Vždy se snažíme hodnotit pokud možno spravedlivě, a třebaže správný muzikant se
pozná už podle prvních akordů skladby, vybrat
ty nejlepší je věc velice nelehká.“
Jako první se na pódiu vystřídaly děti. Překvapily nejen svou hrou, ale poctivým přístupem k
soutěži. Na letošní ročník dorazila rovněž pravidelná účastnice Vlasta Mudriková, která nevynechala jediný ročník. „Soutěž se mi moc líbí, a to i
proto, že je pokaždé trochu jiná. Kdysi třeba hodnotili soutěžící i diváci, to bylo moc pěkné. Pozoruji, že úroveň vystupujících rok od roku stoupá,
přibývají nové talenty, což je skvělé,“ chválila
Vlasta, která na heligonku hraje od svých devíti
let a navíc k ní vystudovala i operní zpěv.
Třebaže se Beskydská heligonka koná v
Ostravici, místní muzikanti schází. A tak jeden
z nejbližších účastníků byl Rostislav Křistek z

Kozlovic. „Tato akce se mi moc líbí. Je tady
krásné prostředí a vždy vynikající publikum.
Prostě sem jezdím moc rád,“ usmál se. Na heligonku hraje asi 15 let. V dětství sice hru vyzkoušel, ale pak na tento krásný nástroj mnoho
let ani nesáhl. „Paradoxně po letech dostal heligonku můj otec k narozeninám. Já si ji půjčil
a od té doby jsem se učil hrát. Takže jsem k
ní přišel doslova jako slepý k houslím,“ dodal
Rostislav, který nakonec svou úžasnou hrou
získal Cenu poroty.
Vítězové kategorií jsou:
Muži: Jiří Hampl, Ženy: Vlasta Mudriková,
Junioři ml.: sourozenci Majka a Radko Zahumeski, Junioři st.: Ján Holešťák.
„Letošní ročník se podle reakcí všech soutěžících a diváků vydařil a budeme se těšit na příští
Beskydskou heligonku, která jistě přivede k nám
do Ostravice další skvělé muzikanty všech věkových kategorií. Děkuji také vedení Hotelu Freud.
Patří mu obrovský dík za zázemí, které naší akci
poskytlo,“ doplnil místostarosta Pavlán.

Výstava vzpomíná na poslední vlak na Bílou

Už jen do 7. července potrvá výstava pod
názvem Už je to tak, vezeme do Bílé poslední vlak. Koná se v Turistickém a informačním
centru, knihovně a galerii v Ostravici. Váže se
k 50. výročí poslední jízdy vlaku na trati Ostravice-Bílá. Přijďte se podívat a pomyslně si projet
tuto trať od jejích počátků, až po poslední jízdu
osobního vlaku, která se konala 11. ledna roku
1965. Zájemci o historii se dočtou mimo jiné o
výstavbě nádherné trati, o jednom vykolejení
vlaku i o stavbě nádrže Šance – Řečice. Prohlédnout si mohou i nádherný model trati.
Jaká vlastně byla železniční trať vedoucí
nejkrásnějším beskydským údolím? Dnes by
byla jistě lákavým turistickým cílem. Tenkrát
ji postavila a provozovala společnost Místní
dráha Frýdlant – Bílá. Trať o délce 19,7 kilometru byla v jejím majetku od zahájení provozu v srpnu 1908 do roku 1945, kdy byla trať
zestátněna. V celé délce provozovaly ČSD
potom trať ještě 20 let, přesně do 11. ledna
1965. Ten den byl ukončen provoz na úseku

Ostravice – Bílá o délce 13,3 kilometru, protože nad Ostravicí začala růst sypaná hráz vodní
nádrže Šance. Na opuštěné části trati zanikla
zastávka Ostravice-Mazák, pod hladinou přehrady zmizely zastávky a nákladiště Řečica,
Růžanec, Staré Hamry zastávka a železniční
stanice Staré Hamry. Vysoko nad nádrží potom zůstala opuštěná koncová stanice Bílá (do
ní ještě od počátku provozu až do roku 1947
vedla přes 7 km dlouhá lesní železnice o
rozchodu 700 mm). Na
rozdíl od tratí, kde podnětem ke zrušení byl
malý provoz, byla na
dráze do Bílé situace
úplně jiná. V posledním roce provozu bylo
na trati zavedeno 14
párů vlaků a provoz byl
celotýdenní a hlavně
opravdu celodenní – z

Frýdlantu odjížděl večer vlak ve 23.37 (křižoval
ještě v Ostravici s vlakem z Bílé) a další z Frýdlantu jel v 0.55. Z Bílé odjížděl poslední vlak
ve 23.25 a první ranní už ve 3.28. (čerpali jsme
z www.pshzd.cz/ostravice-bila.html).
Výstavu si můžete přijít prohlédnout každý
den v časech: Po: 8.00 – 15.00, Út: 9.00 – 16.30,
St: 12.00 – 18.30, Čt: 8.30 – 15.30, Pá: 9.00 –
17.00, So: 8.00 – 12.00 a Ne: 8.00 – 12.00.

Grunik uspěl na celostátní přehlídce souborů

Na celostátní přehlídku dětských folklorních
souborů vyrazil do Jihlavy i náš Grunik. Na tuto
akci postoupil z oblastní přehlídky v Ostravě, a to
se svým pásmem pod názvem Poslední vlak na
Bilu. Jako jeden z šesti souborů nám porota udělila
Zvláštní ocenění za námět, kompozici a její osobité provedení, což nás moc potěšilo. Nejen Grunik,
ale také soubor Ondrášek z Frýdku-Místku získal

Zvláštní ocenění za své pásmo Co na vrbě rostě –
z čehož máme velkou radost a gratulujeme!
Přehlídku pořádá každý lichý rok NIPOS –
ARTAMA Praha. Letos se zúčastnilo 18 souborů – zástupců jednotlivých regionů z celé České republiky. Přehlídka byla velice pestrá – jak
přístupem k folklorním tradicím a práci s nimi,
tak i práci s dětmi různého věku.

Pásmo Poslední vlak na Bilu je ve své podstatě vlastivědné. Když jsme v lednu s dětmi
zahajovali na Frýdeckém zámku úspěšnou výstavu kurátorky Katky Pekové k 50. výročí posledního vlaku na Bílou s narychlo sestaveným
pásmem, uvědomila jsem si, že už ani rodiče
souborových dětí nepamatují to malebné úzké
údolí podél řeky Ostravice s cestami, mostky,
chalupami a lesy na stráních kolem, kterým
vlak s kouřící lokomotivou projížděl, že mnohým už nic neříkají jména zastávek a nádraží,
které zalila voda přehrady Šance. A taky to, že
mnohá jména přetrvávají a zůstávají ozvěnou
dějů a časů minulých. A tak jsme pásmo upravili a doplnili a v krátkém čase dali dohromady.
Díky vedoucím – Monice Šmírové, Kristýnce
Němcové, Michalu Ficelovi a jejich invenci,
díky chuti dětí k práci a pochopení rodičů, se
vše podařilo. A neposledně i díky štědré dotaci Obce Ostravice jsme si mohli dovolit jet už
v pátek (nocleh z pátku na sobotu si soubory
hradily samy) a i další náklady, jako je úhrada
části nákladů na dopravu a startovné, nám neudělaly díru do rozpočtu.  Zuzana Švébišová

Seniorům se výlet na Valašsko líbil
Rok uplynul a přišel čas smažení vaječiny. Proto se naší členové klubu sešli za velmi teplého a
slunečného počasí v areálu hřiště TJ Ostravice.
Rekord v počtu vajec sice ani letos nebyl překonán, nakonec jich bylo usmaženo 183 kusů. Za
příjemné posezení a obsluhu při občerstvení děkujeme panu Vrbovi s rodinou. Hlavní akcí měsíce června byl každoroční celodenní autobusový
zájezd na Valašsko. Prvním cílem našeho výletu
bylo výrobní družstvo Irisa ve Vsetíně, kde se foukají a ručně malují vánoční ozdoby. Byli jsme překvapeni a s obdivem sledovali trpělivost a preciznost zdejších pracovnic a nepřebernou škálu tvarů
a barev těchto křehkých výrobků. Po ukončení
prohlídky výroby každý účastník obdržel ve zdejší
prodejně dárek a mohl si zakoupit krásné ozdo-

by. Další zastávkou byly Čertovy skály v Lidečku, kde si mohli účastníci zvolit přímou prohlídku
zdejšího skalního útvaru nebo pohled z motorestu,
kde nám připravili oběd. Naše další jízda vedená
perfektním řidičem dopravní firmy
Glembek směřovala na prohlídku
nově vytvořeného společného
díla česko-slovenských řezbářů
zpestřenou uměleckým a vizuálním pojetím mechanického betlému. Opravdu nevšední zážitek.
Naše cesta pokračovala na známý, mnohými umělci obydlený a
obdivovaný Soláň s množstvím
původních staveb lidové architektury. Po malém občerstvení jsme

spokojeně a bezpečně za vzácné přízně počasí
dorazili domů. V měsíci červenci bude prázdninová odmlka a akce měsíce srpna budou uveřejněny
na obvyklých místech. 
(jn)
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Malenovice

Děti předvedly, co se v Rosničce naučily
slovo starosty
Vážení spoluobčané,
vstupujeme do období, které mají asi nejraději
děti. Škola skončila a nastaly dny volna a odpočinku. Na obci bohužel (nebo možná i bohudík?)
až tak prázdniny nemáme. Probíhají nám investiční akce a já bych k nim zde rád uvedl pár slov.
Předně jsme se pustili do úpravy kopce Borová. Projekt nese název Rekultivace svahu Borová v obci Malenovice. Zatím byla podepsána
smlouva na zpracování projektové dokumentace
ve formě ideové studie. Pokáceli jsme rovněž
jednu část stromů. Posléze se bude řešit i druhá
část kopce, samozřejmě ta, která se nachází na
pozemcích v majetku obce. V září pak proběhne
prezentace projektu. Na základě studie se bude
dělat realizační projekt na sadové úpravy a na
stavební úpravy. Cílem této akce je, aby dominanta naší obce, kostel sv. Ignáce, více vynikl
a navíc, aby měl svah nějakou ´štábní´ kulturu.
Podmínkou uskutečnění změny je, že les už
nebude hospodářský, ale bude, a to na základě
souhlasu kraje, rekreační, v kategorii zvláštního
určení. O tuto změnu jsme sami zažádali, protože
jsme chtěli mít les se zvýšenou rekreační funkcí.
Moje představa je taková, že tam bude posezení,
lavičky, upraví se i chodníky, protože cestičku na
Borovou využívají hojně nejen místní lidé, ale i turisté a návštěvníci obce. V okolí kostela tak vznikne krásný výhled. Moc si přeji, aby svah vypadal

dobře. Touto akcí totiž navazujme na realizaci
úpravy centra Malenovic z minulého volebního
období – rekultivaci centra obce.
Další významnou investiční akcí bude vybudování přístavby Obecního domu Malenovice.
Původní myšlenka byla postavit pouze zastřešení na léto pro případ špatného počasí. Nakonec
jsme se ale rozhodli, že namísto jednoduché střechy necháme vybudovat zimní zahradu, z obou
stran otvíratelný krytý přístřešek. Tím se nám rozšíří kapacita tamního sálu o dalších 40 míst, což
se na mnoha akcích více než uvítá. Hlavní důvod
této investice je ale samozřejmě vybudování krytého venkovních posezení. A v jaké fázi tato akce
vlastně je? Do konce tohoto roku by mělo být
vydáno stavební povolení a následně bude realizováno výběrové řízení na zhotovitele stavby. V
příštím roce by měla výstavba začít nejpozději v
dubnu, aby se stihla letní sezóna.
Máme také zpracovanou projektovou dokumentaci na rozšíření vodovodního řadu Satina.
Bylo zažádáno o vydání územního rozhodnutí
o umístění stavby.
Milí spoluobčané, jak už jsem uvedl, nastalo
nám velice krásné letní období. Chci vám proto
popřát, abyste si chvíle volna užili co možná nejpěkněji. A ať už pojedete na dovolenou do zahraničí nebo zůstanete v krajích českých, vraťte
se ve zdraví domů. Vladimír Malarz, starosta

KUŘICE

Plný sál Hospody Pod Borovu, lehká
nervozita dětí, slavnostní očekávání rodičů. Tak nějak vypadala atmosféra před
začátkem Závěrečné akademie kroužků z
Centra volného času U Rosničky. A pak to
vše propuklo.
Malí účinkující ze sebe střepali trému a předváděli to, co se ve svých zájmových kroužcích
naučili. Návštěvníci akce tak zhlédli folklorní i
moderní tance, se zájmem se dívali na ukázky
z dramatického kroužku, poslechli si skladby v
podání mladých muzikantů a na závěr tleskali
jako o život, protože jejich dítka dostala první
vysvědčení. A že na nich byly samé jedničky,
nikdo pochybovat nemusí. „Chtěla bych tímto
moc poděkovat všem účastníkům akademie,
především pak z řad lektorů, dětem za jejich
nasazení a rodičům za podporu našeho centra.
Těším se na září a další setkání,“ netajila dojetí
Miluše Plevová.

Dražbou panenky pomůžeme dětem
Součástí červnových oslav Dne dětí byla
i jedna velice pozitivní charitativní akce.
„Pro nadační fond Unicef jsme vydražili

ze šlechtitelských programů HENDRIX GENETICS a DOMINANT

DOVOZ ZDARMA AŽ DO KURNÍKU !
Špičkové nosnice o snášce 280–310 vajec, ve výborné kondici,
vakcinační program proti Markově nemoci, kokcidióze, infekční
bronchitidě, bursitidě a pseudomoru. Informace zašleme e-mailem.
program HENDRIX GENETICS

panenku, kterou ušily děti v našem kroužku šití. Z výtěžku, který byl nakonec i díky
anonymnímu dárci celkem ve výši 1 200
korun, se zaplatí kompletní
očkovací vakcína pro dvě
děti v Africe,“ uvedly pořadatelky akce Miluše Plevová
s Věrou Kulihovou a dodaly:
„Naše centrum také zakoupilo z výtěžku jarní burzy
další dvě panenky přímo z
Unicefu a také tím podpořilo
očkování dvou dětí.“
Unicef se snaží akcí Adoptuj panenku a zachráníš dítě
pomáhat již několik let. Každá
panenka představuje skuteč-

Rosnička byla po celý školní rok v kurzu

program DOMINANT

Modrý

Sussex Červeně žíhaný

Černý Koroptví (Vlaška) Tricolor

TERMÍNY DOVOZU:
SOBOTA 4. července - program DOMINANT 12týdnů, cena 140,SOBOTA 1. srpna - program HENDRIX GENETICS 14týdnů, cena 150,SOBOTA 22. srpna - program HENDRIX GENETICS 17týdnů, cena 180,SOBOTA 5. září - program DOMINANT 19týdnů (před snáškou), cena 190,OBJEDNÁVKY: Kuřice je nutno objednat. V objednávce uveďte termín,
druh a počet, adresu včetně PSČ a telefon. Objednávku potvrdíme a
kuřice přivezeme na adresu. Dobu dojezdu upřesníme 2-3 dny předem.

Je konec školního roku, a tak naše Centrum
volného času U Rosničky může bilancovat.
Jaký byl? Plnilo centrum svou funkci? Našlo si
příznivce z řad dětí i dospělých?
„Zda jde centrum správnou cestou, musí
posoudit děti a dospělí sami. Jisté ovšem je,
že máme fantastický tým, kde se nám dobře
pracuje a snažíme se dělat pro chod centra
snad téměř maximum toho, co kdo umí. Ale
samozřejmě i my máme rezervy a musíme na
nich pracovat,“ usmála se spokojeně a možná i
trochu unaveně vedoucí centra Miluše Plevová.
Děkuje tímto obci za obrovskou podporu, všem
kurzistům, lektorům, dobrovolníkům a dárcům,
kteří Rosničce pomáhají. „Jen díky nim a naší
spolupráci se nám daří realizovat kurzy pravidelné, ale také jednorázové akce a letní tábory,“

pokračovala. Je moc ráda, že se centru podařilo zapojit se i do charitativních akcí. Uspořádalo
například sbírku oblečení pro Ukrajinu nebo vydražilo panenku pro nadační fond Unicef.
A co nás čeká v následujících týdnech? Můžeme se těšit na nějaké novinky? Miluše Plevová něco málo odtajnila: „Mimo již tradiční kurzy
jsme nově připravili dva turnusy tábora pro předškolní děti, který se setkává s velkým zájmem.
Od září chystáme novinky, se kterými budeme
malenovické občany seznamovat během léta.
Přejeme všem krásné prožití prázdnin, hlavně
pohodu a odpočinek. S některými se uvidíme
během letních táborů a na ostatní se budeme
těšit na slavnostním zahájení školního roku
2015/16, které chystáme na 16. září. Hlídání dětí
a volná herna bude zahájena již od 3. září.“

né dítě, které bude v rámci očkovací kampaně Unicef v rozvojových zemích proočkováno
proti šesti hlavním smrtelným dětským chorobám (spalničky, záškrt, černý kašel, tetanus,
tuberkulóza, dětská obrna).
Látkové panenky vyrábějí dobrovolníci z
celé republiky a většinou jsou to děti! „Pokud
se chcete účastnit projektu Adoptuj panenku
a zachráníš dítě, nabízíme vám další možnosti zapojení. Pomozte nám najít domov a
adoptivní rodiče pro již vytvořené panenky.
Po dohodě s Českým výborem pro Unicef
můžete například sami zorganizovat prodejní výstavu panenek nebo najít nové prodejní
(adopční) místo v okolí vašeho bydliště. Prodejní výstavy lze pořádat v restauracích, kavárnách, obchodech, na e-shopech, ve školách, v knihovnách a podobně. Do prodeje se
můžete také aktivně zapojit prezentací panenek na vašem webu nebo na různých typech
společenských akcí, plesech koncertech či
vernisážích. Při koordinaci vám budeme nápomocni,“ uvádí pracovníci Unicef.

Zamluvte si kominíka
Kdo má zájem o služby kominíka,
může svůj požadavek nahlásit osobně, e-mailem na adresu ou@obec-malenovice.cz nebo telefonicky na
obecním úřadě, tel. 558 677 877,
724 176 522. Kominík bude pracovat
v Malenovicích v pátek 21. srpna a v
neděli 23. srpna.

TELEFON: 722 162 246 E-MAIL: Farmicka.Orlik@seznam.cz

Mohly by být odpady v podzemí?

Kontejnery na separovaný odpad rozhodně nepatří k estetickým prvkům centra Malenovic. Starosta Vladimír Malarz zvažuje možnost, že by si obec
nechala vybudovat podzemní uložiště odpadů.
„Jejich obrovskou výhodou je, že nehyzdí oko-

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

Omezení úředních hodin
Po dobu letních prázdnin bude mít Obecní úřad
v Malenovicích pouze jeden úřední den v týdnu,
a to pondělí v čase 8.00–12.00, 13.00–16.30.
Pouť už se blíží
Nezapomeňte si v diářích poznamenat datum 1. a 2. srpna. V tyto dny se totiž bude u
nás v Malenovicích konat tradiční pouť. Těšit
se můžete na kolotoče, stánky a na vše, co
ke správné pouti prostě patří.

lí. Navíc jsou nádoby velké a nemusí se často vyvážet. Tedy je zde i výhoda ekonomická,“ podotkl
starosta. Samozřejmě nevýhodou je vysoká pořizovací cena. „Rozhodně ale vybudování takového kontejneru stojí za diskuzi,“ uzavřel starosta.
Podzemní kontejnery instaluje v našem kraji
více firem. Podle nich je toto moderní řešení
odpadového hospodářství zvláště vhodné pro
exponovaná centra měst, obcí i historických a
památkových zón. Kompletní zásobní objem
nádoby je uložen pod zemí. Toto řešení umožnuje městům opustit nevyhovující vybavení
pro třídění odpadu. V nadzemní části jsou vidět pouze estetická vhazovací zařízení, která
minimálně ovlivňují prostředí. Tyto podzemní
kontejnery se dají využít i pro sběr směsného
komunálního odpadu.

jubilea
V měsíci červenci oslaví jubileum:
paní Eliška Šigutová – 87 let
pan Josef Jirgl – 80 let
Oslavencům přejeme všechno nejlepší,
mnoho štěstí, životního elánu, optimismu,
splnění všech přání a do dalších let pevné
zdraví, klid a rodinnou pohodu.

20.-24.7. a 27.-31.7.
cena 1500 Kč nebo 300Kč/den

17.-21.8. 2015

cena 2.000Kč

Zveme všechny předškolní děti k nám příjemně strávit letní dny
na našem denním táboře. Tábor je určen pro děti předškolní ve
věku 3-7 let. Bude zajištěn celodenní program, svačinky, oběd,
hry, malé výlety a další program. Možno přihlásit se i na
jednotlivé dny. V době konání těchto táborů bude v dopoledních
hodinách přístupná i herna pro děti s rodiči.

Ještě máme volná místa. English camp je společně trávený týden
plný angličtiny, her, sportu, výletů a možnosti aktivně používat
angličtinu, rozšířit si slovní zásobu, dozvědět se více informací
o anglicky hovořících zemích a užít si týden mezi přáteli a
kamarády.

Přihlášky online na našem webu www.urosnicky.eu. Pro více
informací nás můžete kontaktovat emailem nebo telefonicky na
níže uvedené kontakty.

Přihlášky online na našem webu www.urosnicky.eu. Zde
naleznete také více informací o táborech. Těšíme se na všechny
táborníky!!!!!
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Metylovice čeká o prázdninách řada důležitých investic Z našich předškoláků jsou už žáci

Až půjdou děti v září poprvé do školy,
budou Metylovice trochu jiné. Obec přes
prázdniny provede několik investičních
akcí, jejichž cílem je zejména zvýšit bezpečnost na cestách.
A tak se mohou školáci a jejich rodiče těšit
především na nový chodník, který povede od
obecního úřadu k budově školy. „Uspořádali
jsme výběrové řízení na dodavatele stavby. Tím
se stala společnost Porr a.s., která chodník vybuduje za cca 865 tisíc korun,“ upřesnil starosta
Metylovic Lukáš Halata. Jak řekl, stavět se začne začátkem července a hotovo by mělo být do
konce prázdnin. „Od této stavby očekávám především zvýšení bezpečnosti chodců, ale hlavně
dětí na cestě do školy a zpět,“ doplnil starosta.
Další významnou investicí bude rekonstrukce křižovatky na Vrchovině. O realizaci této
stavby se postará rovněž společnost Porr a.s.,
která zvítězila ve výběrovém řízení s částkou
cca 2 miliony korun. Rekonstrukce křižovatky
začne v srpnu a hotova by měla být nejpozději
do konce září. Nová křižovatka bude přehlednější a bezpečnější pro chodce i řidiče. Sou-

částí rekonstrukce je i přeložka tří sloupů elektrického napětí a výstavba 130 metrů chodníků.
Z obou stran křižovatky se rovněž sníží rychlost
na 40 km/hod. Na hlavním tahu vznikne místo
pro přecházení chodců. Uprostřed silnice nechá obec vybudovat silniční ostrůvek, který má
za cíl zpomalit i usměrnit dopravu a umožnit
chodcům přecházet cestu nadvakrát. U autobusových zastávek vzniknou zálivy i chodníky.
Součástí projektu bude zatrubnění příkopů.
Mnohé obyvatele Metylovic určitě potěší i
oprava cesty naproti Myslivecké chaty, která
je v dezolátním stavu. „Každý rok chceme z
vlastních prostředků jednu až dvě cesty dát do
pořádku. Hlavní tahy už máme opraveny, tak
se pouštíme do oprav cest v okrajových částech obce. Tuto akci provádí firma Eurovia CS
a práce už běží. Dojde na ní k vyrovnávce asfaltu a na něj se položí nová obrusná vrstva. V
některých místech se do cesty zasadí svodnice
na odtok dešťové vody,“ vysvětlil Lukáš Halata.
To ale není vše, co se v Metylovicích změní. K zemi by totiž měla jít o prázdninách jedna
stará, vysloužilá budova. „Co se týče demolice

staré školy, máme schválenou dotaci z Regionálního operačního programu. Nyní čekáme
jen na schválení výběrového řízení od poskytovatele dotace. O prázdninách každopádně
půjde škola dolů. Chceme totiž, aby na začátku
školního roku byl tamní pozemek čistý,“ objasnil
starosta. A co na něm v budoucnu vyroste? To
je otázka, nad kterou se starosta zamýšlí více
než často. „Zatím máme informace, že z EU peníze na výstavbu tělocvičen či sportovních hal
v dohledné době nepoplynou, takže se uvidí.
Musíme brát ještě úvěr na dostavbu školy a bez
dotace stavět halu, si zatím neumím představit,“
pokrčil rameny Lukáš Halata. Prozradil, že by
se mu osobně líbila sportovní hala, do které by
mohly chodit jednak děti, ale našly by v ní zázemí i sportovní kluby. Současné prostory sokolovny, která navíc není v majetku obce, jsou
nedostatečné. Podle slov starosty se mnoho
sportů nedá provozovat vůbec a jiné jen s obtížemi. Má nedostatečné zázemí pro sportovce
i diváky. „V nové hale by se tak měl hravě hrát
kupříkladu tenis i třeba florbal. To by si Metylovice rozhodně zasloužily,“ dodal starosta.

Naše děti budou mít angličtinu v malíčku
Není to vůbec obvyklé, aby se děti předškolního věku v mateřinkách věnovaly výuce angličtiny.
A co už vůbec není běžné, aby za výuku neplatili
rodiče žádné peníze navíc. Právě tuto možnost
mají v naší metylovské školce naši předškoláci.
Učí se samozřejmě hrou, ale cizí jazyk se
jim tak dostává tzv. pod kůži. A co je na tom
hlavní, učení je baví. „Anglický jazyk se stal světovým jazykem číslo 1. Je nepostradatelným
dorozumívacím prostředkem jak při turistických
cestách, tak i v případech obchodního jednání.
Proto se snažíme, aby již děti naší mateřské
školy s ním přišly do kontaktu. Z toho důvodu
probíhá každý týden výuka angličtiny pro před-

školáky. Upřednostňujeme formu hry a osvojení
jazyka díky přirozeným situacím a smysluplným
aktivitám,“ objasnila učitelka Věra Kotásková.
Pro děti vybrala příběhy kocourka Cookie
a jeho přátel – klokana Lulu a kačera Denzel.
Jedná se o kurz pro nejmenší, založený na poslechu a mluvení. Děti se prostřednictvím písniček seznamují s anglickými výrazy, zapojují
se do jednoduchých pohybových aktivit a rytmických her, hádanek a vymalování nebo vyplňování pracovních listů. Plyšová hračka Cookie
děti povzbuzuje k aktivnímu zapojení, karty s
obrázky slouží k procvičení slovní zásoby a plakáty k pochopení a hraní příběhů. Mezi nejoblí-

benější činnosti patří anglické hry na interaktivní tabuli, kde děti na základě instrukcí například
vybarvují obrázky nebo skládají puzzle. „Naším
cílem není jen získání základní slovní zásoby a
schopnosti jednoduché komunikace, ale i vytvoření pozitivního vztahu k poznávání, učení
a k angličtině jako takové, jež motivuje děti k
dalšímu studiu cizích jazyků,“ doplnila učitelka,
která učí angličtinu i děti na prvním stupni místní základní školy. „Děti tak plynule na výuku z
mateřinky navazují v první třídě, ve které se začíná přidávat větší slovní zásoba. V páté třídě
už se snažíme komunikovat, dělat rozhovory.
Tak moc šikovné jsou,“ doplnila učitelka.

Prázdniny jsou tady, děti jsou nadšené a
dospělí se těší na dovolenou. I toto odpočinkové období však není zcela bez rizik. I v
létě bychom měli dbát na základní pravidla
požární bezpečnosti, aby nám nějaká mimořádná událost nenarušila chvíle pohody.
Nezapomeňte, že v období dovolených ponecháváme na delší čas svou domácnost bez
dozoru. Před odjezdem na dovolenou proto
všechny spotřebiče, které nemusí být nezbytně v chodu, vypněte a odpojte z elektrické sítě.
Ideální je vypnutí celého elektrického okruhu
na centrálním jističi, spolu se zastavením plynu
a vody na centrálních uzávěrech.
Během letního období zůstávají také děti bez
dozoru doma častěji, než bývá zvykem. V této
době se děti mohou nudit a zpestřují si chvíle
volna různými experimenty. Snaží se například
překvapit rodiče samostatně uvařeným obědem,
což nezřídka končí vzplanutím oleje na pánvi,
vznícením chňapky nebo utěrky. Častou příčinou
požárů v tomto období je již tradičně hra dětí se

zápalkami a cigaretami v blízkosti hořlavin, nejčastěji ve sklepích, senících nebo v lese. Děti se
v tomto období také rády „baví“ telefonováním na
tísňová čísla a neuvědomují si, že mohou blokovat volání jiných, kteří skutečně potřebují pomoc.
Při výletech do lesa nezapomínejte, že je v
lese zakázáno rozdělávat ohně. Pokud přece
jen chcete rozdělat oheň ve volné přírodě, pak
pouze za přítomnosti dospělých na bezpečném
ohništi vzdáleném nejméně 50 m od okraje
lesa a v dostatečné vzdálenosti od hořlavých
materiálů. Samozřejmostí by měla být dostatečná zásoba vody na případné uhašení ohně
rozšířeného mimo ohniště a zalití ohniště po
opékání. Nezapomínejte, že také při grilování je
třeba dbát bezpečnostních opatření a v případě
silného větru raději negrilovat vůbec. Poměrně
rozšířeným nešvarem je grilování na balkónech
bytových domů. Odlétající jiskry mohou zapálit přímo vybavení bytu nebo hořlavý materiál
umístěný na balkónech sousedů, a to i ve značné vzdálenosti a třeba až za několik hodin.

Přesto, že nevěříme, že by se ještě našel
někdo, kdo by v současné době vypaloval trávu
nebo pálil jiný odpad, upozorňujeme na přísný
zákaz těchto činností. Velké obezřetnosti by měli
také dbát lidé, kteří musí manipulovat s hořlavými kapalinami. Vlivem teplého počasí dochází k
intenzivnějšímu odpařování a rychlejšímu vzniku
výbušné koncentrace. V horkých letních dnech se
teplota v motorovém vozidle může rychle vyšplhat
k vysokým hodnotám. Nevyplatí se spoléhat na
to, že je vozidlo zaparkováno ve stínu pod stromy,
postupem času se slunce otočí a sluneční paprsky mohou dopadat přímo na vozidlo. Ponechání
zvířete nebo dokonce dítěte v takové sauně je
vyloženě hazard s jejich zdravím. Častým zlozvykem kuřáků je také ponechání plynových zapalovačů volně za čelním sklem vozidla. Na přímém
slunci pak dochází k přehřátí plynové náplně a k
výbuchu zapalovače, který je v uzavřeném prostoru vozidla často doprovázen požárem.
Bezpečné a bezstarostné prožití léta přeje Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje!

Existují specifické dny, kdy se oficiálně stávají z chlapců chlapi, z holek
ženy, ze studentů
zaměstnanci a tak
dále. A 17. června
se stali předškoláčci z oddělení Sluníček oficiálně školáky. Jak se to stalo?
„Prostě děti přišly
na zahradu školky z
oddělení Sluníček v
doprovodu pana učitele Adama. Chvíli si
hrály, ale něco bylo
cítit ve vzduchu. A
skutečně. Zanedlouho se dostavila paní
vedoucí Sluníček i
celé školky Věrka, ředitelka školy Renata
Spustová a také starosta Lukáš Halata.
Děti se slavnostně
seřadily a jedno dítko
Malé děti pasoval do nové role školáků učitel Adam Mráček.
po druhém bylo skutečným mečem pasováno na školáka,“ popsaly chutnali. „Přeji všem dětem, aby nabyly ve
učitelky z mateřinky.
škole spoustu nových vědomostí. Aby se jim
A že dny dětí jako předškoláků opravdu dařilo se vše naučit a hlavně, aby je to baskončily, dostaly od všech výše jmenova- vilo,“ popřál novým prvňáčkům starosta. Jak
ných něco. Psací potřeby, knihy a další dary, řekl, děti z Metylovic mají přechod ze školky
vhodné do školních lavic první třídy. Protože do školy poměrně snadný. Učebna předškose jednalo o skutečně slavnostní příležitost, láků se totiž nachází v budově základní školy
bouchly učitelky i dvě šampaňské. K rados- hned vedle první třídy. „Takže prostě od září
ti dětí a zklamání některých učitelů se však přejdou vedle, aniž by musely mít strach z něsamozřejmě jednalo o nealkoholické Rychlé čeho nového. Co více si prostě přát?“ usmál
špunty, na kterých si přítomní již školáci po- se spokojeně Lukáš Halata.

Pozor na úrazy dětí během letních prázdnin! Děti se vydaly po indiánské stezce

Klub seniorů uspořádal zájezd na jižní Moravu
Místní organizace Klubu seniorů se ve
čtvrtek 11. června vydala na dlouho očekávaný zájezd na jižní Moravu. Po prvotních úvahách, kolik lidí zaspí, jsme zjistili, že všichni
jsou dokonalí a nezaspal nikdo. Na čas přijel
taky nám dobře známý řidič Čestmír Krč. A
tak nám nic nestálo v cestě a vyrazili jsme.
První zastávkou byl zámek Buchlovice, kde
jsme si nejdříve prohlédli zámeckou zahradu a
rozárium včetně mini zoo. Poté jsme navštívili
zámek. Slečna průvodkyně Magda nám zasvěceně a zcela vyčerpávajícím způsobem pověděla vše o zámku i o obrazech. Ukázala nám
rovněž skrytá zákoutí. Další zastávkou byl nedaleký Velehrad. Zde jsme si prohlédli baziliku,
která je však v dlouhodobé rekonstrukci. Chtěli
jsme navštívit i rekonstruované velehradské
podzemí. Všichni zájemci o prohlídku se však
podivovali nad složitou organizací prohlídky,
ke které nakonec nedošlo. Následovala Modrá u Velehradu – archeoskanzen. Zde jsme v
historické části byli přijati průvodkyní Renatou.

krátce z obce
Svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu
Pátek 3. a sobota 4. července a pátek 31. července a sobota 1. srpna v areálu bývalého horního kravína v Metylovicích, a to vždy v pátek
od 14 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin.
Odvoz odpadů
Odvoz odpadů v měsíci červenci 2015 je ve
středu 8. a 22. 7.
Turnaj nohejbalistů
Tradiční nohejbalový turnaj se bude konat 25.
července na fotbalovém hřišti na kurtech. Své
týmy postaví mimo jiné hasiči, fotbalisté i hosté
z Lhotky. Přijďte podpořit naše domácí borce.

Ta nás seznámila s historií archeoskanzenu.
V další části bylo obří akvárium. Ujala se nás
průvodkyně Věra, která nám osvětlila život
podvodního světa. Konečnou stanicí byl vinný
sklípek v obci Blatnička. Ochutnávka zdejších
vín byla vynikající, vylepšená výborným gu-

láškem. Velkolepou náladu někteří podtrhli i
tancem. Počasí nás nezklamalo a nadšení z
nových dojmů jsme vyrazili na cestu domů.
Poděkování touto cestou patří manželům Janě
a Miroslavu Juřicovým za perfektní organizaci.
Za OT Vavřín Michalec

Na dětský den, tedy 1. června, se naše děti
vydaly na nebezpečnou cestu. Cestu plnou tajemství, dobrodružství, úkolů a procvičení všech
svých smyslů. Vydaly se totiž na indiánskou
stezku. Po stopách indiánů a jejich pokladů se
vydal kmen Zářících Sluncí, Statných Medvědů
i Hrabavých Krtků. A že bylo náročné stezku
zdolat. Indiáni se nejdřív pomalovali válečnými
barvami, pak si nasadili čelenky s ptačími brky
a již vyrazili plnit úkoly po cestě k zakopaným
pokladům, které museli ovšem nejdřív najít.
Původní obyvatelé Ameriky tak postupovali
vpřed hledáním barevných znaků, každý kmen

se držel své posvátné barvy. Zároveň stavěli
totemy, přesně mířenými ranami míčů zasahovali určené cíle, chodili po laně a přeskakovali
propasti. Pro překonání hlavolamů si museli
zapamatovat různé indiánské obrazce, a aby
u toho všeho nezemřeli vyčerpáním, nalovili si
také nějaké ty ryby. A co by to byli za indiány,
kdyby si vlastnoručně nevyzdobili svá týpí?
Všechny kmeny nakonec poklad nejen našly, ale také si jej zasloužily. A tak se teď děti
– pardon, indiáni – honosí zlatými medailemi i
mnohými sladkostmi, které našli. Věříme, že si
Indiánský den naplno užili.

Čtvrté místo fotbalistů nás těší
Po rozpačitém vstupu do soutěžního ročníku 2014/2015 pod novým trenérem Arnoštem
Uherkem z Bašky se mužstvo mužů herně i
výsledkově zápas o zápasu zlepšovalo. Určitě
se na sehranosti týmu projevila i velká obměna
hráčského kádru, která se uskutečnila v letní
pauze, kdy do Metylovic přišlo na hostování 9
nových tváří (z Bašky Stanislav Galuszka, Miroslav Bukovjan, Jiří Janíček, ze Starého Města
Ondřej Sztuchlík, z Dobré František Végh, z
Frýdku-Místku Jiří Uherek, z Ostravice Filip Červenka, z dorostu přešel do mužské kategorie Libor Rusina a nově se zaregistroval do Metylovic
Daniel Veselý). Na prodloužení spolupráce o
další rok se klub opět dohodl s Fryčovicemi (Jan
Šlachta) a s 1. BFK Frýdlant n. O. (Karel Hradil
a Josef Pergler). Naopak do Palkovic se vrátil
z hostování František Musil a na další sezónu
tam zamířil i Patrik Burda. Na Ostravici přestoupil Adam Platoš. Takto nově složený kádr si celkově v podzimní části připsal na své konto 16
bodů za 5 vítězství (s Baškou 3:2, s Řepištěmi
5:1, s Tošanovicemi 2:0, v Nošovicích 6:1 a s
Chlebovicemi 4:0), jednu remízu (v Neborech
1:1) a 6 porážek. Mužstvo sice ještě zvítězilo
u rezervního týmu z Dobré 2:1, ale jelikož se
v zimní pauze tento celek ze soutěže odhlásil,
byly všechny jeho výsledky anulovány. Metylovicím tak po půlce sezóny patřilo 7. místo.
Jaro se však rozjelo parádně. Do sestavy
během zimní přípravy dobře zapadl Roman Valas mladší (hostování z Frýdku-Místku), který
pak musel v brance Metylovic zastoupit v následných utkáních svého zraněného otce. Muži
okusili hořkost porážky až v 8. kole u o postup
usilujících Tošanovic (4:0), kdy si před tím pora-

dili s Baškou (1:2), s Hrádkem (0:4), neprohráli
v Řepištích (1:1), porazili doma Oldřichovice
(3:1), Hukvaldy (3:1), remizovali v Palkovicích
3:3, a udolali Janovice 3:1. Pro prohře v Tošanovicích v domácím prostředí rozdrtili Nošovice
9:3, ale týden na to ostudně prohráli v Chlebovicích 3:1. S diváky se rozloučili výhrou 5:0 nad
Nebory a o konečné 4. místo si to rozdali v přímém souboji na Ostravici, kde i remíza 1:1 stačila k udržení této pěkné bramborové pozice.
Za výsledky dosažené jen v jarní části soutěže by Metylovicím patřila rovněž 4. příčka za
získaných 24 bodů. Jen o bod více měly na jaře
Řepiště a Tošanovice (25 bodů) a první místo
nejen za jaro, ale i celkově braly Hukvaldy s
29 body, jež se po roce opět vracejí do 1. B třídy. Nás může navíc těšit prvenství ve střelecké
produktivitě, kterou s náskokem 7 branek ovládl metylovský hráč František Végh, který zatížil
konto soupeřů 33 zásahy.
V dalším ročníku povede mužstvo mužů
nadále Arnošt Uherek. Doufejme, že k velkým hráčským obměnám nedojde, nanejvýš
by mužstvo měli doplnit dorostenci, kteří končí
ve své věkové kategorii a nastupovali nyní za
divizi hrající celek z Frýdlantu (René Schmidt,
Lukáš Halata a František Závodný). Rovněž
dorostenci, kteří působili ve společném týmu
Kunčic, Čeladné a Metylovic (Libor Matýsek,
Michal Pajurek, Vojtěch Halata a Jakub Svoboda) zde končí a budou se na novou sezónu připravovat již v Metylovicích s muži. Krom
družstva mužů budou do ročníku 2015/2016
ještě přihlášeni mladší žáci pod vedením Zbyňka Drasticha a přípravka s trenérem Petrem
Murkou a Martinem Židkem.

Lidé oslavili osmdesátiny metylovského fotbalu
1

2

3

1 To, že hrát fotbal ještě nezapomněli, dokazovali zdatně
fotbalisté z tzv. staré gardy.
2 Na oslavách se děti mohly povozit na koních. Líbilo se
jim zejména malé hříbě.
3 Se zatajeným dechem sledovali lidé ukázky L.E.A.D. Parkouru. Přeskočí ty děti nebo ne?
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Čeladná

Červen ve znamení vycházek a výletů

Jako každým rokem začala v červnu klubová
výletní sezóna. První čtvrtek jsme začali výletem
na kunčický Maralák s vyhlášenou restaurací,
bramboráky byly jako obvykle výtečné. Posléze
jsme se vypravili do Ostravice mezi golfisty, kteří se zde sjížděli k víkendovému turnaji.
Příjemné posezení v penzionu Green-In
vyvrátilo obavy, zda tam na nás budou mít
čas. Další čtvrtek byl věnován tradiční návštěvě výstavy kaktusů a sukulentů v čeladenské
škole. Kaktusáři ani letos nezklamali a bylo
zřejmé, s jakou péčí akci připravili. A po výstavě již tradičně vycházka k restauraci Stodola,
kde je vždy příjemné posezení. No a klubový
školní rok jsme důstojně zakončili jak jinak než
v hotelu Dejmon na kuželkách. Ještě je dobré
zmínit tradiční červnovou návštěvu ostravských
seniorů z charitního střediska Gabriel. Jako ob-

vykle procházka centrem obce, malé občerstvení v klubu a posléze cesta k Dejmonu a hraní
kuželek, což si Ostravští (stejně jako Čeladenští) oblíbili a přáli si tento cíl již potřetí v řadě.
Samozřejmě se po celou dobu v klubu cvičilo v obou skupinách a probíhala angličtina,
karbaníci měli z důvodu nemocí tentokráte trochu volněji. V měsíci červenci jsou na programu prázdninová putování, a to na Opálenou,
do Kunčic na Huťařství s otestováním nově
otevřené restaurace Huťo, do frýdlantského
Letohrádku a měsíc zakončíme na Horečkách
posezením v hospůdce Janík. Snad nám bude
pěkné počasí přáno.
Program na měsíc červenec najdete jako
obvykle v čeladenském zpravodaji, v klubu,
v infocentrech Čeladná a Pstruží nebo na www.
senioriceladna.cz.
Klubovnu naleznete v přízemí Domu s pečovatelskou službou, kontaktovat mě můžete
osobně (přítomen jsem obvykle ve čtvrtek), telefonicky (737 532 227) nebo přes e-mail petr.
bernady@seznam.cz.
Těším se na naše další společná setkání.
Petr Bernady

Náš Jarek s ostravskou výpravou.

Krása kaktusů.

Návštěva zahraničních studentů

Konec školního roku bývá obvykle ve znamení nejrůznějších zajímavých akcí, které mají
žákům zpestřit čekání na kýžené vysvědčení.
Stejně jako v loňském roce i letos naši školu
navštívila skupinka zahraničních studentů v rámci mezinárodního projektu AIESEC-EDISON.
Celkem sedm studentů z blízkých i exotičtějších
zemí – Hanna Riabykh (Ukrajina), Yoshitaka
Takikawa zvaný Chris (Japonsko), Cosmina
Andreea Manea (Rumunsko), Danielle Banares
(Filipíny), Giovanna Falchetto (Brazílie), Annabel
Khoo Yan Ting (Singapur) a Hitesh Goyal (Indie)
– přijelo do naší krásné vesnice v neděli 7. června a ubytovali se v rodinách vybraných žáků.
Zpočátku týdne pobývali ve škole, kde navštěvovali jednotlivé třídy a poutavě přibližovali zemi
svého původu. Přestože mluvili pouze anglicky,

zentovali Michael Novotný (6. místo) a Lucie
Pavlicová (3. místo). Za druhý ročník závodili
Ivan Boruta (2. místo) a Tereza Kubajurová (1.
místo). Terka společně s žákem třetí třídy Matějem Kubiesou (rovněž 1. místo) ve své kategorii
excelovali a svoji kategorii vyhráli suverénním
způsobem. Ze třetí třídy se rovněž na stupně vítězů probojovala Kateřina Piňosová (3. místo).
Čtvrtý ročník reprezentovali Tereza Otavová (6.
místo) a Matyáš Jílek (1. místo) a pátý ročník
Karolína Eltnerová (2. místo) společně s Adamem Starečkem (3. místo).
Všem žákům děkujeme za úžasnou reprezentaci.

Líhnutí motýlů v přímém přenosu

Děti mají možnost pozorovat líhnutí motýlů
přímo ve škole. Asi si říkáte, jak je to možné?
Jednoduše. Ve škole byla vytvořena další nová
zvířecí expozice, kde děti naleznou opět různé
zajímavosti. Jednou předností je možnost pozorování různých etap života motýla. Jsou zde
umístěny malé kukelníky, kde žijí svou etapu
jednotliví živočichové. Pozorujeme např. líhnutí
běláska řepkového, babočky kopřivové, stále
cestující zelené housenky actiase dubernardi
a kladení vajíček martináče hedvábného. V
přímém přenosu jsme sledovali zakuklení martináče podobného. A stále je, se na co dívat…
Regina Dohnalová

vyzkoušeli své dovednosti na odpališti. Během
čtvrtku a pátku se zúčastnili dvou školních výletů, v nichž poznávali krásy naší republiky. V
pátek odpoledne jsme se se sedmičkou pozoruhodných studentů rozloučili a oni zamířili dál…

Stavba vyhlídkové věže v areálu Beskydského rehabilitačního centra byla dokončena
současně s rekonstrukcí původní budovy vrátnice a dispečinku v prosinci 2007. Ve stejnou
dobu byl slavnostně otevřen nový Apartmánový dům Lara na protější straně náměstí.
Autorem architektonického návrhu obou staveb je Ing. Arch. Petr Lichnovský z Ostravy-Zábřehu. Apartmánový dům vytvořil novou
dominantu při vjezdu do rehabilitačního centra

od jihovýchodu a vyhlídková věž ohraničuje nově vzniklé
náměstí s kašnou
a s terasou kavárny
ze západní strany.
Vyhlídková
věž
s vlajkovým stožárem slouží zároveň
jako poutač a orientační bod Beskydského rehabilitačního centra,
ve spodních dvou podlažích je nyní umístěna
telefonní ústředna a příjmová kancelář. Celková výška rozhledny je 14 metrů, vyhlídková plošina je umístěna ve výšce 9 metrů nad úrovní
terénu (měřeno z jižní strany). Na věž vede celkem 28 schodů, prvních 20 tvoří točité ocelové
schodiště a vede na přístupovou lávku, ze které se po osmi schodech vystoupá přímo na vyhlídkovou plošinu, kde je umístěn dalekohled.

Při stavbě věže byly použity stejné prvky
(například dřevěná modřínová prkna) jako
na balkonech Apartmánového domu Lara,
přístavbě sousední restaurace U Sestřiček
(dokončena v létě 2014) a budou rovněž
uplatněny i při současné přestavbě Léčebného domu Dr. Maye a opravě sousední budovy
s provozně-technickým zázemím a s pracovištěm celostní terapie. Všechny uvedené stavby budou po dokončení oprav a rekonstrukce
tvořit architektonicky jednotný a moderní střed
rehabilitačního centra.
Na vyhlídkové věži je nejlákavější její
umístění – i při poměrně malé výšce věže je
z její plošiny nádherný výhled jižním směrem
na protější beskydský hřeben – od Lysé hory
přes Smrk, Kněhyni, Malou a Velkou Stolovou,
Noříčí horu až po Radhošť. Tento výhled si zejména při pěkném počasí nechá ujít málokdo
z návštěvníků rehabilitačního centra.
(aa)

Schovanka Plochová: Pátý den jsem začala do toho ticha pobrukovat

Oslava Dne dětí v ZŠ Čeladná

Oslava svátku dětí se konala dne 28. května. Každý stupeň slavil po svém. Žáci II. stupně a páťáci navštívili nové frýdlantské kino a
zhlédli poutavý dětský film: Velká šestka. Do
školy se vraceli plni dojmů a zážitků.
Pro I. stupeň od 9. hodiny ranní proběhla ve
sportovní hale zábavná show s klauny Ostravského sdružení klaunů na volné noze. O smích
se postarali Alois Vemeno (David Ševčík) a
Bedřich Voháňka (Jaroslav Vašut).
Program vedený těmito klauny poskytl zábavu, taneční hry, soutěže, bublinkovou a balónkovou show. Pro každé dítě vyrobili klauni
zvířátko z tvarovaných balónků. Všechny děti
zajímalo, co všechno bylo ukryto v kufru klau-

jazyková bariéra po
chvíli přestala hrát roli
a mezi studenty a žáky
se rozproudila živá
konverzace. Mnozí žáci
příjemně překvapovali
svými konverzačními
schopnostmi i bezprostředním přístupem,
který smazával jakékoliv kulturní rozdíly.
I my jsme chtěli studentům ukázat tradice naší vlasti, a proto si v
průběhu týdne na vlastní kůži mohli vyzkoušet
přípravu jednoho z tradičních místních pokrmů.
Připravili jsme pro ně i sportovní vyžití a dokonce navštívili i nedaleké golfové hřiště, kde si

Z vyhlídkové věže máte Beskydy jako na dlani

Nejlepší v atletickém trojboji

Ve středu 10. 6. pořádala Čeladná atletický trojboj pro děti 1. stupně ZŠ. Soutěžilo se v
běhu na 50 metrů, ve skoku do dálky a v hodu
kriketovým míčkem. Závodu se společně s
Čeladnou zúčastnilo dalších šest škol, a to ZŠ
Komenského Frýdlant nad Ostravicí, ZŠ Nová
Ves, ZŠ Pstruží, ZŠ Ostravice, ZŠ Kunčice pod
Ondřejníkem a ZŠ Pržno.
Po kvalitních a většinou vyrovnaných výkonech se nakonec zásluhou našich závodníků
podařilo zopakovat to, co loni. I letos se stala
Čeladná nejlepší školou v okrsku v atletickém
trojboji! Za každý ročník startovali z dané školy
chlapec a dívka. Z prvního ročníku nás repre-

Závěrečné zátiší pod šibenicí.

nů. Klauni nás mile překvapili, s dětmi to umí.
Děti byly nadšené, což jsme viděli z projevu
kladných emocí.
Odpoledne začalo dětské show aktivní. To
připravila školní družina nejen pro žáky školy,
ale zároveň pro děti obou čeladenských školek. Sportovní soutěže, skákací hrady a jízda
na koni zaplnily stanoviště na školním hřišti.
Děti dostaly na krk tabulku, do které jim pomocníci z řad žáků 2. stupně zapisovali značky za
splněný úkol. Za vyplněnou tabulku si děti pak
mohly vyzvednout oplatku a cukrovou vatu.
Rovněž jim byl k dispozici teplý pult s ohřátým
párkem a pitíčko. Přece oslava jak se patří. Tak
ať nám, děti, vzkvétáte…
(LP, HG)

Nedávno v Beskydském rehabilitačním centru absolvovala sedmidenní terapií tmou ve vile
Mátma také paní Eva Plochová. Je to již pár
desítek let, kdy se u nás objevila první dívčí
country skupina, vystupující pod názvem Schovanky. Sedm let byly přijímány s nadšením, a
to nejen v Praze. Poté odešly na mateřskou
dovolenou a zakladatel skupiny je nahradil
novou sestavou, která po mnohých změnách
osob i hudebního zaměření působí dodnes. A
to byl pravý důvod, proč si vymyslely název jiný
– Stařenky. Koncem minulého století vydaly na
CD „sebrané nahrávky“ Schovanek a přesně
po dvaatřiceti letech vystoupily v roce 2003
v pražské Malostranské Besedě, kde v roce
1971 začínaly. Jak potvrzují fotografie i svědkové jejich dalších vystoupení, která po roce
2003 následovala, ke stařenkám mají daleko…
Paní magistra Eva Plochová v kapele nejen
zpívá, ale také hraje na dobro, kytaru a foukací harmoniku. Ani v pracovním životě nemá k
hudbě daleko – na Hudební akademii múzických umění v Praze se stará se o granty pro
šikovné studenty.
Několik dní po jejím návratu z Čeladné
jsme se jí zeptali:
Zpívala jste si u nás při pobytu ve tmě? A
jakou písničku první?
„Víte, potřebovala jsem nechat odpočinout

hlasivky. Tak až asi pátý den jsem začala pobrukovat do toho ticha. Mám moc ráda swing
a jednu písničku ve velké oblibě, která začíná
takto: Má jen pár volných míst vlak do New Orleans, v kupé se nedá hnout... Vidíte sama, od
americké country, kterou se Stařenkami hrajeme, se tematicky neliší.“
Jak jste se o terapii tmou v Čeladné dozvěděla a co vás na pobytu ve tmě přitahovalo?
„Moje dcera (byla ve tmě týden přede mnou)
se velmi zajímá o nové přístupy k životu jako
celku. Shání se po literatuře, přednáškách, metodách a já se od ní učím. Ona mne přivedla
na myšlenku zkusit tuto terapii. Nejprve mne
to maličko zarazilo, ale pročetla jsem stránky o
terapii a bylo rozhodnuto. Jsem rodilý Pražák,
toto město hodně vyrostlo, je poněkud přelidněno a také moje práce je typu „celodenně otevřená kancelář“. Moje rozhodnutí vzniklo z potřeby odpočinout si od lidí. Představa tmy není
tak špatná. Jedu domů metrem a v přeplněném
vagónu často zavírám oči, abych se odpoutala a odpočinula, zrovna tak, když se potřebuji
honem soustředit, na něco si vzpomenout. Na
koncertech poslouchám hudbu nejraděj se zavřenýma očima.“
Jak jste se cítila po skončení terapie?
„Měla jsem pocit, jako bych se vznášela. Pobyt ve tmě mě nádherně usadil a zpomalil. Letos

v únoru jsem si hloupě zlomila paži u ramene
a narazila loket. Dnes po terapii mě ten spěch
za tramvají připadá ještě víc hloupý a neužitečný než tehdy v nemocnici. Začala jsem si užívat
krásu pomalé chůze. Dříve jsem pomalý pohyb
považovala za něco naprosto nepatřičného.
Překvapilo mne, jak jsem ve tmě vychutnávala
jídlo. Jedla jsem pomalu a víc vnímala chuť a
vůni jídla. A o to se snažím i nadále. Jíst víc v
klidu a věnovat se jen jídlu. Nerozptylovat se ničím jiným. Také jsem si všimla, jak se mi zlepšil
sluch a zpátky v hlučném městě to bylo první
dny trochu náročné. Celkově mohu říct, že po
terapii přehodnocuji svůj život. Víc přemýšlím o
tom, jak strávím volný čas, kterého jsem ve tmě
měla spoustu, a že bych měla víc odpočívat…“
A na závěr zcela obligátně – i když jste u
nás „na světle“ pobyla jen krátce – jak se
vám tu líbilo?
„Předně pan doktor Urbiš je moc milý, člověk na svém místě. Věnoval mi spoustu času
k milým, zajímavým rozhovorům, na které už
jsem se ve tmě těšila. Je to člověk s širokými
obzory poznatků a zkušeností, můžete s ním
probírat prakticky cokoli. Čeladná je moc pohledné místo, park kolem rehabilitačního centra pěkně upravený, šťavnatě zelený. Zrovna
kvetly azalky, hotová pastva pro oči. Těším se
k vám znovu.“
Andrea Adamová

V Galerii Lara
za hranice reality

Od 26. června v Galerii Lara probíhá v pořadí již 37. Výstava. Grafiku představí Jiří Javorek
z Raškovic na výstavě s názvem Za hranicemi
reality. Výstava bude otevřena denně od 9 do
21 hodin až do 6. srpna.
Od 7. srpna do 17. září bude v galerii vystavovat ostravská malířka a ilustrátorka Milena Kantorová, která se ve své tvorbě nechává
často inspirovat literárními díly, v poslední době
například Sonety Williama Shakespeara. Klienti a hosté BRC se tedy mají opět v galerii na co
těšit celé léto.
(aa)

Grafiky Jiřího Javorka.
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Pstruží + Kunčice pod Ondřejníkem
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Červenec 2015

Bilance školního roku 2014/15 v MŠ Pstruží

Školní rok začal tentokrát přesně 1. září
2014. Do mateřské školy nastoupily děti ve
věku 3-5 let, rozděleny byly do tří oddělení.
Nejmladší děti jsou v oddělení „Krteček“, střední oddělení se nazývá „Beruška“ a nejstarší děti
navštěvují oddělení „Květinka“.
V oddělení „Krtečků“ bylo v měsících září a
říjnu docela rušno. Některé děti si na předškolní zařízení zvykly velmi brzy, jiným trvala adaptace na nové prostředí o něco déle. Všichni pedagogičtí pracovníci se proto snažili odloučení
od maminek dětem co nejvíce ulehčit pomocí
laskavého přístupu, trpělivosti a úsměvu. Rovněž kulturní představení a další programy, které mohly děti zhlédnout, měly za cíl zpříjemnit
dětem pobyt v mateřské škole a poskytnout jim
množství zajímavých podnětů a zážitků.
V září to byla velmi zdařilá ukázka výcviku
psa, kterou předvedl jeho majitel. Pejsek poslouchal na slovo, dokonce si zahrál před dětmi sám se sebou psí fotbal, což na dětských
tvářích vykouzlilo úsměvy. Psovod pak dětem
vysvětlil, jak se k pejskům mají chovat a co je
pro výcvik důležité. V tomto měsíci proběhla
také „Drakiáda“, které se zúčastnil velký počet
dětí i rodičů, na závěr se opékaly buřty a byl
vyhlášen i oceněn nejlepší drak.
Tradiční lampiónový průvod proběhl v měsíci říjnu. Děti se zúčastnily divadelního představení „Lakomá Bárka“ a hudebního programu s
muzikoterapeutickými prvky. Tečkou za tímto
měsícem byly podzimní prázdniny, které udělaly radost nejen dětem.
V měsíci listopadu se konaly dvě divadelní
představení – „Děd Vševěd“ a „Truhlice plná
pohádek“. Následovaly „muzikohrátky“ a proběhlo také vánoční focení dětí.
Poslední měsíc roku byl nabitý kulturními
akcemi. První z nich bylo divadelní představení „Malá čarodějnice“, následně proběhla
Mikulášská nadílka s návštěvou místní cukrárny. Děti dále zhlédly divadelní představení
„Od ucha k uchu“. Vánoční atmosféru přiblížilo

adventní rozjímání, při kterém si děti nazdobily
perníčky a maminky vánoční věnce a svícny.
Závěrečnou akcí tohoto roku bylo pohádkové
divadlo „Pták Ohnivák a liška Ryška“.
Nový rok jsme přivítali spolu s panem starostou na obecním úřadu, kde děti zpívaly a
recitovaly, za toto pásmo pak dostaly sladkou
odměnu. Divadlo „S čerty nejsou žerty“ nás
vrátilo do období Vánoc, následoval muzikoterapeutický program s názvem „Zimní muzikohrátky“. Poslední lednový den přinesl dětem
volno v podobě pololetních prázdnin.
Karneval masek byl naplánován na měsíc
únor a velmi se vydařil. Na konci měsíce se děti
zúčastnily lyžařského výcviku, který proběhl stejně tak jako v loňském roce, ve Ski areálu Bílá.
Jarními prázdninami jsme přivítali měsíc
březen. Program o ústní hygieně s nácvikem
čištění zoubků, kterého se zúčastnily i některé
maminky, měl dětem i rodičům názorně přiblížit
správné provádění ústní hygieny. Děti zhlédly
divadelní představení „Klaun Tútú“ a konal se
také tradiční velikonoční jarmark s možností
zdobení vajíček, perníčků, velikonočních věnců
atp. V tomto měsíci jsme s dětmi poprvé navštívili solnou jeskyni ve Frýdlantu n. O.
Začátkem dubna si děti užily velikonoční
prázdniny. Proběhla taktéž logopedická diagnostika a zápis dětí do mateřské školy. Po celý
měsíc děti navštěvovaly jednou týdně solnou
jeskyni. Duben byl ukončen divadelním představením „Broučci“ v loutkovém divadle v Ostravě.

V květnu jsme oslavili Den matek. Při té příležitosti předaly děti maminkám vlastnoručně vyrobené dárky a předvedly pásmo tanečků, písniček
a básní. Konaly se taktéž další „muzikohrátky“ a
velmi působivá beseda o hadech a ještěrech s
ukázkou živých tvorů. Děti si mohly hady i gekona pohladit a dozvěděly se zajímavosti o životě
těchto plazů. Měsíc zakončila oslava Dne dětí se
soutěžemi, opékáním buřtů a smažením vaječiny.
Velmi působivé a vtipné divadelní představení „O šípkové Růžence“ proběhlo začátkem
června, následovalo focení dětí, „muzikohrátky“
a školní výlet, při kterém nám bohužel nepřálo
počasí. I přesto byly děti s programem výletu
spokojeny a odnesly si pěkné sportovní zážitky.
Během školního roku měli rodiče možnost
přihlásit své ratolesti do zájmových kroužků –
tenis, anglický jazyk, sportovní kroužek, mažoretky a hudební kroužek. Chtěli bychom velmi
poděkovat panu učiteli Janu Viláškovi ze Základní umělecké školy ve Frýdlantu n. O, který
vedl hudební kroužek zcela zdarma. Doufáme,
že děti byly v mateřské škole spokojeny a odnesly si prostřednictvím výše uvedených akcí
spoustu kulturních, sportovních i jiných zážitků.
Děkujeme touto cestou také všem rodičům,
kteří poskytli mateřské škole sponzorské dary,
za které jsme mohli nakoupit nové hračky a
další vybavení pro mateřskou školu.
Přejeme všem dětem i rodičům krásné prožití letních prázdnin, mnoho zajímavých zážitků
a v září se těšíme na shledanou.

Woodstock pro „květinové děti“

V pátek 12. červns se na Pstruží sešly
„květinové“ děti a veselily se a byly free.
ZŠ a MŠ Pstruží pro rodiče uspořádala již
třetí ročník WOODSTOCKU. Dobová hudba,
projekce, výborná atmosféra, grilované jídlo
a nádherné slunečné počasí… Co víc jsme
si mohli přát? Akce měla opravdu skvělou
atmosféru.

Chtěla bych poděkovat restauraci Vlčárna
za poskytnutí prostor a za pomoc při organizaci. Dále děkujeme panu Šigutovi za sponzorský
dar v podobě vytištěných plakátů. A hlavně děkujeme paní Petře Šimčákové, bez které by se
akce snad ani nekonala.
Výtěžek z akce bude použit pro nákup pomůcek dětem ze ZŠ a MŠ.

Atletický trojboj s diplomy pro nás

TENISOVÝ TURNAJ
LOSOVANÝCH PÁRŮ ČTYŘHER
UZAVŘENÝ TURNAJ
JEN PRO PSTRUŽANY
8:45 PREZENCE A LOSOVÁNÍ __ 9:00 START
tomas.bartek@email.cz, 602 465 167
poslední přihlášený, bude-li lichý, bude náhradníkem
přihlášky do 24. 7. 2015 nebo DO NAPLNĚNÍ 32 HRÁČŮ/HRÁČEK
s podporou obec Pstruží, TJ Sokol Pstruží – tenis. Startovné 100,- Kč/osobu, občerstvení zajištěno.

Zavedení systému kompostování
BRO v našich domácnostech

Obec Pstruží obdržela podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků
Státního fondu životního prostředí, na nákup kompostérů pro domácnosti a štěpkovač.
V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele, které by mělo být ukončeno 7. 7. 2015. S
výhercem výběrového řízení bude uzavřena smlouva dodávky kompostéru a štěpkovače. Po dodání
kompostéru za cca 6 týdnů začne distribuce do domácností. O termínu budou občané včas informováni.

Sláva, nazdar výletu!

Přiblížil se závěr letošního školního roku a
s ním i dětmi očekávaný školní výlet. Původní
plán cesty vlakem na Štramberk jsme z důvodu
rekonstrukce tratě odložili na příště. Konečně
jsme mohli ráno 9. června zamávat škole a
rodičům a se spolužáky celé školy se rozjet
směrem k Ostravě. Přestože spousta žáků už v
ZOO Ostrava byla a někteří dokonce i letos na
jaře, pořád bylo co pozorovat a objevovat. Starší děti plnily úkoly na pracovních listech se zaměřením na učivo přírodovědy, ti nejmladší se
zaměřili na plnění pravidel chování na výletě a
POUŤ VE PSTRUŽÍ – 16. SRPNA
Mše svatá proběhne
v místní kapli v 9.30 hodin

pozorování zvířat. Některé pavilony procházejí
stavebními úpravami nebo jsou již opraveny,
takže jsme některá oblíbená zvířata potkali na
jiných místech, než jsme zvyklí, zato však v přirozenějších a příjemnějších prostorách. Líbily
se nám také nové skluzavky a atrakce pro děti.
Kdo si chtěl zamlsat, mohl si vybrat u několika stánků po celé ZOO. Držíme ZOO Ostrava
palce při realizaci plánů oprav a těšíme se na
další návštěvu!

Příjemnou dovolenou,
plnou slunce
a nevšedních zážitků
přeje všem občanům
starosta Milan Vaněk

Středa 10. června patřila mladým sportovcům. Na ZŠ Čeladná se konal atletický trojboj. Děti si v něm mohli poměřit své dovednosti v disciplínách, jako je skok do dálky, běh na 50 m a hod kriketovým míčkem.
Žáci naší ZŠ Pstruží si v této soutěži nevedli vůbec špatně. Jan Dudek a
Ludovít Leco vyhráli ve svých kategoriích hod kriketovým míčkem. V běhu

se zase mohli radovat z vítězství Albert Jaskula a opět Jan Dudek. V celkovém hodnocení trojboje si nakonec odnesli diplomy Andrea Schneeweiss
s Janem Dudkem za 2. místo a Albert Jaskula, který skončil na bronzovém
stupínku. Školu dále reprezentovali Eve Benzie, Dominika Lukešová, Veronika Lavrišinová, Kryštof Karásek, Aneta Kubalová, Petr Eltner.

Kunčice pod Ondřejníkem

Turistický info koutek
Kunčice pod Ondřejníkem patří zejména v letní sezóně k vyhledávaným turistickým lokalitám. V květnu vznikl ve spolupráci se společností Bodiz Spa turistický
informační koutek. Jeho hlavním účelem
je poskytovat návštěvníkům naší obce možnost získat
různé materiály a informace ohledně turistických cílů, zajímavostí a atraktivit v nejbližším okolí.
Info koutek je umístěn ve vestibulu kavárny Bodiz Spa,
Kunčice pod Ondřejníkem 627 (cca 100 m od točny směrem
k ruskému kostelíku), tel. +420 595 172 698, www.bodiz.cz
Příjemné a moderní prostředí kavárny zároveň nabízí
možnost prostudovat si získané materiály nad šálkem výborné kávy. Je to také místo, kde je možné si zakoupit pohlednice naší obce a turistické známky (No 84 a No 923).
Kavárna je nekuřácká a je vybavena dětským koutkem.
Otevírací doba info koutku:
po: zavřeno, út – st: 9 – 18 h, čt – ne: 9 – 21 h
Pohlednice a turistické známky jsou k mání také na
obecním úřadě u paní Daniely Kociánové.
Vznik turistického info koutku je podporován Beskydským informačním centrem Frýdek-Místek.
Za komisi cestovního ruchu Markéta Menšíková
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Červenec 2015

slovo místostarostky
Vážení a milí sousedé,
začalo léto, tedy alespoň podle kalendáře.
Počasí se zatím až na světlé výjimky moc nevyznamenalo, ale musíme doufat.
V předposledním červnovém týdnu začaly
školním dětem k jejich velké radosti a k o něco
menší radosti rodičů předčasné prázdniny.
Dojemné bylo jak loučení ve škole s deváťáky,
kteří si připravili originální program a předali
otěže mazáků kamarádům z osmičky, tak s budoucími prvňáčky, kteří při otázce, jestli se těší
do školy, s odpovědí trošku váhali. Přesvědčivé „ANO“ se ale povedlo už napodruhé.
V základní škole byla zahájena avizovaná
přestavba pro nové oddělení mateřské školy
podle plánu. Máme radost i ze dvou dotačních úspěchů. Z Operačního programu Životní prostředí – Zkvalitnění nakládání s odpady

budeme financovat technické vybavení pro
systém separace biodpadů, zejména svozové
vozidlo. Z Nadačního fondu Hyundai budeme
financovat projekt „Mlha“ zaměřený na zvýšení
informovanosti občanů v oblasti ekologického
vytápění. Na výsledky v programu Zeleň do
měst stále čekáme.
Z nových investičních akcí jsme se pustili do
projektové přípravy výstavby chodníků, na kterou bylo vyhlášeno výběrové řízení. Dokončuje
se projektová příprava k stavebním úpravám
hasičské zbrojnice v Janovicích.
Ani místní spolky nezahálely. Poslední květnový víkend proběhl Bystřanský pařez – sportovně-společenská akce s netradičními disciplínami. V
červnu dospělí hasiči už popětadvacáté „útočili“
na Bystrém v Memoriálu Ladislava Gureckého.
Dětské týmy soutěžily v Ondáškově poháru v

Mgr. Monice Olšákové, koordinátorce
programu Ekoškola,
a paní Mgr. Miroslavě Mališové, která je
dlouhodobě oporou v
tomto programu.
Ekoškola by však nebyla ekoškolou
bez ekotýmu, který je tvořen žáky, a
to rozmanitých věkových skupin. Jeho
činnost je na vynikající úrovni, jak o
tom svědčí dosažení téměř maximální
úrovně v posuzované oblasti Ekotým.
Předávání titulů úspěšným školám
je velmi slavnostní událostí a koná se
každoročně v Praze. Letos proběhlo
dne 18. června v Rytířském sále budovy Valdštejnského paláce v Senátu Parlamentu ČR.
Abychom si tuto slavnostní událost vychutnali,
vyrazili jsme do Prahy se zástupci našeho ekotýmu již o den dříve. Mohli jsme tak navštívit s
průvodcem Pražský hrad a Katedrálu sv. Víta,

V sobotu 20. června od 10 hodin dopoledne
se v Sadu Petra Bezruče opět po roce konala
soutěž mladých hasičů v požárním útoku, tzv.
Ondráškův pohár.
Jelikož bylo ještě před hlavními školními
prázdninami, velmi nás potěšila účast soutěžních družstev, kterých bylo celkově 22 (14
družstev v kategorii mladších a 8 v kategorii
starších). Počasí nám také přálo, a tak můžeme
sobotní akci hodnotit za velmi zdařilou.
Zajímavostí bylo zahájení, které provedlo trio
starostů (starosta obce Marek Špok, starosta
SDH Janovice Martin Zdralek a starosta okresního sdružení hasičů Dalibor Velčovský). Po úvodních pokynech mohly být zahájeny požární útoky. Jako tradičně první soutěžilo naše domácí
družstvo SDH Janovice. Můžeme jejich výkon
hodnotit jako úspěšný, bez technických chyb
nebo problémů, a tak ve velmi silné konkurenci
jsme nakonec obsadili 8. místo, s časem 30, 894
s. Soutěžili také mladí hasiči z SDH Bystré. I ti
nezůstali soutěži nic dlužni a obsadili krásné třetí

místo v kategorii starších. V kategorii nejmenších
bystřanští hasiči obsadili třinácté místo.
Na veškerý průběh dohlížela rozhodčí paní
Zuzana Petrová z Frýdlantu, všechna družstva splnila potřebné podmínky a nikdo nebyl
diskvalifikován. Hudební výpomoc a ozvučení
zajišťoval pan Mikeska, který v dřívějších letech
hrál se svou kapelou na našem hasičském
bálu. Časomíru jsme měli zapůjčenou z Vyšních Lhot. Celý průběh soutěže byl standardní, až na nedokončený pokus jednoho družstva
všichni zdárně shodili oba terče.
A nutno uznat, že mladí i nejmenší berou
tento sport velmi vážně, a tak nebyla nouze ani
o neskrývanou radost – to v případě úspěchu,
ani o slzičky v případě, kdy se něco nepovedlo.
Nejkratší čas útoku byl 14.885 s, nejdelší
pak 70.249 s.
Konečné výsledky:
mladší žáci: 1. Nová Ves, 2. Lubno, 3. Metylovice;
starší žáci: 1. Malenovice, 2. Morávka, 3. Bystré.
Na nejlepší družstva čekal putovní pohár

Memoriál L. Gureckého a K. Hovjackého

Janovicích. Domácí zástupci se ani v jedné ze
soutěží rozhodně neztratili. Rada rodičů při ZŠ
připravila Den dětí. Jako vždy – bezchybně.
A musím poděkovat také našim seniorům. Zájezd, který jsem s nimi absolvovala na konci května, měl skvělou atmosféru a všichni, kteří zůstali
letos doma, mají důvod litovat. Na podzim chystáme zájezdové repete. Tentokrát zaměřené trošku
jinak, než bývalo zvykem. Doufám, že se bude líbit.
Připomínám, že mnoho podstatného o dění
v obci a na obci se můžete dovědět z webových stránek obce, kde pravidelně zveřejňujeme pozvánky na společenské a kulturní akce a
informace z jednání rady obce i všech komisí.
Aktuálně také zápis z posledního veřejného
jednání zastupitelstva obce.
Letní pohodu přeje Gabriela Milotová,
místostarostka

ZŠ Janovice úspěšně obhájila mezinárodní titul EKOškola
Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program,
jehož hlavním cílem je, aby
žáci snižovali ekologický dopad
školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí
ve škole a jejím okolí. Garantem tohoto programu v ČR je Sdružení Tereza.
Naší škole byl tento titul poprvé udělen v červnu 2013, a to s platností dva roky. Titul Ekoškola
tedy nezůstává školám automaticky napořád,
pro další období je nutné titul úspěšně obhájit.
Nás tento úkol čekal dne 20. března, kdy
naši školu navštívili dva auditoři, kteří na základě 54 podrobných kritérií posuzovali práci
naší ekoškoly. Výsledky auditu jsou shrnuty ve
zprávě, která je pro školu velmi cennou zpětnou vazbou, neboť obsahuje různá konkrétní
ocenění, ale i doporučení.
S velkou radostí můžeme oznámit, že titul
Ekoškola jsme úspěšně obhájili. Poděkování patří
všem pracovníkům naší školy, zejména však paní

Janovice

Václava a Vojtěcha. Večer jsme vyrazili za kulturou, a to přímo do Státní opery.
Jsme hrdí na to, že jsme po dvou letech
mohli v srdci Evropy opět úspěšně reprezentovat naši obec, i celý náš mikroregion Frýdlantsko-Beskydy. Mgr. Jan Ledvoň, ředitel školy

Ondráškův pohár – hasičský sport pro nejmenší

a medaile, které předával velitel zásahové jednotky pan Gřunděl a člen rady obce Vladimír
Kutlvašr. Snad velkým odleskem slunce nebo
již únavou pořadatelů jsme málem zlaté medaile předali nikoliv vítězům, ale družstvu na druhém místě. Ale podchytili jsme to včas a chyba
byla odstraněna.
Za technickou, finanční a materiální pomoc
děkujeme: Obecnímu úřadu v Janovicích, Hostinci ONDRÁŠ a členům sboru.
Martin Zdralek, starosta SDH Janovice
Foto: Vladimír Kutlvašr

V sobotu 6. června proběhlo na Bystrém
další kolo soutěže hasičů v požárním útoku.
Naši zástupci z SDH Bystré obhajovali loňské
prvenství. Své dovednosti a umění ukázalo i
družstvo sestavené z děvčat.
V „Údolí hromů“ (tak se říká malému údolíčku
nad chatou Bystřankou na Bystrém) se od jedné hodiny odpolední začala objevovat červená
vozidla. To si zde své soutěžní dostaveníčko
dala družstva SDH. SDH Bystré uspořádalo již
25. ročník této soutěže. A není to ledajaká soutěž, svým pojetím se zcela vymyká běžné soutěži. Soutěžící útočí v nelehkém terénu a musí
prokázat, že se umí dobře orientovat, zvládat
převýšení, a ještě na kamenité cestě. Dlouhodobě se jedná o obávanou soutěž, ale hasiči na
ni rádi jezdí. Memoriál je zařazen do Beskydské
ligy, a tak má soutěž i oficiální „vážnost“.
Bystřanští hasiči na této soutěži mají ztížené
podmínky – jednak jsou místní a jednak pravidelně bojují o „bednu“. V loňském ročníku zde nejen
vybojovali první místo na Memoriálu, ale obsadili
i celkově první místo v Beskydské lize. A s tím se
jim startovalo poněkud hůře – prostě – musí udělat vše pro to, aby vítězství obhájili. Celkem se
dostavilo na místo startu 21 soutěžních družstev.
Na startovní čáru si svou techniku již připravovali místní – muži SDH Bystré. Pořádající vyráží
na trať jako první. Startovní výstřel a za necelých

28 sekund bylo jasné, že chlapi nastavili opravdu
vysokou laťku. Ale soutěž samozřejmě pokračuje
dál. V pravidelných vlnách nastupují další družstva
a s velkým úsilím se snaží první výkon pokořit. Na
start pak nastupují i naše děvčata. Jednoznačně
mají největší diváckou podporu. Jsou místní a
hlavně – družstvo bylo postaveno jen krátce před
soutěží a nebylo možné důkladně nacvičit vše potřebné. Ale výsledek byl také vynikající.
S probíhajícími útoky byla samozřejmě zajištěna zábava pro přihlížející. Soutěžilo se v
„motáku“, což je soutěž pro všechny věkové
kategorie v rychlosti správného smotání hasičské hadice. I zde tedy probíhalo měření času a
boj o zlomky sekund.
Odpoledne proběhlo vyhodnocení – bystřanští chlapi překonáni (ač se ostatní hodně
snažili) nebyli a děvčata? Ta si svým osobním
rekordem vybojovala perfektní druhé místo. Pro
pořádající SDH Bystré to dopadlo velmi, ale
velmi dobře. Ale myslím, že největším (nebo
minimálně srovnatelným) zadostiučiněním pro
místní stejně bylo to, že se akce povedla. Soutěžní družstva si rozebrala body do „Beskydské
ligy“ a v podvečer na místě zůstala již opět jen
skupina místních. Bylo nutné splnit ještě jeden
úkol – vše uklidit, složit a odvést.
Vladimír Kutlvašr, člen rady obce
Foto: Hana Kutlvašrová

Nejbližší akce v naší obci Janovice
Poznamenejte si do svých deníčků… a přijďte!
11. 7. Letní zábava
Bystřanka, Janovice – Bystré,
pořádá SDH Bystré.
11. 7. Turnaj „starých pánů“
1. ročník fotbalového turnaje starých gard –
sportovní hřiště Janovice, pořádá TJ Janovice.
25. 7. Letní kino v Janovicích
promítání filmu pod širou oblohou – sad Petra
Bezruče, Janovice.

7. 8. Placky
společenský večer s bramborovými plackami,
areál Bystřanka, Janovice-Bystré, pořádá TJ
Sokol Bystré.
29. 8. Den obce
1. ročník Janovického Dne obce – kulturní,
soutěžní a společenská akce, Janovice – prostory ZŠ, pořádá obec.
Detaily k jednotlivým akcím je možné získat na
stránkách obce www.obecjanovice.cz

Janovický den obce – pozvánka
Komise volnočasových aktivit a školství ve spolupráci s ostatními spolky a sdruženími
v Janovicích vás zve na 1. ročník Janovického Dne obce,
který se bude konat 29. srpna od 14 hodin v areálu Základní školy v Janovicích.
Součástí kulturního odpoledne bude vystoupení mažoretek a našich dětí, soutěže nejen pro
děti, divadelní představení, vystoupení rockové kapely a další překvapení, které vám zpříjemní
tento den. Závěr pak bude patřit tanečním vytrvalcům.
Během celého dne bude zajištěno dostatečné množství různých tekutin, sladké i masité dobroty.
Všichni jste srdečně zváni! Těšíme se na Vás.
Komise volnočasových aktivit a školství

Letní kino – pozvánka
Po dlouhé době si můžeme i my zajít do kina přímo v Janovicích, i když to bude trošku jinak,
než jsme zvyklí. Připravili jsme pro vás promítání v nočních hodinách v krásné janovické přírodě.
V sobotu 25. července bude pro vás připraveno v sadu Petra Bezruče filmové představení, při
kterém nebude chybět jídlo, pití a hlavně dobrá nálada. Co se bude promítat? Nechte se překvapit. Pokud budete chtít, můžete si vzít i vlastní deku. Věřme, že nám bude počasí přát a všichni
strávíme příjemný večer. 
Komise volnočasových aktivit a školství

Nabídka Sociální komise rady obce Janovice

Memoriál Miroslava Reka

Dne 11. července od 10 hodin pořádá Oldy
boys Janovice 1. ročník fotbalového turnaje
starých gard Memoriál Miroslava Reka s mezinárodní účastí. Turnaje se zúčastní staré gardy Janovic, Metylovic, Havířova a Korně (SK).
Herní plán: semifinále 1 – Janovice – Metylovice (10.00), semifinále 2 – Havířov – Korňa
(11.45), o 3. místo – 14.15, finále – 16.00. Tur-

naj je věnován uctění památky pana Miroslava Reka, který celý svůj život zasvětil rozvoji
tělovýchovy a sportu v Janovicích, zejména
fotbalu. Srdečně zveme všechny příznivce
sportu. Sponzoři akce jsou: Obec Janovice, Milan Masný – Technomont Frýdek-Místek s.r.o.,
Michal Láža – Perfect Store s.r.o., Generali Pojišťovna a.s., TJ Janovice, o.s.

Sociální komise zřízená Radou obce Janovice by chtěla být prospěšná všem občanům
obce Janovice. Ne se všemi obyvateli se můžeme osobně setkat, a tak vás chceme požádat o spolupráci. Stane se, že někdy vy sami
nebo někdo z vašeho okolí potřebuje pomoci.
Někdy stačí rada, jindy nabídka telefonického
kontaktu s organizací, která poskytuje sociální,
poradenské nebo jiné služby.
Připravili jsme pro vás souhrn potřebných
telefonních čísel a kontaktů na nejbližší organizace, které vám mohou pomoci v různých životních situacích. Informace najdete vyvěšené ve
vitrínách obce Janovice na autobusových zastávkách a vybraných místech v obci a na stránkách webu naší obce www.obecjanovice.cz

Chceme vás požádat o spolupráci při zprostředkování kontaktů s lidmi trvale žijícími v
Janovicích, kteří se ocitli v nějaké tíživé osobní situaci. Může se jednat o osoby osamělé,
osoby vysokého věku, rodiny s dětmi, osoby
po návratu z výkonu trestu a podobně. Dále
pak o rodiče, kteří neplní povinnosti plynoucí
z rodičovské odpovědnosti, a děti, které zanedbávají školní docházku, požívají alkohol či jiné
návykové látky, jsou ohroženy závislostí, opakovaně se dopouští útěků od rodičů, páchají
přestupky či trestné činy nebo jinak ohrožují
občanské soužití.
Děkujeme za spolupráci.
Gabriela Milotová, místostarostka obce
a předsedkyně sociální komise
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Bílá + Staré Hamry

Přehled bohoslužeb na měsíc červenec 2015
5. 7. 10.30 Hlavatá – Pouť
6. 7. 10.30 Bílá
11.30 Staré Hamry
12. 7. 10.30 Staré Hamry – Pouť

19. 7. 10.30 Bílá – Pouť
26. 7. 10.30 Bílá
11.30 Staré Hamry

Ohlédnutí za smažením vaječiny

Vaječina na Bílé se stala pomalu, ale jistě
tradicí. Je to jedna z akcí, na které se obyvatelé
vesnice sejdou, aby si popovídali o tom, co je
nového nejen ve vesnici, ale třeba také u nich
doma, aby se setkali se známými a přáteli, poseděli spolu atd.
Odkdy se vaječina na Bílé smaží, si už ani
pomalu nikdo nepamatuje, ale je to již velmi dlouho. Letos tato akce proběhla u hotelu
Bauer, protože na místě budoucího obecního
úřadu, kde se vaječina smažila v minulých letech, probíhají stavební práce. Pršelo, ale to
vůbec nevadilo ani mladým při kácení máje, ani
všem ostatním. Vaječina chutnala skvěle a na
všechny se dostalo. Vedení hotelu Bauer pro
nás připravilo i vaječinové pivo, lišilo se ne v
chuti, ale v ceně, takový malý sponzorský dar, a
po vaječině jsme si mohli všichni i zatančit s kapelou pana Jiřího Nakládala, majitele dětského
parku Sun Ski u hotelu. Všem, kteří se podíleli
na úspěchu této akce, tj. obec Bílá, hotel Bauer
i Sun Ski, a samozřejmě všem občanům, kteří
se akce zúčastnili ať již jako aktéři, nebo pouzí
pozorovatelé, moc děkujeme a už se těšíme na
smažení vaječiny v příštím roce. Všem na Bílé
přejeme hezké léto, hodně sluníčka a zase někdy na shledanou u takové zdařilé akce! A. M.

Hotel Bauer oceněn

Hotel Bauer si dovoluje informovat čtenáře,
že v prestižní soutěži o udělení titulu STAVBA
ROKU v Moravskoslezském kraji, obdržel v
mimořádně silné konkurenci HLAVNÍ CENU v
kategorii rekonstrukce občanských staveb.
Tato již tradiční soutěž má za cíl prezentovat
a propagovat nejlepší projekty a stavby zrealizované v roce 2014.
Rekonstrukce bývalého hotelu Pokrok a
přístavba wellness centra na nový objekt ho-

telu Bauer, byla oceněna odbornou porotou za
celkový stavebně architektonický výraz a za
kvalitu a jakost provedených stavebních prací.
Všechny vás srdečně zveme na osobní návštěvu tohoto hotelu, který oceněnou rekonstrukcí
získal původní krásu a kde můžete zregenerovat
v novém wellness centru a užít lahodné gastronomie. Navíc nejbližší okolí hotelu nabízí spoustu
atrakcí pro aktivně prožitý den rodičů s dětmi.
Těšíme se na vás! personál hotelu BAUER
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Nový běžecký seriál Běhej Lesy vyveze
běžce na vrchol sjezdovky v Bílé

Milujete běhání, ale už vás nebaví tvrdé silnice ve městě? Právě pro vás je tu nový běžecký seriál Běhej Lesy, který vás zavede na ta
nejkrásnější místa v přírodě po Česku i Moravě.
Vyrazte do přírody, kde se odreagujete a ještě
uděláte něco pro své zdraví. Závod v Bílé startujeme 8. srpna.
Běhej Lesy je běžecký seriál, který nabídne
trasy z 80 % na měkkém povrchu a 100 % na
čerstvém vzduchu. Trasy čtyř závodů jsou vhodné jak pro začátečníky, tak i zkušené běžce.
Kratší trasy jsou dlouhé 10 km, ti zkušenější si
mohou zaběhnout 21 km. Nachystány jsou závody i pro děti na 500 m a 1 km. Účastnit se běžeckého seriálu mohou jak jednotlivci, tak týmy.
V srpnovém závodě se dostaneme k Bílé
v Beskydech, kde vás čtyřsedačková lanovka Zbojník vyveze na místo, kde v zimě sjíždí kopce lyžaři a teprve odtud se vám začne
počítat čas. Proběhnete se po hraničním hřebenu, kde se vám na jedné straně otevřou
výhledy na Lysou horu, jižní masív Smrku a
na druhé straně se představí ve své kráse slovenská část Moravskoslezských Beskyd, kde
za jasného počasí můžete na obzoru vidět
Malou Fatru či Roháče.

STAVBY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI - REKONSTRUKCE

d21 architekti s.r.o. - Ing. arch. Denisa Barvíková,
OSA projekt s.r.o. - Ing. arch. Aleš Vojtasík

HPHG s.r.o.

IMOS Brno, a.s., závod Ostrava

předseda poroty

Ing. Milan BALABÁN
16. června 2015

mediální partneři

BĚHEJ LESY
ČEZ JIZERSKÁ 50 RUN
5. září 2015

marketingový
partner

dodavatelé

za podpory

starostka informuje
Nová účetní obce
Proběhlo výběrové řízení na pozici účetní,
mzdové účetní a rozpočtáře obce Staré Hamry. Na základě doporučení výběrové komise,
které bylo jednomyslné, jsem vybrala za novou účetní obce paní Ivu Veličkovou.
Poškozené zastávky
Poškozené autobusové zastávky, na Hutích
i na Mostě, byly opraveny. Náhrada za způsobenou škodu je stále v řešení s pojišťovnou.
Reklamace vad
Jelikož firma FENBAU s.r.o. na naši reklamaci vad projevených v záruční době (odpadávající krycí lišty na balkoně hasičského domu)
vůbec nereagovala, postupovali jsme v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a odstranění
závad jsme objednali u jiné firmy a náklady
na opravu budou postoupeny k úhradě firmě
FENBAU s.r.o. Zástupce firmy FENBAU s.r.o.
jsme písemně o našem postupu informovali a
zároveň jsme je upozornili, že budeme postupovat v souladu s ustanovením o smluvních
pokutách a úrocích z prodlení.

Uzavření pošty
ve Starých Hamrech

©06MMXV

IMOS Brno, a.s., závod Ostrava

hlavní partner

BĚHEJ LESY
BÍLÁ
8. srpen 2015

Staré Hamry

5. července: Poutní bohoslužba na Hlavaté
11. července: Sobotní předpouťové odpoledne
12. července: Poutní bohoslužba
ve Starých Hamrech
12. července: Zahájení výstavy,
vystoupení souboru Grunik
19. července: Poutní bohoslužba na Bílé
25. července: Turnaj v malé kopané

Rekonstrukce hotelu POKROK a welness
centra na objekt HOTEL BAUER, Bílá
zhotovitel:

generální partner

BĚHEJ LESY
LEDNICE
25. červenec 2015

Poděkování
První červnovou neděli se na fotbalovém
hřišti konal společný Den dětí pro obce Staré
Hamry a Bílá. Byl krásný, slunečný den a děti
si své nedělní odpoledne užily. Připraveny byly
různé soutěže, tanečky a nechyběli ani hasiči a
občerstvení. Za přípravu hřiště patří poděkování
našim hasičům a za výpomoc u občerstvení pak
jmenovitě děkuji Andrei Vandové, Jarkovi Kubalovi, Dominiku Štefkovi a Katce Pindurové.
Hospodaření obce
Celorepublikový trend výpadku daňových
příjmů se projevuje i v příjmech naší obce, kdy
oproti loňskému roku máme k 31. 5. u DPH
výpadek ve výši přes 168 tis. Kč.
Stavy na účtech k 23. 6. 2015 (tj. včetně
daně z nemovitosti) celkem: 13 981 617,99 Kč.
Finanční dar na údržbu nemovitosti – bude
vyplaceno okolo 260 tis. Kč.
Projekty obce
Zastupitelstvo obce schválilo pro letošní rok
k realizaci tyto projekty:
Projekt „Obnova autobusových čekáren na
zastávkách hromadné dopravy v obci Staré
Hamry“ – jedná se o tři autobusové zastávky na
silnici vedoucí od mostu na Gruň. Konkrétně o

zastávky „U kostela“, „Stýskalonky“ a „Kršelky“,
které by měly dostat stejnou podobu jako zastávky u silnice I/56. Na projekt byla podána žádost o
dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Projekt „Změna způsobu vytápění kulturního domu ve Starých Hamrech“ jedná se o
pokračování ústředního vytápění do prostor
kulturního domu – sálu, vestibulu, bowlingu a
sauny a přidání třetího kotle se samostatným
kouřovodem do stávající kotelny v budově
OÚ. Na projekt byla podána žádost o dotaci
z Programu EFEKT z ministerstva průmyslu a
obchodu, která nám byla přiznána.
Projekt „Interiér sálu kulturního domu Staré
Hamry“ spočívá v modernizaci a rekonstrukci
interiéru sálu – tělocvičny kulturního domu tak,
aby ladil s interiérem vestibulu, ale aby zároveň byla zachována akustika a variabilnost využití (tělocvična – společenský sál). Součástí
projektu je i oprava parket a podlahy jeviště.
Realizace bude plně hrazena z rozpočtu obce
a práce budou probíhat v návaznosti na realizaci ústředního vytápění.
Na všechny projekty připravujeme výběrové
řízení na dodavatele stavby. Realizace by měla
proběhnout v měsících srpen až září 2015.

Plánované kulturní
akce v červenci

ZA STAVBU V KATEGORII

stavebník - investor:

BĚHEJ LESY
KARLŠTEJN
20. červen 2015

V měsíci červenci 2015 oslaví své životní jubileum:
Paní BOŽENA PAVLICOVÁ - 55 let
Pan ZDENĚK GELNÁR - 55 let
Paní JANA FILIPOVÁ - 60 let
Paní ALENA KLEPÁČOVÁ - 65 let
Paní MARIE ZAJÍCOVÁ - 91 let
Našim jubilantům k jejich výročí srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví!

HLAVNÍ CENA

projektant:

Zažij víc,

Celý seriál odstartoval v
dýchej z plných plic!
červnu závodem na trase
vedoucí kolem Karlštejna.
Podíváme se jak k vápencovému lomu Velká Amerika, tak i k nejznámějšímu
hradu v Česku. Koncem
července si zaběhneme
v nádherném prostředí v
okolí Lednicko-valtického
areálu. Poté se přesuneme
do Bílé v Beskydech a celý
seriál zakončíme běžeckou
variantou
legendárního
závodu v běhu na lyžích
ČEZ Jizerská 50, kde se
proběhnete přesně na místech, kde v zimě závodí na
běžkách elitní závodníci.
Právě Jizerská 50 nabídne proti ostatním závodům
Zaregistruj se už teď na www.behejlesy.cz.
ještě jednu výzvu – trasu na 50 kilometrů.
Tandem pro dvojice či Slow motion pro týmy s
„Běhej Lesy je alternativou neomezeným počtem členů, kterým půjde v souk městským běhům a nabízí čtu o co nejdelší čas strávený na trase.“
nový běžecký zážitek uproRegistrace do všech závodů seriálu jsou
střed přírody. Ve spolupráci možné prostřednictvím webových stránek
s generálním partnerem Lesy www.behejlesy.cz, startovné začíná na 400 Kč
ČR jsme hledali lokality, které a nerozlišuje mezi krátkou a dlouhou trasou. V
budou atraktivní a nabídnou rámci startovného získají závodníci mimo jiné
unikátní zážitky. Každý závod originální běžeckou čelenku s unikátním deje něčím výjimečný,“ vysvět- signem pro každý závod a také osobní fotograluje David Douša z agentury fie ze závodů ke stažení zdarma.
RAUL, která seriál připravuZávody seriálu Běhej Lesy 2015
je. „Zároveň jsme chtěli na• 25. 7. Běhej Lesy Lednice
bídnout i společné zážitky a
•
8. 8. Běhej Lesy Bílá
zařadili jsme týmové soutěže
• 5. 9. ČEZ Jizerská 50 RUN
partneři

jubilea

přihlašovatel:

www.behejlesy.cz

Pošta bude uzavřena od 27. 7. do 31. 7. 2015.
Dodávací služba bude fungovat bez omezení.
V případě neúspěšného doručení zásilky bude
zásilka uložena na poště v Ostravici, č.p. 603.
Otevírací doba pošty Ostravice:
Po-Pá : 8.00-11.00 13.00-17.00 hod.
Telefonní číslo 558 682 198.

Plánované přerušení dodávky elektřiny
ČEZ Distribuce, a.s., informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
z důvodu zajištění nezbytných prací na zařízení distribuční soustavy.
Rozmístění plakátů v částech obce bude provedeno obvyklým způsobem.
Plánovaný harmonogram přerušení dodávky elektřiny:
29. 7. 2015 od 07.30 do 15.30 h.: Velký, Medvědí, Břestový
18. 8. 2015 od 07.30 do 15.30 h.: Velký, Medvědí, Břestový
19. 8. 2015 od 07.30 do 15.30 h.: Velký, Medvědí, Břestový
Letáky vylepí zástupce ČEZ na místech obvyklých při ohlašování vypínání elektrické energie
v dotčené oblasti.
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Kultura

Beskydský smalt v Beskydu Čeladná se stane dějištěm nového letního festivalu
Tradiční mezinárodní setkání smaltérů ve Frýdlantě nad Ostravicí v rámci sympozia se letos z
finančních důvodů neuskuteční. Jeho částečnou náhradou je setkání smaltérů ve firmě Beskyd
s.r.o. ve Frýdlantě, konané ve dnech 6.–11. července.
Cílem je hlavně dokončení výtvarné výzdoby na autobusové zastávce u vlakového nádraží. Na
setkání jsou pozváni umělci, kteří patří k okruhu VDUS o.s. ve Frýdlantě, která se na akci také organizačně podílí, a několik hostů, kteří s podnikem Beskyd spolupracují. Díky velkorysému sponzorství
zajistí firma převážnou část provozních nákladů a přípravu základních panelů pro instalaci. Ostatní
práce si hradí autoři z vlastních prostředků. I tak je to pro umělce vítaný přínos, jelikož své nové práce
mohou ještě nabídnout na výstavu 8. mezinárodního trienále smaltu ve Frýdku-Místku v září a další
výstavu spolku v městské galerii OBOK v Tychy v Polsku. Menší výstavku ze vzniklých prací bude
možno zhlédnout také v Kulturním centru ve Frýdlantě od pátku 10. července, kdy bude zahájena
v 15 hodin a potrvá do neděle 19. července. Práce pak budou instalována přímo na zastávce. (zm)

Ladná Čeladná. Právě takový název ponese nový hudebně kulturní festival v Čeladné,
jehož první ročník se uskuteční 31. července a
1. srpna. Dvoudenní akci pořádá obec Čeladná
ve spolupráci s dramaturgickým týmem festivalu Colours of Ostrava. Záštitu nad hudebním
programem Ladné Čeladné převzala ředitelka
Colours of Ostrava Zlata Holušová. Festivalový
areál se třemi scénami vyroste u Základní školy
Čeladná.
„Hvězdou prvního ročníku je jednoznačně
kapela Hayseed Dixie z amerického Tennessee, která hraje skladby AC/DC, Judas Priest,
Led Zeppelin, Queen nebo Black Sabbath v
bluegrassovém opojení a svými strhujícími koncerty dostala do kolen publikum na Colours of
Ostrava v roce 2012 a předtím po celém světě,
včetně obřího britského festivalu v Glastonbury,“ upozorňuje dramaturgyně programu Zlata
Holušová. Čtveřice velmi sympatických muzikantů a zpěváků letos vydala nové album „Hair
Down To My Grass“, které okamžitě atakovalo britskou hitparádu. Podobným zápalem se
může pochlubit rovněž plzeňské rockabilly trio
Mordors gang, hrající také surf a swing.
Na festivalu dále vystoupí například Ondřej

Plánované kulturní a sportovní akce na červenec 2015

Plánované kulturní a sportovní akce na červenec
čtvrtek 2.7. Akce pro děti
09:00 – 13:00 SPORTOVNÍ DOPOLEDNE

netradiční sportovní aktivity – korfbal, frisbee, střelba z laserových pistolí na biatlonový terč

velký sál Kulturního centra
vstup zdarma

pondělí 6.7. - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR TJ SOKOL
pátek 10.7. bližší informace: Miroslav Jaššo, tel.: 732 552 123, 595 174 419, e-mail: m.jasso@seznam.cz
úterý 7.7.
Tvořivé dílny pro děti
14:00 – 18:00 MOŘE – OBRÁZEK DO OKNA, MAJÁK, LODIČKA…
klubovny Kulturního centra
vstup zdarma

čtvrtek 9.7.

Akce pro děti
09:00 – 13:00 SPORTOVNÍ DOPOLEDNE
netradiční sportovní aktivity – korfbal, frisbee, střelba z laserových pistolí na biatlonový terč

velký sál Kulturního centra
vstup zdarma

pátek 10.7. - Výstava – vystavení prací, které budou realizovány pro město firmou Beskyd
neděle 19.7 BESKYDSKÝ SMALT
.

zahájení výstavy 10.7. od 15:00

foyer Kulturního centra

pondělí 13.7. - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR TJ SOKOL
pátek 17.7. bližší informace: Miroslav Jaššo, tel.: 732 552 123, 595 174 419, e-mail: m.jasso@seznam.cz
pondělí 13.7. FARMÁŘSKÝ TRH
09:00
před obchodním domem OMMA
čtvrtek 16.7. LETNÍ MOZKOCVIČNA
13:00

luštění, kvízy, hádanky, testy..

knihovna

vstup zdarma

sobota 18.7. VČELÁŘSKÝ DEN
14:00
včelařká stanice Krásná
vstupné 30,- Kč

neděle 19.7. Divadelní představení divadla SemTamFór
19:00
ANI O DEN DÝL
farní zahrada, v případě nepříznivého počasí v sále Kulturního centra
vstupné 70,- Kč, vstupenky v předprodeji v BIC od 1. července
Tvořivé dílny pro děti

úterý 21.7.

14:00 – 18:00 LETNÍ LOUKA – BROUK Z DRÁTKU A KAMÍNKU, MOTÝLI, BERUŠKA…

klubovny Kulturního centra
vstup zdarma

čtvrtek 23.7. - Výstava fotografií
středa 22.8. ZLATKA M. BURTIS – The Beauty of a Women´s Form
foyer Kulturního centra
pátek 31.7. - LETNÍ KINO
čtvrtek 6.8. areál Hasičské zbrojnice

Ruml, který za doprovodu výborných jazzových
muzikantů zazpívá nesmrtelné skladby Ježka,
Voskovce a Wericha a přidá další známé hity.
Na podobné akci nemůže chybět ani reggae
– příznivci tohoto žánru se mohou těšit na kultovní kapelu Švihadlo nebo na zpěváka Mr. Cocomana. Na své si přijdou také milovníci francouzského šansonu na způsob ZAZ, a to díky
skupině Voila se zpěvačkou Zdenkou Trvalcovou, která si získala pozornost už i v Evropě.
Jak podotýká Zlata Holušová, malé festivaly typu Ladná Čeladná získávají poslední
dobou na oblibě. „Oproti velkým akcím stojí na
sousedské pospolitosti, setkávání známých a
volnější zábavě určené celým rodinám. To ale
neznamená, že hudební program na Ladné Čeladné je pouhou kulisou. Přednost jen dostaly
koncerty odpovídající rodinné atmosféře. Cílem
je nabídnout návštěvníkům hudbu, která v nich
vyvolá chuť zatančit si, pobavit se, uvolnit se
a nenápadně se vzdělávat,“ dodala Holušová.
Divadlo pro malé i velké diváky
Na festivalu konaném v srdci Beskyd si přijdou na své nejen dospělí, ale také děti. Herci prestižních ostravských divadel jim připraví
opravdové divadelní hody. Těšit se mohou na

pohádky a interaktivní hrátky plné písniček.
Zájemci si budou moci vyrobit oblíbené pohádkové postavičky nebo loutky a zapojit se
do dění. Divadelní program rovněž pamatuje
na dospělejší publikum. „Do Čeladné zavítá
soubor DNO se svou kabaretní hudební hrou
Svět podle Fagi, která již dávno získala status
kultovního představení. Za pozornost stojí také
show ostravského divadla Odvaz, které stojí na
improvizaci a patří mezi nejlepší a nejzábavnější v republice. A pro všechny generace je určena velkolepá dvoudenní přehlídka akrobacie,
pantomimy, žonglérství, tance a nejrůznějších
atrakcí Cirkusu trochu jinak,“ popisuje divadelní
program jeho tvůrce Jiří Moravčík. Kromě divadelních představení organizátoři připravují i
filmové projekce.
Starosta Čeladné Pavol Lukša neskrývá radost z konání festivalu a věří, že akce obohatí
kulturní dění v obci a přispěje k jejímu zviditelnění. „Akce tohoto typu k létu patří a byl bych
velice rád, kdyby se Ladná Čeladná zařadila na
seznam festivalů, které stojí za to navštívit, a
našla si příznivce jak mezi místními lidmi, tak
přespolními,“ řekl Lukša.
www.ladnaceladna.cz

Literární soutěž Píšeš(u) rád(a) vyhodnocena

Na jaře 2015 vyhlásil Literární klub Petra
Bezruče Frýdek-Místek spolu s Kulturním centrem Frýdlant pro frýdlantské žáky 8. a 9. tříd a
gymnázia 1. ročník literární soutěže s názvem
Píšeš(u) rád(a). A proč tato soutěž? Protože
pořadatelé věří, že jsou mezi mladými lidmi takoví, kteří dokáží své pocity a vnímání všeho
kolem sebe zachytit a dát na papír a zároveň
jim činí psaní potěšení. Organizátoři čekali, s
jakým ohlasem se setkají, a byli mile překvapeni. Za mnohé ze soutěžních prací žáků či
studentů by se nemusel stydět zkušený literát!
A jaké žánry se objevily? Básně klasické či
psané volným veršem, esej, sci-fi povídka, próza ve verších, ale i příběh z války. Odbornou porotu, které předsedala Dajana Zápalková, členy
pak byli Richard Sobotka, Pavla Ručková, Kateřina Kaiserová a Bohumír Vidura, zaujala především studentka 2. ročníku Gymnázia BMA Frýdlant Klára Hlavačková, která obsadila ve své
kategorii 1. místo v poezii s básní Šálek kávy,
ale zároveň 2. místo s prózou Zaburácela basa,
kde se jedná o jakýsi záznam pocitů z mejdanu
v okamžiku, kdy předměty ztrácejí pevné tvary.
„Ano, skutečně jsem napsala tuto práci po
jednom večírku, kdy, ač jsem byla úplně střízlivá, jsem najednou začala vnímat věci tak, jak
jsem je pak popsala,“ vyznala se mladá studentka Klára Hlavačková.
Vyhlašování výsledků soutěže probíhalo 19.

Mladí literáti a odborná porota soutěže Píšeš(u)rád(a).
června v kinosále Kulturního centra Frýdlant,
nálada byla opravdu výborná, přátelská, jistě
k ní přispěl i hudební doprovod Pavla Býmy.
Všechny práce přihlášené do soutěže byly
shrnuty do almanachu, do něhož svými netradičními kresbami přispěla žákyně 9. třídy
6. ZŠ Frýdek-Místek Tereza Bílá. Soutěžící je
obdrželi při oceňování spolu s pamětním listem
soutěže a volnou vstupenkou do frýdlantského

kina. Zájemci o něj si jej mohou vypůjčit ve frýdlantské knihovně.
Jakousi pomyslnou tečku soutěže svým
odborným slovem učinil spisovatel, prozaik a
publicista Richard Sobotka, který zároveň vyjádřil přesvědčení v pokračování této literární
soutěže a vyslovil přání, aby žáci i studenti v
psaní vytrvali. Třeba o některém mladém literátovi ještě někdy uslyšíme… Dajana Zápalková

připravujeme
čtvrtek 27.8. Ukončení prázdnin
ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU
koupaliště

zve všechny šikovné děti a rodiče na

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

zve všechny děti na

na téma MOŘE

- 2. července 2015
- 9. července
e 2015
sál Kulturního centra
od 9:00 – 13:00
Pro děti jsou nachystány tyto netradiční sportovní aktivity

- FRISBEE
- KORFBAL

V úterý 7.7.2015 od 14:00 do 18:00
v klubovnách Kulturního centra
Přijďte si vyrobit

- STŘELBA z laserových pistolí na biatlonové terče (nácvik
střelby ve stoje, v leže a v další fázi spojené s během)

VSTUP ZDARMA

Přineste si prosím roličku od papírových utěrek.
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Kultura
Obec Čeladná a tým

vás zvou na festival plný hudby, divadla a filmu

KINO

denně od 12 do 24 hodin / www.ladnaceladna.cz

HUDEBNÍ SCÉNA:

HAYSEED DIXIE (USA)

hvězda Colours of Ostrava 2012

MORDORS GANG / MR. COCOMAN / DAVID STYPKA & BANDJEEZ
DIVADELNÍ SCÉNA: CIRKUS TROCHU JINAK / DIVADLO DNO / DIVADLO ODVAZ / DIVADLO THEATR LUDEM

DIVADELNÍ USKUPENÍ STARÁ BÁBA: KAPITÁN SPOĎÁR, CVRČEK, UKRADENÝ CIRKUS
FILMOVÁ SCÉNA: CESTA DO ŠKOLY / VYNÁLEZ ZKÁZY / PERNÝ DEN / NICK CAVE: 20 000 DNÍ NA ZEMI
Program filmové scény přináší Asociace českých filmových klubů.

DVOUDENNÍ VSTUPNÉ: v předprodeji 200 Kč / na místě 250 Kč / děti do 15 let 100 Kč (děti do 140 cm zdarma). JEDNODENNÍ VSTUPNÉ: na místě 150 Kč.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD 1. 7. 2015: http://eshop.colours.cz / v prodejně Oriental, Ostrava-Zábřeh / v Čajovně pod horama, Frýdlant nad Ostravicí / Informační centra: Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí,
Čeladná, Ostravice, Pstruží, Hukvaldy, Frenštát pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Příbor. KONTAKTNÍ ADRESY NAJDETE NA: www.ladnaceladna.cz. POŘADATEL AKCE: SILVER B.C., s.r.o.
PARTNEŘI:

st 8.7. od 19:00

út 21.7. od 19:00

ŠPIÓN

V HLUBINÁCH

USA, rodinný/dobrodružný, přístupný bez omezení, délka 114
min, cena 80,-, Falcon, dabing
Po smrti otce se Elka stane služkou své macechy a jejich dcer. Spřízněnou duši nachází v mladíkovi, kterého potkává v lese a o němž
neví, že je princ. Díky kouzelné víle se Elka dostává na zámecký
ples a její život se navždy změní. Rež. K. Branagh.
st 1.7. od 19:00

USA, komedie, nevhodný do 12 let, délka 120 min, cena 110,-,
Cinemart, titulky
Protože je prozrazena totožnost agentů CIA, kteří chodí do akce, je
na pozorovací misi případu ukradené atomovky vyslána analytička
Susan Cooper. Tato plnoštíhlá agentka chce jednak pomstít smrt
agenta Finea, kterého tajně milovala, ale také naplnit své touhy, se
kterými do CIA přicházela. Rež. P. Feig.
pá 10.7. od 19:00, so 11.7. od 19:00 a út 14.7.
od 19:00

Norsko, thriller, nevhodný do 15 let, délka 106 min, cena 90,-,
Film Europe, titulky
Působivý psychologický thriller inspirovaný skutečnými událostmi
je zasazen do počátku 80. let, do doby nesmírného těžařského
rozmachu Norska. Nová naleziště ropy a plynu skýtají netušené
možnosti a bohatství a profesionální potápěč Petter se vydává na
nejnebezpečnější misi na světě. Rež. E. Skjoldbjaerg.
pá 24.7. od 19:00

ČR, komedie, nepřístupný do 12 let, délka 95 min, cena 100,-,
Bontonfilm
Ondřej Vetchý a Simona Stašová jako manželský pár řeší milostné
a životní eskapády svých tří dcer, ale především svoje vlastní. Rež.
M. Cieslar.
pá 3.7. od 19:00

HURÁ NA FOTBAL

DOMÁCÍ PÉČE

USA/Arg./Špa./Indie, animovaný, přístupný bez omezení, délka
106 min, cena 80,-, Intersonic, dabing
Malý Amadeo je mistrem ve stolním fotbale, který porazí i místního
tyrana, který se ale po letech vrací a tentokrát se s ním Amadeo
musí utkat o osud celého městečka. Navíc se bude hrát skutečná
kopaná a ne stolní fotbálek. Rež. J. J. Campanella.
ne 12.7. od 19:00 a st 15.7. od 19:00

ČR/SR, komedie, přístupný bez omezení, délka 92 min, cena
120,-, A- company
Obětavá zdravotní sestra Vlasta při své práci na jihomoravském
venkově ošetřuje spoustu rázovitých místních pacientů. Když se
však dozví, že sama potřebuje pomoc, musí jí začít hledat mimo
prostředí, které zná. Rež. S. Horák.
ne 26.7. od 17:00 a st 29.7. od 17:00

MÉĎA 2

DALEKO OD HLUČÍCÍHO DAVU

PÍRKOVO DOBRODRUŽSTVÍ

USA, komedie, nepřístupný do 15 let, délka 125 min, cena 120,-,
Cinemart, dabing
Některým plyšovým medvědům nestačí, že umí chodit, mluvit, hulit a milovat se s prsatými blondýnami. Někteří si dokonce chtějí
pořídit vlastní dítě! Urostlé a blonďaté pokladní Tami-Lynn nevadí,
že je její manžel chlupatý po celém těle a navíc měří o metr a půl
méně než ona. On by jí na oplátku chtěl dopřát miminko, jenže
to jaksi technicky není možné. Nakonec se rozhodnou pro umělé
oplodnění. Co na to ochránci tradičních rodinných hodnot? Rež. S.
MacFarlane.
ne 5.7. od 17:00

USA, romantický, nevhodný do 12 let, délka 119 min, cena 110,-,
Cinemart, titulky
Příliš emancipované ženy to nikdy neměly lehké, na druhou stranu
nikdy neměly nouzi o nápadníky, které jejich nezávislost přitahovala. Hrdinka tohoto příběhu má hned tři. Vybere si některého z nich?
Nebo zůstane sama? Rež. T. Vintenberg.
pá 17.7. od 19:00

Francie, animovaný, přístupný bez omezení, délka 90 min, cena
90,-, Blue Sky Film, dabing
Pírko je ptačí sirotek. Je hubený, opelichaný a žije sám v hnízdě, ze
kterého ještě nikdy nevyletěl. Tak moc by chtěl táhnout do Afriky s
hejnem ptačích kamarádů! Až se jednoho dne naskytne příležitost.
Sebere veškerou odvahu a vydává se za dobrodružstvím, na jehož
konci leží vysněné africké zimoviště. Rež. Ch. De Vita.
ne 26.7. od 19:00

USA, horor, nepřístupný do 15 let, délka 83 min, cena 110,-,
Cinemart, titulky
Středoškolačka Laura Barns spáchala sebevraždu poté, co se na
internetu objevilo video, které do nechutných detailů prezentovalo,
jak se sťala na jednom večírku. V den výročí její smrti se partička
jejích spolužáků „sejde“ na videochatu, kde se do jejich skupiny
nabourá neznámý uživatel, který se zajímá o to, kdo nahrál na
internet ono nelichotivé video. A pak se do diskuze zapojí i jejich
mrtvá spolužačka. Rež. L. Gabriadze.
so 4.7. od 19:00, út 7.7. od 19:00 a so 18.7. od 19:00

OSTROV LÁSKY
Chorvatsko/Něm./Švýc./Bosna a Hercegovina, komedie, nevhodný do 15 let, délka 90 min, cena 90,-, Film Europe, titulky
Ach, ty letní chorvatské resorty! Nejenže jsou prosluněné a přeplněné hudbou, navíc se v nich můžou pohybovat sexy Rumunky,
které způsobí nejednu manželskou rozepři. To alespoň platí pro
Bosňáka Greba a jeho francouzskou manželku Liliane. Oba je totiž
na dovolené začne přitahovat charismatická Flora. Rež. J. Žbanić.
st 8.7. od 17:00

SEDMERO KRKAVCŮ
ČR/ Slovensko, pohádka, přístupný bez omezení, délka 97 min,
cena 100,-, Bohemia MP
Pohádkový příběh vychází z klasické pohádky Boženy Němcové.
Mladá dívka na sebe bere těžký úkol. Musí se pokusit zachránit
své bratry a zbavit je prokletí, které na ně uvrhla jejich matka. Je to
příběh o odvaze, vytrvalosti, ale také síle slova, pravdy a opravdové
lásky… Rež. A. Nellis.

V úterý 21.7.2015 od 14:00 do 18:00
v klubovnách Kulturního centra
Přijďte si vyrobit

Přineste si prosím menší kamínek.

přispění výtvarné dílny realizovat alespoň dva
workshopy. Účast na akci byla popularizována
osobními kontakty i propagací v Mikroregionu.
Včas se na projekt přihlásila ZŠ TGM. Zde
proběhly v rámci výuky výtvarné výchovy přípravné akce, které spočívaly v seznámení se
smaltérskou tradicí (besedy a promítání dokumentů) a příprava návrhů dle dispozic
formátů na přímou realizaci smaltů v
dílně. Vlastní akce v dílně proběhla 4.
června ve dvou blocích. Začala prohlídkou Miniexpozice smaltu a pak
přímou prací s deskami. Součástí bylo
poučení o bezpečnosti a seznámení s
technologiemi, které se dají využít při
uměleckém smaltu přímo na příkladech. Akce se zúčastnili žáci od 6. do
9. třídy ZŠ, kteří byli vybráni v rámci
přípravných besed, jako odměna za
aktivitu a dobré návrhy na realizace desek. Každý žák obdržel jednu
Práce mladých smaltérů v umělecké dílně ve Frýdlantě. desku zdarma, mohl si vybrat různé

JURSKÝ SVĚT
USA, dobrodružný, přístupný bez omezení, délka 125 min, cena
120,-, Cinemart, dabing
Jurský park je nejvýdělečnější atrakcí na světě. Minulé problémy
jsou dávno zapomenuty a vedení přemýšlí, čím si zajistit ještě větší
návštěvnost. Jejich projekty jsou úžasné, jen se neměly vymknout
kontrole. Praještěři z Jurského parku se vracejí v novém filmu. Rež.
C. Trevorrow.
ne 19.7. od 17:00 a st 22.7. od 17:00

MIMONI
USA, animovaný, přístupný bez omezení, délka neznámá, cena
dospělí 120,-, děti 100,-, Cinemart, dabing
Zamysleli jste se někdy nad tím, proč vlastně ti žluťoučcí a k sežrání
roztomilí Mimoni dobrovolně slouží Gruovi, padouchovi s velkým
P? Odpověď přináší animovaná komedie Mimoni, která z nich
konečně a především zcela zaslouženě dělá hlavní postavy jejich
vlastního příběhu. Rež. P. Coffin, K. Balda.
ne 19.7. od 19:00 a st 22.7. od 19:00

BEZ KALHOT XXL
USA, komedie, přístupný bez omezení, délka 115 min, cena
100,-, Freeman Ent., titulky
Tři roky poté, co Mike na vrcholu své kariéry ukončil dráhu striptéra,
i zbylí Králové Tampy jsou připraveni pověsit své povolání na hřebík. A to posledním dech beroucím představením. I s legendárním
Magic Mikem. Na cestě za jejich poslední show, na které si udělají
několik přestávek, aby obnovili stará přátelství a poznali nové lidi,
se Mike a jeho kolegové naučí nové triky a překvapivým způsobem
dají sbohem vlastní minulosti. Rež. G. Jacobs.

Vstupenky je možno rezervovat na webových stránkách KCFnO, zakoupit v BIC
nebo hodinu před promítáním na místě. Rezervace se ruší 15 minut před začátkem
představení. Další informace na facebookových stránkách Kulturního centra a kina.

PAPÍROVÁ MĚSTA
USA, mysteriózní, nevhodný do 12 let, délka neznámá, cena
110,-, Cinemart, titulky
Hrdinou příběhu je Quentin Jacobsen, který má od dětství rád
nespoutanou sousedku Margo. Ta mu pak jednoho dne nečekaně zaklepe na okno a vtáhne ho do podivuhodného dobrodružství.
Když dívka další dny ve škole chybí, Quentin začne pátrat a brzy si
uvědomí, že pro něj zanechala určité stopy. Rež. J. Schreier.
st 29.7. od 19:00

SLOW WEST
VB/Nový Zéland, western, nevhodný do 12 let, délka 84 min,
cena 80,-, AČFK, titulky
Evropskému zelenáčovi dělá společnost nájemný zabiják Silas,
který souhlasil, že ho za úplatu na cestě ochrání. Divoký západ však
není místo, kde by věci vycházely přesně podle plánu, a tak Jay
zažije během svého putování celou řadu zvratů. Rež. J. Maclean.

REZERVACE

ON-LINE
www.kcfno.cz

Lašánek ve školním roce 2014/2015

Dětský folklorní soubor Lašánek, který působí pod vedením paní učitelky Jany Foldynové
při Základní škole Komenského, má za sebou
další velmi povedenou sezónu.
Její začátek jsme věnovali přípravě na vystoupení v rámci znovuotevření zrekonstruovaného frýdlantského „kulturáku“, ale pak už
jsme se začali připravovat na vánoční období,
které bývá pro muzikanty vždycky velmi náročné. Nacvičili jsme pásmo lašských koled, které
jsme pak měli možnost předvést při několika
příležitostech: například při rozsvěcení Vánočního stromu nebo v rámci školního vánočního
jarmarku.
Po Vánocích jsme se pilně pustili do nácviku

Proběhl druhý ročník akce Hledáme talenty
Po dobré loňské zkušenosti realizovala Výtvarná dílna uměleckého smaltu ve Frýdlantě
projekt Hledáme talenty 2. Vycházel ze zkušeností minulých let, kdy dílna pracovala s mládeží při kurzech ve výtvarné smaltérské dílně.
Letos přispělo Město Frýdlant na tento
projekt podruhé částkou, která umožnila za

MALLORY
ČR, dokumentární, přístupný bez omezení, délka 101 min, cena
80,-, Aerofilms
S Mallory se život nemazlil, ona se však po porodu syna dokázala
vymanit z drogové závislosti a zvládla i období, kdy se ocitla s dítětem na ulici a žila jako bezdomovec. Mallory dnes na střední odborné škole studuje obor Sociální činnost a své uplatnění nakonec
nalezla v pomoci těm, jejichž životy zná nejlépe. Rež. H. Třeštíková.
so 25.7. od 19:00 a út 28.7. od 19:00

VB/Francie, animovaný, přístupný bez omezení, délka 85 min,
cena 90,-, Bohemia MP, dabing
Shaun se rozhodne vyhlásit volný den a užít si nějakou zábavu. Den
ale bude akčnější, než by čekal. Rež. M. Burton.
ne 5.7. od 19:00

na téma LETNÍ LOUKA

TERMINÁTOR GENISYS
USA, akční, nevhodný do 12 let, délka 126 min, cena 120,Cinemart, titulky
Lidé v blízké budoucnosti bojují proti všemocnému Skynetu, který
se znovu pokouší zabít jejich vůdce Johna Connora tím, že v minulosti odpraví jeho matku. Do stejné řeky se ale dvakrát nikdy vstoupit nedá. Rež. A. Taylor.
ne 12.7. od 17:00 a st 15.7. od 17:00

OVEČKA SHAUN VE FILMU

zve všechny šikovné děti a rodiče na

cervenec
2015
ˇ

st 1.7. od 17:00

ODEBRAT Z PŘÁTEL

ONDŘEJ RUML A MATĚJ BENKO QUINTET / VOILA / ŠVIHADLO
ÚSPĚCH / PAVEL HELAN / MALALATA (SK)

Frýdlant n.O.

POPELKA

ŽIVOT JE ŽIVOT

RODINNÝ FESTIVAL PLNÝ HUDBY A ZÁBAVY
31. 7.–1. 8. 2015 / Čeladná (areál ZŠ)

Červenec 2015

rozměry, v cenově stejné relaci. Zájem o práci
byl velký, výsledky byly velmi dobré, u několika žáků se objevil výrazný talent. Na akci se
přišli podívat také rodiče a akce se jim velmi
líbila, odcházeli s tím, že doporučí akci dále,
hlavně na ZUŠ, kde děti chodí do výuky. Na
přípravě akce se podíleli členové výtvarné dílny technik P. Bednář, Dr. K. Bogar za základní
školu Mgr. I. Šlesingerová. Cílem projektu je
i nadále popularizovat výtvarný smalt mezi
mládeží právě ve Frýdlantě, centru smaltérské
tradice. Zájem o smaltování je velký, mládež
odrazuje finanční náročnost realizace. Pomoc
Města Frýdlantu i dílny školám je proto vítaná.
Prostřednictvím mládeže se popularizuje tradice i mezi rodiči, jako významný přínos města
historii. Další snahou projektu je získat talentovanou mládež k trvalé spolupráci a obnově
tradice ve městě a regionu z místních tvůrců.
Zájemci si práce budou moci prohlédnout na
připravované výstavce v Kulturním centru v
září tohoto roku.
(kb)

nového programu, který sestavila paní učitelka
Foldynová a nese název „Na vyletě“. Svou roli
v něm dostal i tatínek jedné z členek souboru Lukáš Foldyna. Ten se se svými houslemi
zhostil role učitele, který vyrazí s dětmi na vycházku, kde potkají „stařenku“ s akordeonem.
Jde o pásmo lašských písniček a tanců, které
jsme si připravili především proto, abychom
se s ním mohli zúčastnit regionální přehlídky
dětských folklorních souborů v Ostravě. Ještě
předtím jsme ale přijali pozvání na vítání jara
18. dubna na Opálené, abychom se trochu
otrkali. Z vítání jara sice bylo spíše loučení se
zimou, protože jsme na místo vyráželi v husté
chumelenici, ale i tak to byla velmi hezká akce
– děkujeme moc za pozvání panu Mikeskovi!
O týden později, 26. dubna, jsme tedy vyráželi
na Regionální přehlídku dětských folklorních souborů s názvem „Děti tančí a zpívají“. Jde o tradiční akci, kterou každé dva roky pořádá Folklorní
sdružení Ostrava a účastní se jí soubory z regio-

Lašánek před ostravskou konzervatoří.

nů Lašska, Těšínského Slezska a Opavska. Náš
„vylet“ se tentokrát výjimečně vydařil, protože se
nám podařilo zaujmout odbornou porotu natolik,
že nám ve velmi silné konkurenci udělila třetí
místo, což je pro nás veliký úspěch.
V Ostravě si nás také vyhlédli milovníci folklóru z Orlové, kteří nás pozvali na festival Orlovské léto. Navzdory velkému vedru, které bohužel při festivalu panovalo, šlo o další povedenou
akci, která byla bezvadně zorganizována.
Pásmo „Na vyletě“ jsme pak předvedli ještě
jako zpestření závěrečného programu Velké
ceny větroňů na frýdlantském letišti a nakonec
v rámci frýdlantských Svátků hudby.
A nesmíme zapomenout ještě na jeden
úspěch: naše děti nejen dobře tancují, ale především krásně zpívají. Dokázaly to i při účasti v
soutěži „Zpěváček“, kde se podařilo Lence Hatákové a Denise Šebestíkové v silné konkurenci postoupit z prvního kola. Jako odměnu za náročnou
sezónu děti vyrazily na soustředění do Lhotky,
kde je kromě zpívání
a tancování čekal bazén, dokonce bowling, setkání s folklórním souborem Pilky,
vycházka lašskou
krajinou do Kozlovic
a mnoho dalšího.
Už se těšíme na
to, co pro nás po
prázdninách nachystá paní učitelka Foldynová nového. Jisté
je jedno – budou to
opět naše krásné
lašské písničky a tance. Kdo chceš, směle se k nám přidej – v
Foto: Jana Foldynová září začínáme!
lf
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inzerce

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

Svoz separovaných
odpadů – II.
Žluté kontejnery
– na plasty:

ANO

Do kontejnerů na plasty patří fólie,
sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET
láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů,
mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren
vhazujte po menších kusech.

HLEDÁME OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
Èeská nebankovní finanèní spoleènost JET Money s.r.o.
hledá OBCHODNÍ ZÁSTUPCE pro oblast Frýdlant n/O a okolí.
POPIS POZICE: vyhledávání nových klientù, péèe o stávající klienty,
poskytování finanèních pùjèek
POŽADUJEME: živnostenský list, èistý rejstøík trestù, spolehlivost, zodpovìdnost,
samostatnost, flexibilitu
NABÍZÍME: finanèní ohodnocení dle výsledku práce, kvalitní zaškolení, možnost pøivýdìlku
i pøi stávajícím zamìstnání, flexibilní pracovní doba dle vašich potøeb

774 760 483
Pro inzerci volejte 603 249 743

NE

Nepatří zde mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek,
podlahové krytiny či novodurové trubky.
Nepatří zde „měkké" sáčky, například
od kávy a různých potravin v prášku.
Neodhazujte ani nápojové kartony silně
znečištěné zbytky potravin.
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