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slovo starostky

Vážení spoluobčané!
společně s právě přicházejícím měsícem vcházíme plně do léta, 

krásného období prázdnin a dovolených. Slunce jako by se jich už 
nemohlo dočkat, a tak ještě před koncem školního roku pořádně roz-
pálilo nejen chodníky našeho města, ale vše, na co dosáhlo. Proto 
jsme také jistě všichni rádi, že nastoupila doba rozvolňování, jehož 
velkou část máme zdárně za sebou a klesající čísla mapující sou-
časnou epidemiologickou situaci potvrzují, že dané rozhodnutí bylo 
na místě. Děti se s nadšením (byť jenom na krátkou dobu) vracely do školních lavic, naši 
senioři obnovili svá pravidelná setkávání, hospůdky a restaurace se pomalu začaly zaplňovat 
nedočkavými zákazníky a z dětských hřišť a parků se opět ozývá dětský smích a jásot. Taktéž 
zájmová sdružení a spolky obnovily svou činnost, stejně jako naše kulturní centrum. Jistě se 
těšíte na návštěvu letního kina i našeho „retro“ koupaliště, na společné akce na Ondřejníku 
a další kulturní, sportovní či společenské aktivity, které se pro vás připravují. Je radost sledo-
vat, jak krásně ožilo i naše město. Život se vrací do „normálu“. Přicházejí prázdniny a my si 
přejeme, aby se covidová situace již nikdy nevrátila.

Bohužel se nemohou všichni radovat z nadcházejících letních dní. Hluboce soucítíme s lid-
mi na Břeclavsku a Hodonínsku. Ničivé tornádo si vyžádalo lidské životy, mnoho zraněných 
a zkázu, která nemá v našich moderních dějinách obdoby. Koronavirová krize sice dokázala 
lidi od sebe na čas oddělit, ale současně silně stmelit, stejně tak, jako se stalo nyní za těchto 
velmi nešťastných okolností na jižní Moravě. Děkuji všem za obrovskou vlnu podpory a so-
lidarity s postiženými a vaši nezištnou pomoc. V uplynulých dnech mi udělal velkou radost 
nově dokončený projekt v zahradě bývalého kláštera, nynějšího střediska sociálních služeb. 
Jeho předmětem byla oprava dalších bezbariérových vstupů a vybudování zahradního altánu 
pro klienty střediska a tím vytvoření nového prostoru k jejich společenskému vyžití i odpočin-
ku. Doposud nevyužívaná plocha v bezprostřední blízkosti budovy se tak změnila v kouzelné 
a klidné místo zachovávající dostatek soukromí. A to není vše, co se v areálu zahrady středis-
ka bude dít. Nového kabátu se dočkají také zde umístěné sochy – kulturní památky, a to stej-
ně jako ty stojící na náměstí. Jejich rekonstrukce započne v červenci a bude probíhat po dobu 
jednoho roku. Finanční prostředky na jejich obnovu získáme z přeshraniční spolupráce s Pol-
skem. Jakmile bude dokončena oprava budovy radnice, sousoší Panny Marie Karmelské 
s Ježíškem i socha sv. Jana Nepomuckého budou ozdobou frýdlantského náměstí.

Přeji vám všem klidné a na zážitky bohaté prázdniny, ať už je budete trávit doma či na cha-
lupě, cestováním po vlastech českých anebo se vydáte za hranice. Všude na sebe dávejte 
pozor, abyste se odpočinuti, plni síly a energie vrátili ve zdraví domů! Nezapomínejte na bez-
pečnost, abychom si za dva měsíce spokojeně mohli říct, že toto léto se opravdu povedlo! 
Buďte na sebe opatrní!  S úctou Helena Pešatová, starostka Frýdlantu

MIKROREGION – Aktivní společenský ži-
vot v obcích se pomalu začíná rozjíždět a my 
z MAS jsme nesmírně rádi, že jsme první dvě 
akční „vlaštovky“ mohli finančně podpořit. 
Ohlédněme se za projekty, které byly zreali-
zovány v červnu 2021.

Pořízení smažící pánve na pořádání 
plackových hodů a dalších pokrmů:
V rámci tohoto projektu byla pořízena 

plynová smažící pánev včetně příslušenství, 

na které se naše MAS finančně podílela. Pá-
nev se stala novým pomocníkem při pořádání 
akcí především v Altánu na Malé Bašce. Oby-
vatelé Malé Bašky („Malobašťané“) pořádají 
akce typu plackové hody, smažení topinek, 
řízků nebo kaprů, ale také tradiční stavění 
a kácení májky, vánoční jarmark apod. Pů-
sobnost Malobašťanů fungujících na principu 
osadního výboru je zaměřena na zvelebo-
vání svého okolí svépomocí a na pořádání 

tradičních společenských akcí. Jejich aktivity 
poukazují na dobrovolnickou činnost místních 
občanů, s chutí rozvíjet a pořádat akce s na-
bídkou lidových gastronomických pokrmů. 
Za rok se jim podaří zrealizovat přibližně 12 
takových akcí. Činnost Malobašťanů má be-
zesporu pozitivní vliv na mezilidské vztahy 
v obci a jejich aktivity se tak mohou stát inspi-
rací dalším občanům v různých částech obce 
i celého regionu. 

První akcí, kde se nová smažící pánev po-
užila, byly „Maloobašťanské plackové hody“ 
konané 19. 6. 2021. S přípravami se začalo 
již v 7 hodin ráno, kdy Malobašťané začali 
škrábat brambory a připravovat těsto a také 
techniku pro zajištění hladkého průběhu akce. 
Díky nové pánvi se podařilo kapacitu smažení 
bramborových placků významně navýšit. Cel-
kem bylo připraveno těsto ze 40 kg brambor. 
Zájem o akci byl velký, lidé přicházeli ochutnat 
placky až do pozdních odpoledních hodin. 

Koncert k výročí spojený s besedou 
u cimbálu (Folklorní besedování):

Dětská cimbálová muzika Ondřejníček 
z Kunčic pod Ondřejníkem měla v roce 2020 
deset let výročí svého vzniku. Také Dolňánek, 
folklorní taneční skupina místní MŠ, dovrši-
la loni již své 25. výročí. Koncert, který byl 
k oslavě těchto výročí loni naplánován, musel 
být z důvodu epidemie koronaroviru bohužel 
zrušen. Letos se již oslavy dočkali, i když 
v trošku pozměněné formě oproti plánovaným 
velkolepým oslavám. U Rotundy v Kunčicích 
pod Ondřejníkem se dne 19. 6. 2021 uskuteč-
nilo Folklorní besedování. Oproti loňským plá-
nům se změnilo složení účinkujících, větší dů-
raz byl kladen na setkání cimbálových muzik 
kolem Ondřejníku, na vzájemné seznámení 
a na společné muzicírování. Na Folklorním be-
sedování vystoupilo pět souborů (dětské i do-
spělé muziky). Z důvodu nemoci se bohužel 
nemohl koncertu zúčastnit soubor Dolňánek. 
Na konci programu si všichni společně zahrá-
li, akce plynule pokračovala besedou, kde si 
mohl kdokoli zazpívat u cimbálu. K dispozici 
byly dva cimbály, a tak si malí muzikanti mohli 
zahrát vedle svých zkušenějších kolegů. Pro 
děti byl přichystán i výtvarný workshop – vý-

roba šátků. Spokojeni byli nejen účinkující, ale 
i návštěvníci, kteří ocenili stinné a romantické 
prostředí pod stromy vedle kostela, výbornou 
akustiku prostředí Rotundy, pochválili rodin-
nou příjemnou atmosféru a kladně hodnotili 

občerstvení na akci (v horkém dni zejména 
zmrzlinu z místní farmy Menšík). Naše MAS 
se finančně podílela na nákladech za propa-
gaci, workshop a za odměny a občerstvení 
pro účinkující.

V Beskydech to žije – mikrogranty s MAS Frýdlantsko-Beskydy

Prázdninový SHUTTLE-BUS už vyráží
Každý prázdninový víkend až do září mohou turisté i místní využít auto-
busové spojení mezi Malenovicemi, Frýdlantem a Ostravicí, které doplní 

stávající linku ČSAD. Další shuttle-bus bude jezdit od Samčanky na Gruň.
Vyrazte do hor bez auta, nebo nechejte auto na záchytném parkovišti 

a po túře se k němu dovezte shuttle-busem.
Více informací:

www.severnimorava.travel
Jízdní řád na www.idos.cz
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Kdysi dávno klášter, dnes Středisko sociál-
ních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, bylo 
postaveno v letech 1871–1875 jako tzv. Bedři-
chův ústav pro výchovu dcer úředníků Olomouc-
kého arcibiskupství. Nedílnou součástí objektu 
byla a je kaple Blahoslavené Panny Marie poča-
té bez poskvrny hříchu. Malá a útulná svatyňka 
byla slavnostně vysvěcena 5. listopadu 1876. 
Konsekroval ji pan arcibiskup – zakladatel 
kníže Bedřich Fürstenberg. Den předtím, 4. 
listopadu 1876, byla celá stavba kláštera 
předána milosrdným sestrám Karla Boro-
mejského k užívání. Dle údajů z kronik se 
v den svěcení sešlo ve Frýdlantě tolik lidí, 
že takové množství lidí toto horské městečko 
snad ještě nikdy nezažilo.

Kaple tvoří příjemný meditační prostor, 
který slouží duchovním a kulturním potřebám 
lidí z města Frýdlant nad Ostravicí, klientům 
střediska a návštěvníkům. Kaple je postavena 
v neorománském stylu, inspirovaná architektu-
rou baziliky sv. Pavla v Římě, vyzdobená mal-
bami, včetně dřevěného stropu. Jde o jedineč-
nou a stále živou památku města.

Kaple má ambici být místem, centrem, srd-
cem Frýdlantu nad Ostravicí, které bude pro-
pojovat historii, současnost i budoucnost. Bude 

místem k čerpání duchovní síly, společnému 
setkávání při konání mší svatých, koncertních 
vystoupení, pořádání výstav a jiných akcí.

V současnosti je kaple v majetku Města Frý-
dlant nad Ostravicí a je vnímána jako kulturní 
dědictví, které je potřeba chránit a zvelebovat 
pro zachování kulturních hodnot dalším gene-
racím. Aktuálně se připravuje projekt na sta-

vební úpravy spočívající mimo jiné v odstranění 
nevhodných novodobých zásahů, jako jsou 
například po povrchu vedoucí elektrorozvody, 
dále řeší sanaci zemní vlhkosti, opravu a obno-
vu vnitřních povrchů, včetně obnovy stávajících 
maleb, které budou zachovány a restaurovány, 
dále obnovu kamenických prvků a podlah. Tyto 
stavební úpravy představují investici ve výši 
více než 14 milionů korun.

Vedení města a střediska hledají vhodné 
dotační výzvy k získání potřebných finančních 
prostředků na obnovu kaple. Na záchraně to-
hoto nádherného prostoru se můžete podílet 

i vy, a to formou příspěv-
ku do veřejné sbírky.

Přispět  můžete 
jakoukoliv  částkou 
buď  přímo  na  trans-
parentní  účet  zřízený 
pro  tyto  účely:  123-
3086830227/0100

U každé transak-
ce bude zřejmá výše 
a měna příspěvku, datum 
připsání či odeslání plat-
by, popis platby, název 
účtu plátce (byl-li ban-

kou předán) a zpráva pro příjemce, variabilní, 
specifický a konstantní symbol (byly-li plátcem 
uvedeny).

Nebo můžete využít rovněž pevně umístěné 
pokladničky na těchto uvedených místech:

· recepce v budově městského úřadu na uli-
ci Hlavní 139 ve Frýdlantě nad Ostravicí,

· u vnitřního vchodu do kaple Neposkvrně-
ného početí Panny Marie ve Středisku 
sociálních služeb města Frýdlant nad Os-
travicí,

· recepce ve SRC Kotelna,
· v prostorách Kulturního centra Frý-

dlant n. O.
Sbírka bude probíhat od 1. července 2021 

do 30. června 2024. Finance vybrané touto 
sbírkou budou použity výhradně na opravu 
kaple Neposkvrněného početí Panny Marie 
ve Středisku sociálních služeb města Frý-
dlant nad Ostravicí.

  Děkujeme za vaše příspěvky!

Frýdlant nad Ostravicí

 V BĚŽNÉM PROVOZU
OD 1. 7. 2021 

STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
PADLÝCH HRDINŮ 312, FRÝDLANT N. O.

PONDĚLÍ 13⁰⁰–17⁰⁰
ČTVRTEK 8⁰⁰–12⁰⁰  

SENIORPOINT

Tak už v pořadí druhý, poněkud zvláštní školní 
rok máme za sebou. A jaký vlastně byl? Určitě 
jiný, netradiční, hlavně náročný pro všechny zú-
častněné strany – děti, rodiče i učitelé. Opět jsme 
si vyzkoušeli tzv. rotační výuku, museli jsme na-
sadit všechny své síly a schopnosti, abychom 
školní rok 2020/2021 úspěšně zvládli. Jak se 
nám to povedlo, určitě ukáže čas. A jaké jsou vy-
hlídky na další školní rok? Věříme, že prezenční 
výuka nebude ničím přerušována. Snad…

Posledních pár závěrečných školních týdnů 
bylo pro všechny školou povinné zajisté malým 
uvolněním a zadostiučiněním za měsíce, které 
jsme strávili doma u počítačů. Společné vyučová-
ní ve škole, setkávání tříd, zajímavé školní výlety 
i exkurze, sdílení zážitků a dojmů z očí do očí. 
Jedním slovem PARÁDA.

Z mnoha krásných a za pár dní téměř 
„na koleně“ připravených akcí, které v květnu 
a červnu v našem Zlatohradu proběhly, uvádí-
me jen několik. Tady jsou.

Panenky 
Naše škola se zapojila do projektu organi-

zace UNICEF – Panenky, které pomáhají dě-
tem. Děvčata z IX. C se rozhodla udělat něco 
velmi užitečného v době, kdy se v celém světě 
řeší pandemie a možná se i trošku zapomíná 
na jiné problémy. Rodiče spolu s dětmi šili růz-
né panenky pro děti v chudých částech světa. 
Za utržené peníze z adopce panenek zakoupí 
organizace UNICEF očkování pro děti z posti-
žených oblastí. Držíme palce!

Těšíme se na budoucí prvňáčky
Jelikož budoucí prvňáčci, kterých naše ško-

la přijala celkem 47, nemohli přijít k tradičnímu 
zápisu do 1. tříd, připravili v červnu učitelé 1. 
stupně první společné setkání s názvem „Tříd-
ní schůzky nanečisto aneb brzy budu školák“. 
Krásně vyzdobenou školu navštívili rodiče 
s budoucími prvňáčky, prošli si ji od sklepa až 
po půdu, prohlédli si učebnice, které na školá-
ky budou do září čekat, a seznámili se se svou 
paní učitelkou. Učitelé spolu s žákyněmi ze Žá-
kovského parlamentu pro ně připravili zábavný 
pohádkový program, v jehož závěru obdrželi 
budoucí prvňáčci také malý dáreček. Děti si tak 
hravou formou vyzkoušely být na chvíli velkým 
školákem bez rodičů. Ahoj 1. září!

Pomoc první pomocí
Počátkem června proběhla na naší škole také 

zajímavá akce v rámci projektu „Komeňák sobě“ 
a sice výuka první pomoci. Ukázky, jak reagovat 
při pádu z výšky, pořezání či popáleninách si při-
pravily pro své mladší spolužáky dívky z IV. A tří-
dy. Děvčata v roli lékařek a sestřiček prostřed-
nictvím zábavných a zároveň poučných scének 
děti seznámila se základním přístupem k první 
pomoci. Na začátku nejprve paní doktorka Ku-
řecí se sestrou Růženkou děti upozornily, jak je 
důležité nepanikařit a k situaci přistupovat v klidu 
a s rozvahou, což se nedá naučit jinak, než stá-
lým opakováním a cvičením. Samotné úrazy dív-
ky demonstrovaly na jednotlivých scénkách, kde 
nejprve předvedly špatný postup záchrany a ná-
sledně ukázaly a vysvětlily, jak zraněnému po-
moci správně. Program se velmi povedl a všichni 
se skvěle bavili. Velký dík patří hlavním aktérkám 
Terezce Milatové, Terezce Lavrišinové, Zuzance 
Králové, Amálce Holubové, Evě Přibylové, Evě 
Válkové a Viktorce Gavron. Holky, díky ☺.

Exkurze do ZOO 
Čtvrťáci a druháci jeli společně na výlet 

do Zoologické zahrady a botanického parku 
Ostrava. Nejednalo se však „jen“ o prohlídku 
ZOO, ale žáci si užili projektový den plný ne-
tradičních zážitků a zajímavostí ze života zvířat. 
Díky projektu „Zvyšování kvality školy“ (Šab-
lony II) nás odborně provázeli zkušení lektoři 
a celá exkurze byla pro žáky zdarma. Lekto-
rovaný program zajímavou formou rozšiřoval 
získané vědomosti žáků. Druháci absolvovali 
program s názvem MLÁĎATA, který plynu-
le navazoval na učivo prvouky. Přímo v ZOO 
se žáci seznamovali s rodinou ze zvířecí říše. 
Poznávali a třídili hospodářská i volně žijící 
zvířata. Žáci čtvrtého ročníku se na projektový 
den připravovali v hodinách českého jazyka 
a přírodovědy. Pomocí metod kritického myš-
lení vyhledávali a třídili informace (zajímavosti) 
o slonech. Žáci měli možnost seznámit se in-
teraktivní formou se zvláštnostmi chobotnatců 
a získat tak zajímavé informace z jejich života. 

Při závěrečné reflexi bylo zřejmé, že si žáci za-
pamatovali mnoho nových poznatků z říše zvířat 
a odnesli si neopakovatelné zážitky.

 Máme rádi zvířata!
Prázdniny  plné  dobrodružství  a  hodně 

pevného zdraví přeje váš Komeňák.
  Kolektiv učitelů I. stupně
 (www.zskomenskehofno.cz)

V sobotu 12. června proběhla v kapli sv. 
Antonína Paduánského na Ondřejníku poutní 
mše, kterou došlo k symbolickému zakončení 
projektu „Za kulturou přes hranice“, reg. č. pro-
jektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_011/0002501. 

Jak jsme již informovali, z uvedeného pro-
jektu byla hrazena také oprava kaple (podzim 
2020) a poté proběhlo řezbářské sympozium 
(duben 2021), ze kterého vznikly dřevěné la-
vičky umístěné na úpatí Ondřejníku.

Projekt byl realizován ve spolupráci s pol-
skými partnery, kteří se mohli díky zlepšující 
se epidemiologické situaci závěrečné akce – 
poutní mše na Ondřejníku zúčastnit a na místě 
si prohlédli všechny výstupy ze zrealizovaného 
projektu.

„Těší nás, že díky vzájemné česko-polské 
kooperaci, a především skvělé spolupráci s Eu-
roregionem Beskydy, vznikají užitečné projek-
ty, jejichž výstupy mají kulturně společenskou 

Mše na Ondřejníku

a historickou hodnotu,“ nechala se slyšet sta-
rostka Helena Pešatová. 
 Pavla Dvořáková, odbor školství a kultury

Zákon o náhradním výživném pro nezao-
patřené dítě a o změně některých souvisejících 
zákonů č. 588/2020 zavádí novou sociální dáv-
ku – náhradní výživné od Úřadu práce. Na tuto 
sociální dávku, budou mít od 1. 7. 2021 nárok 
rodiče,  pěstouni  či  opatrovníci,  pokud  jim 
druhý  rodič  neplatí  soudem  nařízené  vý-
živné. Bude se  jednat o částku až 3000 Kč 
na  jedno dítě. Nárok na náhradní výživné ale 
bude jen v případě, že jsou dlužné alimenty vy-
máhány přes exekutora. 

Podmínky: Hlavní podmínkou, aby vám 
vznikl nárok na náhradní výživné od státu – 
je potřeba zahájit exekuční řízení (což v praxi 
znamená, že musí být podán alespoň návrh 
na zahájení exekuce). V praxi to tedy bude 
znamenat, že pokud jeden z rodičů přestane 
platit soudem nařízené alimenty, pak bude nut-
né nejprve zahájit vymáhání výživného přes 
exekutora (exekuční řízení). Jakmile rodič, 

který nedostává alimenty na dítě, podá návrh 
na exekuci, bude se moci obrátit na úřad práce, 
který mu začne vyplácet náhradní výživné. Pro 
samoživitelky (samoživitele) to bude mít tu vý-
hodu, že nebudou muset čekat dlouhé měsíce 
na výsledek exekučního řízení a na to, jestli se 
exekutorovi povede z druhého rodiče vymoci 
nějaké peníze. Na náhradní výživné by měl být 
nárok ihned po podání návrhu na exekuci.

Pro vyřízení žádosti o náhradní výživné od úřa-
du práce bude potřeba vyplnit příslušnou žádost 
(formulář). Dále doložit informace o exekuci nebo 
soudním výkonu rozhodnutí k vymožení pohledáv-
ky na výživné a další dokumenty – např. doklad 
prokazující nezaopatřenost dítěte (což může být 
například potvrzení o studiu nebo jiný formulář).

V případě potřeby poradenství v této věci se 
obraťte na Městský úřad, OSV, ul. Hlavní 139, 
739 11 Frýdlant nad Ostravicí, kancl. 113, tel: 
558 604 174.

Informace o náhradním výživném

Komeňák na konci „jiného“ školního roku

Jahody se červenají, měsíc červen přiletěl, 
děti abecedu znají, Vojta stále psát by chtěl…

Je to tak. První letní měsíc je za námi a zá-
roveň i poslední měsíc školního roku 2020/21. 
Konec dobrý, všechno dobré. Svým obsahem 
by se dalo říci, že patřil k těm, které jsme prožili 
s aktivitami, na které jsme se připravovali již dří-
ve anebo jsme na ně byli zvyklí. Konečně to totiž 
bylo povoleno. Jednou z nich byla účast našich 
žáků v televizní soutěži Už tam budem? P. uč. 
K Erbanová zaznamenala následující řádky: 

 „Už tam budem?“ Ano, byli jsme tam! Hana 
Muroňová Beráková, Ondřej Cieplý, Zuzana 
Dudková, Markéta Hlostová, Denisa Krupo-
vá, Jonas Loy, Marie, Agáta Němcová, Ester 
Smejová, Valérie Vévodová tam byli s učiteli 
Kateřinou Erbanovou a Danem Strangfeldem. 
Kde? Ti všichni bojovali v televizní soutěži Čes-
ké televize s názvem „Už tam budem?“. Vše 

se odehrálo 8. června v Ostravě, kdy se z žáků 
stali nejen soutěžící, ale i herci, neboť byli 
na jeden dlouhý den hlavní součástí natáčecí-
ho televizního štábu České televize. Mávnutím 
proutku se proměnili v týmy „Krypton“ a „Neon“. 
A my už nyní víme, že byli úžasní! Předvedli 
před zraky celého televizního štábu excelentní 
znalosti a dovednosti. Sklidili pochvalu od her-
ců i televizních profesionálů. Vítězství si prostě 
odvezla celá naše školní výprava. Zda tomu 
bylo skutečně tak, jak píšeme, se můžete na te-
levizních obrazovkách sami přesvědčit, a to 
na začátku nového školního roku 2021/2022. 
V září odvysílá Česká televize díl s úspěšnými 
žáky z Tégeemky. Děkujeme jim za vzornou re-
prezentaci školy i města Frýdlantu n. O.

Červen přinesl do školní budovy i jiné pro-
jekty. Za zmínku stojí např. také celoroční puto-
vání malých třeťáků za četbou knih. Přesto, že 

byli postiženi distanční výukou, nevzdali projekt 
Země krále Knihoslava a aktivně se do něj za-
pojili. V pátek 25. června proběhlo pak ve třídě 
3. A za účasti známé frýdlantské knihovnice 
p. Bobišové, které tímto děkujeme za milou ná-
vštěvu, slavnostní předávání odměn těm nejpil-
nějším čtenářům. Byla to sice malá slavnost, 
avšak její přínos v podobě získaného vztahu 
ke knihám, byl obrovský. A proto si zaslouží 
naši pozornost. 

Školnímu roku 2020/21 tedy odzvonilo. 
O jeho náročnosti netřeba polemizovat, bylo 
to zmíněno již mnohokrát. Pojďme nyní vyu-
žít dvouměsíčního volna k načerpání nových 
sil, energie, odložme všechny počítače, Ipady 
a bůh ví co ještě, vyrazme do přírody, vnímejme 
zpěv ptáků a užívejme si to naplno. Zaslouží si 
to všichni, žáci, učitelé i rodiče. Všem přejeme 
z Tégeemky krásné prázdniny!  Lg

Předání ceny nejpilnější čtenářce 
Země krále Knihoslava Terezce. Žáci reprezentující ZŠ TGM v České televizi.

Červen v Tégeemce – konec dobrý…

Frýdlant nad Ostravicí neoplývá typickými 
pamětihodnostmi, zato má zajímavou minu-
lost v železárenském průmyslu. Chcete-li se 
dozvědět něco z historie i současnosti podhor-
ského města Frýdlant nad Ostravicí, můžete 
se s námi vydat po stopách frýdlantské litiny 
a smaltu.

První doklady o výstavbě frýdlantských hutí 
pocházejí z roku 1646. Důležitým předpokla-
dem pro jejich vznik bylo přírodní bohatství, 
které se nacházelo na hukvaldském panství – 
bohaté naleziště železné rudy, dřevo z beskyd-
ských lesů, voda z řeky Ostravice i Ondřejnice.

Vznik železáren významně ovlivnil život 
mnoha obcí regionu včetně malé podhorské 
osady Frýdlant. Železárny městu, původně 
zemědělské osadě, přinesly prosperitu. Zdejší 
obyvatelé pracovali ve výrobě. V každé rodi-
ně se používaly výrobky zhotovené v místních 
železárnách. Největší slávu železárny zažívaly 
od konce 18. století, frýdlantská litinová kamna 

se vyvážela do mnoha evropských zemí. Vý-
robky ze zdejší produkce můžeme na mnoha 
místech v Beskydech obdivovat dodnes, nej-
častěji jde o litinové kříže.

Výroba smaltovaného nádobí započala 
ve Frýdlantě nad Ostravicí v roce 1868. Inspi-
rací se stala první světová výstava v Paříži, 
na které bylo plechové nádobí opatřené smal-
tem představeno. Smaltované nádobí nebylo 
v té době na trhu běžným produktem. Výroba 
se rozběhla tak úspěšně, že ve 20. letech 20. 
století se 40 % smaltované produkce vyváželo 
do mnoha zemí světa.

O historii zpracování železa ve Frýdlantě 
nad Ostravicí bychom popsali mnoho stran, my 
vám však chceme město představit jinak. Turi-
stické informační centrum vás zve na komento-
vanou prohlídku města. Přiblížíme vám zdejší 
místa se vztahem k frýdlantským železárnám. 
Projdeme se centrem města kolem monumen-
tálního litinového kříže, u litinového náhrobku 

připomeneme zásluhy majitele železáren. 
V parčíku budeme obdivovat tzv. galerii pod 
širým nebem – moderní svítidla ozdobená au-
torskými smalty. Navštívíme Dílnu uměleckého 
smaltu, kde umělci tvoří svá díla speciální vý-
tvarnou technikou – smaltováním. Projdeme se 
expozicí umělecké litiny a smaltu v Kulturním 
centru Frýdlant nad Ostravicí. Tady ochutnáme 
dělnickou svačinku v improvizované kantýně. 
Při závěrečné exkurzi se podíváme do frýdlant-
ské slévárny Beskyd s. r. o., kde za plného pro-
vozu uvidíme odlévání rozžhaveného železa 
a projdeme celým výrobním procesem.

Čeká vás více než tříhodinový program, díky 
kterému poznáte vývoj města Frýdlant nad Os-
travicí. Naše komentovaná procházka je zařa-
zena do projektu Technotrasa, který propojuje 
technické zajímavosti Moravskoslezského kra-
je a ukazuje šikovnost našich předků. Zarez-
ervujte si svůj termín na https://technotrasa.cz/
smaltfrydlant.  R. Kotalová

Vydejte se s námi po stopách frýdlantské litiny a smaltu

„SPOJME SE A ZACHRAŇME DÍLO, 

KTERÉ PROPOJUJE HISTORII, 

SOUČASNOST I BUDOUCNOST!“

Sbírka na opravu kaple ve Středisku sociálních služeb
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Staré Hamry

Frýdlant nad Ostravicí, Staré Hamry

jubilea
V měsíci červenci 2021 

oslaví své životní jubileum:
Pan PETR CISÁRIK – 50 let
Pan JOSEF HOLUB – 65 let

Pan JAROMÍR PINDUR – 70 let
Našim jubilantům k jejich výročí 

srdečně blahopřejeme a do dalších 
let přejeme pevné zdraví!

Přehled bohoslužeb 
v červenci

4. 7. 2021
Ostravice 8.00 

Bílá 10.30
Staré Hamry – sv. Jindřich 11.30

Staré Hamry – Gruň 16.30
5. 7. 2021

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů 
Evropy: 

Ostravice 8.00 
Bílá-Hlavatá 10.30 POUŤ

11. 7. 2021
Ostravice 8.00

Staré Hamry – sv. Jindřich 10.00 POUŤ
18. 7. 2021

Ostravice 8.00
Bílá 10.30 POUŤ

25. 7. 2021
Ostravice 8.00

Bílá 10.30
Staré Hamry – sv. Jindřich 11.30

Staré Hamry – Gruň 16.30

zprávičky ze školy

Konec školního roku je tu a to nabádá k za-
myšlení nad tím, jaký byl, co nám přinesl apod. 
Takže, jaký byl? Každopádně jiný než ostatní 
předcházející. Byl poznamenán koronavirovou 
epidemií a následnými opatřeními, včetně dis-
tanční výuky. 

Do distanční výuky jsme spadli rovnýma 
nohama a s touto novou situací jsme se muse-
li všichni (učitelé, žáci i rodiče) ve velmi krátké 
době vyrovnat. Velmi těžké to bylo zejména 
pro žáky 1. ročníku, kteří bez jakýchkoliv před-
cházejících zkušeností a znalostí se museli 
naučit orientovat a pracovat ve vybrané plat-
formě. Myslím, že jsme to zvládli velmi dobře. 
A tím, že máme velmi málo dětí v jednotlivých 
ročnících, musím konstatovat, že veškeré uči-
vo hlavních předmětů bylo probráno a procvi-
čeno. Což asi není běžné ve velkých školách 
s 20 připojenými žáky na počítač.

Další velkou změnou byla totální absence 
školních akcí. Během školního roku připravu-
jeme tři velké: školní ples, karneval pro děti 
a vystoupení na Den matek. Dále tu máme 

lyžařský výcvik, plavecký výcvik, školní výlet, 
rozsvěcování stromečku… Nic z toho se neko-
nalo. Na jednu stranu je to škoda, na druhou 
jsme měli o to víc času na učení.

V posledním měsíci školního roku jsme se 
snažili přenést co největší část výuky do ven-
kovních prostor. Tak hodiny čtení, přírodově-
dy, prvouky apod. probíhaly na hřišti, u pře-
hrady, v lese… Myslím, že to nám městské 
školy mohou jen závidět. Venkovní výuka je 
v souladu s epidemiologickými doporučeními 
i s moderními trendy výuky.

Zvládli jsme i tři projektové dny s rodilým 
mluvčím Alanem z Floridy. Velkým přínosem 
těchto projektových dnů je zejména možnost 
konverzovat v angličtině a slyšet správnou vý-
slovnost. Žáci si Alana velmi oblíbili a doslova 
ho zasypávali otázkami. Na příští školní rok 
plánujeme v těchto projektech pokračovat.

Na závěr nezbývá než popřát všem krás-
né prázdniny, odpočinkovou dovolenou. 
A hlavně NORMÁLNÍ příští školní rok. 

 Dana Petriková

Turistické informační centrum ve Frýdlantu 
nad Ostravicí bylo do nedávna pobočkou TIC 
Frýdek-Místek. Od ledna 2021 je turistické in-
formační centrum součástí Kulturního centra 
Frýdlant nad Ostravicí. 

„My jsme změnu provozovatele uvítali, protože 
teď se můžeme v aktivitách a nabídce soustředit 
detailněji na Frýdlant a okolí, už teď připravujeme 
spoustu nových projektů a určitě bychom chtěli 
intenzivněji spolupracovat s obcemi Mikroregionu 
Frýdlantsko-Beskydy. Naše kolegyně mají dlou-
holeté zkušenosti v TIC a cestovním ruchu, takže 
každý, kdo k nám zavítá, bude v dobrých rukou,“ 
říká Kateřina Kaiserová, ředitelka Kulturního cen-
tra Frýdlant nad Ostravicí.

Co uvedená organizační změna znamená 
pro klienty?

Turistické informační centrum se nachází 
na stejném místě jako doposud, obsluhují jej stej-
né pracovnice, takže na první pohled klienti změ-
nu nepocítí. Drobnými krůčky chceme pro město 
Frýdlant nad Ostravicí i pro celý mikroregion při-
cházet s novými aktivitami, které představí naše 
město jako bránu Beskyd a také upozorní na zají-
mavosti Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy.

Můžete prozradit, co máte na mysli těmi 

drobnými krůčky?
Na začátku roku jsme informačnímu cent-

ru zřídili facebookový profil, který si postupně 
získává své příznivce. Město nemělo vlastní 
web s nabídkou služeb pro turisty, takže připra-
vujeme nové webové stránky, které nabídnou 
turistické zajímavosti našeho města a nebudou 
chybět ani tipy na výlety po celém mikroregio-
nu. Web bude obsahovat kalendář akcí – zá-
měrem je shromažďovat kulturní, společenské 
i sportovní akce jak města Frýdlant nad Ostra-
vicí, tak všech obcí mikroregionu.

Jak  jste prožili období,  kdy musela být 
provozovna  TIC  zavřena  z  důvodu  loc-
kdownu?

Čas povinného uzavření jsme využili k tomu, 
abychom administrativně a organizačně nasta-
vili chod infocentra pod novým zřizovatelem. 
Připravili jsme podklady pro nový web. Vyhle-
dali jsme možnosti, jak získat finanční podporu 
na různé projekty a podali několik žádostí o do-
tace. Jeden projekt už realizujeme a u ostat-
ních čekáme na schválení. Pokud budeme 
úspěšní, informace se určitě objeví v dalších 
vydáních zpravodaje.

Co  připravujete  na  letošní  turistickou 

sezonu?
Stěžejní aktivitu pro veřejnost tvoří komen-

tované procházky městem s názvem „Po sto-
pách frýdlantské litiny a smaltu“. Společně 
s našimi průvodci se projdete místy, kde se na-
chází připomínky slavné éry zpracování železa. 
Máme na tento turistický produkt velmi kladné 
ohlasy. Díky podpoře Moravskoslezského kra-
je můžeme pro vycházku s průvodcem pořídit 
věci potřebné na její organizační zajištění ane-
bo zajistit lepší propagaci.

Stali jsme se členy spolku Beskydhost 
a na společném setkání jsme nabídli spoluprá-
ci při přípravě suvenýrů, které by propagovaly 
oblíbené trasy „Po medvědích tlapkách“. První 
suvenýr je již ve výrobě. Už teď můžeme pro-
zradit, že se jedná o čepičky pro děti s motivem 
medvědích hlav, kterými jsou tyto trasy značeny.

Chystáme se nalákat turisty i místní občany 
na staronový exponát, který se nachází ve vstup-
ní části Kulturního centra Frýdlant nad Ostravicí. 
Jde o cca 70 let starou reliéfní mapu Beskyd. 
Mapa původně visela v nádražní budově, po re-
konstrukci se tam však nevrátila. My jsme mapě 
dali nový kabát a jsme na ni náležitě pyšní.

Co nabídnete místním občanům?

slovo starostky

Vážení spoluobčané,
první polovina letošního roku je za námi. Před námi je čas dovolených a letních prázdnin. 

Všem školákům přeji prázdniny plné zážitků a zábavy. Ostatním přeji příjemnou dovolenou.
Vypadá to, že konečně se o prázdninách se v obci sejdeme na společenských akcích. 
V červenci, 10. a 11. 7., to bude STAROHAMERSKÁ POUŤ s kolotoči a tradičním sobotním 

fotbálkem na hřišti na Samčance a nedělní poutní bohoslužbou v kostele sv. Jindřicha. 
Bohoslužba bude spojena s dlouho odkládaným svěcením restaurovaných historických kos-

telních korouhví. 
Restaurování látkových korouhví včetně žerdí zajistil pan Vítězslav Mrkva. Po dlouhých letech 

jsou korouhve znovu ozdobou našeho kostela. 
Začátek bohoslužby je v 10.00 hodin. 
V kostele bude rovněž instalována malá výstava, která připomene historii kostela a zároveň 

seznámí se stávající, a stále probíhající, rekonstrukcí kostela sv. Jindřicha.
Rekonstrukce kostela by měla být z hlavní části do starohamerské pouti ukončena. Stavební 

práce probíhaly také ve vnitřních prostorách, a proto prosíme dobrovolníky o pomoc s úklidem. 
Bližší informace: Ivo Martykán, tel.: 728 930 393.  Eva Tořová

Projekt provozu Shuttle 
busů v Beskydech a Jese-
níkách se podařilo připravit. 
A tak, v měsících červenec, 
srpen a září, bude každou 
sobotu, neděli a ve státní 

svátky pendlovat mezi Samčankou a Gruněm 
malý autobus.

První autobus pojede ze Samčanky na Gruň 
v sobotu 3. 7.

Autobus bude zastavovat na všech stávají-
cích autobusových zastávkách na trase. Nově 
byla zřízena autobusová zastávka na Gruni.

Na parkovišti na Gruni bylo parkovné navý-
šeno pro osobní automobily na 200 Kč/den. 

Záchytné parkoviště na Samčance je zdarma.
Jízdní řád autobusu „Samčanka – Gruň“  bude 

vyvěšen na všech autobusových zastávkách 
na trase a vyhledat si ho můžete také na IDOSu.

Jízdné v autobusu bude velmi nízké, děti 
bude přepravovat zdarma. 

Autobusem nebude možné přepravovat kola 
a psy.

Tato speciální autobusová linka určitě zlepší do-
pravní obslužnost mezi slezskou a moravskou části 

obce, což je důležité zejména pro místní obyvatele.
Shuttle busy nebudou jezdit jen ve Starých 

Hamrech, ale také na Ostravici a v Malenovicích.
Projekt všech autobusů je schválen jako do-

časný, na tři měsíce. Poté bude vyhodnoceno 
a detailně posouzeno, zda projekt splnil svůj 
účel, zda dokázal odlehčit provozu na komuni-
kacích, v našem případě na Gruň.

„Projekt Shuttle busů nemá navýšit počet turistů 

na jednom z nejkrásnějších míst obce, jeho smys-
lem a hlavním cílem je přesunout přijíždějící turisty 
z aut do autobusů, výrazně omezit počet automobi-
lů a podstatně snížit provoz na komunikaci vedou-
cí na Gruň. Věřím, že pilotní projekt Shuttle busů 
se osvědčí a pomůže vyřešit problémy s enormní 
dopravní zátěží a parkováním přijíždějících turistů, 
které dlouhodobě tíží občany i návštěvníky naší 
krásné obce.“ řekla starostka obce Eva Tořová.

Turistické informační centrum Frýdlant n. O.

Základem naší činnosti je podpora cestov-
ního ruchu a poskytování služeb a informací 
veřejnosti.

Sídlíme ve vstupní části KC, takže prodává-
me vstupenky na zdejší kulturní akce a do kina. 
Kromě vstupenek je u nás možné zakoupit 
poukázky na divadelní představení, koncerty 
a do kina. Mnoho zákazníků neví, že prodá-
váme vstupenky na kulturní či sportovní akce 
i mimo Frýdlant nad Ostravicí. Jsme prodej-

ním místem portálů Ticketportal, Ticketstream 
a Colosseum Ticket a díky těmto předprodejům 
můžeme prodat vstupenky na vybrané akce 
po celé republice, na představení v ostravském 
Národním divadle moravskoslezském nebo 
Domě kultury Ostrava. Můžete u nás zakoupit 
také vstupenky na akce pořádané pod hlavič-
kou KulturaFM. Většinu představení je možné 
zarezervovat z klidu domova. Nově jsme se 
také stali sběrným místem pro výlep plakátů.

Upozorňujeme majitele nemovitostí, kteří 
nabízejí ubytování, pronájmy, aby se zaregis-
trovali na OÚ Staré Hamry k platbě poplatků 
z pobytu a následně tyto poplatky od ubyto-
vaných vybírali a odváděli obci tak, jak je sta-
noveno Obecně závaznou vyhláškou obce č. 
1/2021. 

Celé znění Vyhlášky o místním poplatku 

z pobytu najdete na webových stránkách obce 
v sekci Úřední deska – Vyhlášky.

Prováděním kontroly webových aplikací na-
bízejících jsme zjistili, že ne všichni, kteří ubyto-
vání nabízejí, jsou zaregistrováni. Zároveň upo-
zorňujeme, že provádíme také kontrolu aplikací 
nabízejících booking, což nám umožní prová-
dět následnou kontrolu odvedených poplatků.

Nabídka ubytování – povinnosti ubytovatelů

Stavba nového sběrného místa je dokonče-
na a převzata. Od července, po navezení pří-
slušných sběrných nádob a kontejnerů, bude 
provoz sběrného místa zahájen. Sběrné místo 
můžou využívat občané obce, vlastníci nemovi-
tostí využívaných k rekreaci a také podnikatelé 
žijící a podnikající v obci.

V  zařízení  se bude  sbírat  a  krátkodobě 
skladovat: kusové dřevo, matrace, koberce, 
nábytek, kov, elektroodpad, plast, sklo, po-
travinářské oleje a tuky, bioodpad rostlinného 
původu, papír, nápojový kartonový papír, textil.

Zařízení  nebude  sloužit  k  ukládání  ne-
bezpečného odpadu a stavebního odpadu 
a suti. Odvoz stavebního odpadu a suti si musí 
zajistit každý stavebník sám. Svoz nebezpeč-

ného odpadu bude i nadále zajišťovat obec 2x 
ročně prostřednictvím mobilních svozů.

Sběrné místo bude přístupné celoročně 
po celý den a bude hlídané kamerou. 

V případě, že budou zjištěny problémy, např. 
nedodržování vhazování odpadu do příslušných 
nádob, budeme muset volný přístup přehodnotit.

Výstavba nového sběrného místa byla dokončena

Plánované kulturní akce v červenci 
5. července: Poutní bohoslužba na Hlavaté

10. července: Sobotní předpouťové odpoledne
11. července: Poutní bohoslužba ve Starých 

Hamrech, vysvěcení korouhví
18. července: Poutní bohoslužba na Bílé

30. července: Beskyd Rallye

Noc kostelů v našich kostelech
Třináctý ročník celorepublikové akce Noc 

kostelů se uskutečnil v pátek 28. května v koste-
le sv. Jindřicha i v kostele Panny Marie na Gruni.

SOBOTNÍ PŘEDPOUŤOVÉ 
ODPOLEDNE

MÍSTO A ČAS
- 10. 7. 2021 ve 14.00 hodin

- na fotbalovém hřišti na Samčance
PROGRAM A INFO

- utkání SVOBODNÍ x ŽENATÍ

Beskyd Rallye 2021
Pevně doufáme, že v letošním roce se 

BESKYD  RALLYE pojede. A že po roční 
přestávce, způsobené nepříznivou epide-
miologickou situací, budeme moci na par-
kovišti na Samčance v sobotu 30. 7. v čase 
9.45–11.00 hodin přivítat její účastníky a pro-
hlédnout si krásné historické automobily.

Podrobnější informace budou zve-
řejněny na plakátech 
a na webových strán-
kách obce.

Projekt Otevřené chrámy umožňuje návště-
vu církevních památek v rámci Biskupství ost-
ravsko-opavského. Každoročně vždy v termínu 
od 1. května do 31. října můžete navštívit ně-
kolik desítek kostelů v Moravskoslezském kraji.

Jedná se o turisticky zajímavé stavby, tedy 
kostely na místech s velkou koncentrací návštěv-
níků, dřevěné kostely, kostely se zpřístupněnou 

kostelní věží či kostely s unikátními restaurovaný-
mi středověkými malbami. V některých kostelech 
bude k dispozici také průvodcovská služba.

Více informací na:
www.farnostostravice.cz,
www.doo.cz/images/OtevreneChramy/2021
Možnost  navštívit  kostel  sv.  Bedřicha 

v  Bílé  máte  v  sobotu  a  v  neděli  od  9.00 
do 16.00 hodin. V červenci a v srpnu také 
v úterý až pátek od 8.30 do 15.30 hodin.

Vstup do církevních památek a prohlídky 
s průvodcem jsou bezplatné.

Otevřené chrámy i o prázdninách

ČEZ Distribuce upozorňuje na odstávku 
elektřiny: 13. 7. 2021 od 7.30 do 15.00 hodin.

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: 
Staré Hamry (okres Frýdek-Místek)
č. p. 5, 6, 8, 9, 11, 12, 17-23, 25-32, 35-42, 

44-51, 53-60, 62, 63, 64, 67-73, 75-81, 97, 103, 
104, 106, 108, 109, 110, 123, 125-140, 142, 
143, 144, 145, 147-155, 158, 159, 160, 162-
171, 173-180, 311, 312, 313, 316, 318, 319, 

322, 331, 332, 340, 345, 348, 351, 353, 354, 
356, 363

č. ev. 4, 7, 9, 16, 18, 28, 43, 51, 52, 57, 59, 
66, 67, 68, 71, 79, 94, 96, 110

kat. území Staré Hamry 1 (kód 754285): 
parcelní č. 503, 2769, 456, 1330, 1629/37, 
2794/12, 3185/1

Informace také na www.stare-hamry.cz 
a www.cezdistribuce.cz/odstavky 

Upozornění na odstávku elektřiny Shuttle bus ve Starých Hamrech
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slovo starosty

Vážení spoluobčané,
máme za sebou první polovinu letošního roku, nastal čas odpočinku, 

dovolených a hlavně prázdnin, ze kterých mají radost především školáci. 
Koronavirová situace se pomalu zlepšuje, omezení se uvolňují a je tady 
naděje na trošku normální léto.

Ať už budete trávit dovolenou v našich krajích nebo v zahraničí, přeji 
vám, abyste si ji pořádně užili. Mějte ale stále na paměti, že jsme ještě 
úplně nezvítězili nad zákeřným virem a snažme se zodpovědným chováním předejít tomu, aby 
se situace neopakovala. Abychom trošku ulehčili rodičům, dohodli jsme se s ředitelkou mateř-
ské školy na možnosti prázdninového provozu školky od 1. 7. do 23. 7. 2021. Taktéž jsme už 
popáté podpořili uspořádání dvou srpnových turnusů letních táborů pro děti v areálu mateřské 
školy, které jsou opět naplněné. Bohužel ještě k stále nejasné situaci jsme trošku ochuzeni 
o místní sportovní a kulturní akce, ale doufejme, že pár menších akcí se podaří přes léto ještě 
zorganizovat. Stále věříme, že se letos po roční přestávce dočkáme tradičních Sochových ná-
rodopisných slavností. Proto držme organizátorům těchto slavností palce, aby jim jejich nelehké 
rozhodnutí vyšlo.

Přejí vám krásné letní dny, pohodu, hodně sluníčka a dětem nezapomenutelné prázdninové 
zážitky. Vám, kteří se chystáte vycestovat, ať už do zahraničí nebo za humna, přeji šťastný 
návrat do svých domovů. V neposlední řadě přeji nám všem, abychom do druhé a doufejme, že 
i klidnější poloviny roku vstoupili odpočatí, plní elánu, v dobré náladě a hlavně ve zdraví. 

 Zdeněk Kubala, starosta

jubilea

V měsíci červenci oslaví svá významná 
životní jubilea a dali ke zveřejnění souhlas:

Anna Šrubařová - 89 let
Augustin Kožuch - 89 let
Stanislav Mičulka - 81 let
Zdeňka Matějová - 81 let
Ludmila Mrkvová - 65 let
Jaromír Běčák - 65 let
Irena Němcová - 50 let
Taťána Golová - 50 let

Martina Lepíková - 50 let
Liselotte Rosalie Rokyta - 50 let

Všem oslavencům přejeme hodně štěstí, 
pohody. Pevné zdraví, spokojenost a životní 

elán. Ať je Váš každý den života krásný.

krátce z obce

Svoz odpadu
Termíny svozu komunálního odpadu v čer-
venci: pondělí 12. 7. a 26. 7. 

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

Závěr školního roku je spojen s výlety, 
s plány na dovolenou, ale mimo jiné také 
s rozloučením našich nejstarších dětí se škol-
kou. V letošním roce jsme pasovali na ško-
láky deset dětí. Slavnostní událost se usku-
tečnila v sále obecního úřadu s omezeným 
počtem účastníků. 

Ale i přesto každému z přítomných jistě 
vytanuly vzpomínky na vlastní dětství a při-
pomínka ukončení jedné důležité životní 
etapy, jež je spojována s bezstarostným dět-
stvím bez povinností. Možná nám ale také 
od přítomného okamžiku utíkaly myšlenky 
k budoucnosti našich dětí a mysl zaplavilo 
množství otázek… Dětem přejeme, aby byly 
spokojené a šťastné při všem, co bude náplní 
jejich každodenního života, a rodičům notnou 
dávku trpělivosti, lásky a přijetí při výchově 
našich budoucích generací. 

 Radana Buďo Kempová

Po více než roce od začátku koronaviro-
vé pandemie a návazného období větších, 
či menších hygienických omezení i k nám 
do Lhotky „přišlo“ současné celorepublikové 
rozvolňování. Už se setkáváme, už má vět-
šina z nás zkušenosti z prvního a v mnoha 
případech už i druhého očkování některou 
z vakcín a věříme, že to nejhorší máme snad 
už za sebou. A nebyla by to ani Lhotka a Lho-
ťané, aby se tu nedostával život co nejrychleji 
do tradičních obrátek. V mateřské škole už se 
scházejí cvičenky, na Kuříně volejbalisté, te-
nisté a fotbalisté…
Senioři připravují přátelské odpoledne
Své první jednání má za sebou už i výbor 

lhoteckého Klubu seniorů. V období, ve kterém 
nebylo možno se scházet, se činnost omezi-
la na dárky jubilantům a distribuci křížovek… 
O tom, co se děje, se mohli všichni přesvěd-
čit jenom z klubové nástěnky nebo lhoteckých 

stránek Mikroregionu. To už – jak všichni věří 
– skončilo. První letošní společnou akcí bude 
přátelské setkání, které Klub pořádá nejenom 
pro své členy, ale pro všechny Lhoťany. Usku-
teční se v neděli 25. července od 14 hodin 
v areálu sportoviště Kuřín. V programu bu-
dou nenáročné soutěže, zábavné hry, vyloso-
vání luštitelů dvou sérií křížovek a samozřejmě 
odměny pro soutěžící i luštitele. Kromě dobré 
zábavy nebude chybět ani tradiční opékání buř-
tů, stejně jako jiné pohoštění. 

A protože lhotečtí senioři jsou optimisté, 
mají v letošním plánu už i další každoročně or-
ganizované akce – po létě to bude autobusový 
zájezd do Velehradu a blízké Modré, na pod-
zim „netradiční vaječinu“ a návazně – naopak 
oblíbenou tradiční – Krmášovou zábavu.
Soubor Pilky už „trénuje“ na Sochovky 
Pilkaři své první letošní setkání „stihli“ udě-

lat ještě ve vaječinovém období. Ale už při 
smaženici na Kuříně se vybíraly tance i písně 
do pásma tak, aby i ve zkráceném zkoušecím 
období se jejich program v  sobotu  21.  srp-
na na Sochových folklorních slavnostech 
opět líbil. A co to bude? Vybrali si a upravili 
jedno z těch úspěšných pásem minulých let, 
které úsměvnou formou připomíná slavné 
tradiční lašské jarmarky. První opravdovou 
zkoušku si soubor hlavně „odstál“, nebo 
i „odseděl“, u monitoru počítače, na kterém 
bylo jarmarečné pásmo videem zachyceno. 
Ale už další úterní zkoušky probíhaly – zatím 
pouze za účasti návštěvníků dětského hřiště 
– na prknech areálu u mateřské školy. A to už 
je ono!

Na všech je vidět radost z opětovného se-
tkávání, ale také vyslovená i nevyslovená přá-
ní: „Hlavně, aby už to vydrželo…“  P. Pasek

malá vzpomínka
Možná to nepatří na tuto stránku, ovšem myslím si, že nepopíši jen pocity své, ale také mno-

hých z vás, kteří jste si to prožili. Opustil nás po 14 letech kamarád. Už mě nikdo neuvidí, jak 
se procházím s Bertíkem noční Lhotkou při pravidelném venčení, kterých byly za ta léta tisíce. 
V každém počasí. Jako by měl v těle hodiny, v pravidelný čas se připomínal. Teď se jeho stav 
zhoršil a pak už to nešlo dál. Netušil jsem, že mě to, a vlastně nás, tak zasáhne, že si na něj 
tolikrát vzpomeneme. Ruka s miskou po vyjedení vlašského salátu už mířila na podlahu a pak 
jsem si uvědomil, že tam už není nikdo, kdo by se k ní vrhnul a dokonale ji vylízal. Jsou situace, 
které jsou mnohem smutnější a jsem rád, že mě to zatím nepotkalo. Ale my teď vzpomínáme 
na Bertíka, protože jsme s ním zažili spoustu milých chvilek a zůstane nám na něj hodně pěk-
ných vzpomínek.  J. H.

Pasování předškolních dětí

Přání všech: Hlavně, aby už to vydrželo…

Různé činnosti by měly přecházet z ge-
nerace na generaci a zdá se, že ve Lhotce 
se to v něčem podařilo. Máme tu opravdu 
šikovnou a aktivní dvojici František Závodný 
ml. a Zdeněk Kubala ml., kteří už zorgani-
zovali nejeden fotbalový mač. Ten poslední 
v sobotu 19. června pod názvem „Pouťový 
fotbal“. 

Konal se dva dny před prvním letním 
dnem a už za krásného letního počasí. Bylo 
tak teplo, až to možná někoho od procház-
ky na Kuřín odradilo. Ale pravidelné klání 
svobodní – ženatí bylo připraveno perfekt-
ně. Jen těch hráčů kdyby bylo o trochu víc! 
Hraje se se zápalem. Můžete si říkat, že jde 
jen o zábavu a pohyb na čerstvém vzduchu, 

ale obdržené góly zamrzí možná stejně jako 
na probíhajícím EURU. Úvod patřil čerstvým 
mladíkům. No, ono se to dost těžko soupeří 
v rychlosti a pohybu, když je věkový rozdíl 
30–50 let. Ze začátku to vypadalo katastro-
fálně, ale po menších korekturách a senzač-
ním vzkříšení kanonýra Ivana Slípka, který 
nasázel svobodným sedm gólů, se konečný 
výsledek zastavil na cifře 9:8 ve prospěch 
mládí. Diváci, kterých se sešel slušný počet, 
viděli opravdu bohatou porci gólů, díky dobré 
organizaci netrpěli ani žízní, a tak byla všeo-
becná spokojenost z vydařeného dne. Ale už 
jsme přemýšleli, jak to příště sestavit a nomi-
novat, aby věkový rozdíl nebyl tam propast-
ný. Tak uvidíme, co se domluví na krmáš.

Bohatý pouťový fotbal

Upozorňujeme, že v obci platí obecně zá-
vazná vyhláška O regulaci hlučných činností 
v obci, podle které je každý povinen zdržet 
se o nedělích a státem uznaných dnech pra-
covního klidu po celý den veškerých prací 
spojených s užíváním zařízení a přístrojů 

způsobujících hluk. Porušení povinností sta-
novených touto obecně závaznou vyhláš-
kou lze postihovat jako přestupek. Proto vás 
žádáme, dodržujte tuto vyhlášku a dopřejte 
klidu o nedělích a svátcích svým sousedům 
i návštěvníků obce.  oú

Upozornění na obecně závaznou vyhlášku

Tato služba je pro občany zcela zdarma 
a využít ji může každý, kdo se zaregist-
ruje do systému a dobrovolně poskytne 
kontaktní údaje pro zasílání zpráv. Vše je 
samozřejmě v souladu s obecným naříze-
ním o ochraně osobních údajů GDPR. Re-
gistraci zdarma můžete provést buď přes 
webovou stránku www.obec-lhotka.mobil-
nirozhlas.cz nebo vyplněním registračního 
letáku a jeho předáním na obecním úřadě. 
Touto formou se vám snažíme přinést co 
nejaktuálnější informace, jako jsou krizové 
situace, upozornění na výpadky elektrické 
energie či odstávky vody, změny úředních 
hodin, upozornění na splatnost poplatků, 

informace o odpadovém hospodářství, 
nových vyhláškách, informace lékařů, po-
zvánky na veřejné zasedání zastupitelstva, 
pozvánky na kulturní, společenské a spor-
tovní akce a mnoho dalších informací. Vě-
řím, že tento způsob komunikace, kdy vám 
jsou informace reálně doručeny, ať jste 
právě kdekoliv, na rozdíl od informací jen 
zveřejněných, vám zjednoduší a zpříjemní 
život v naší obci.  Nezapomeňte  si  zare-
gistrovat e-mailovou adresu!!!

Stáhněte si mobilní aplikaci Zlepšeme 
Česko nebo se zaregistrujte na www.obec-
-lhotka.mobilnirozhlas.cz a pojďme společ-
ně zlepšit naši Lhotku

Doporučte svým známým, aby se zaregistrovali do mobilního rozhlasu 
a dostávali tak pravidelně a zdarma aktuální informace z obce do e-mailu.

PSI  -  Splatnost  poplatku  za  psa  byla 
ke dni 31. 3. 2021.

Doposud evidujeme nedoplatky u 9 psů.
Upozorňujeme majitele na povinnou ohlašo-

vací povinnost, jak při úmrtí psa, tak při pořízení 
nového psa. Pokud váš pes dosáhne věku tří 
měsíců, je vaší povinností jej nahlásit.

VS V.S.1341 k tomuto čtyřčíslí připojit číslo 
vašeho domu – 80 Kč. Za každého dalšího psa 
přihlášeného na tutéž osobu – 140 Kč.

ODPADY - Splatnost poplatku za odpady 
byla k 31. 5.

Doposud evidujeme nedoplatky u 4 domů.
odpady R.O. – V.S. vaše číslo chaty, nebo 

domu za toto číslo připojit číslici 6 – 500 Kč 
(250 Kč u vybraných rekreačních objektů se 
špatnou dostupností pro vývoz TKO) Dle směr-
nice umístěné na http://www.obec-lhotka.eu/
obecni-vyhlasky/. Vyhláška 1/2012 čl. 6. 

Doposud evidujeme nedoplatky u 35 obča-
nů.

odpady T.P. - V.S. vaše číslo domu za toto 
číslo připojit číslici 7 – 500 Kč za osobu. 

č. účtu 1690539349/0800

Místní poplatky – pejsci a odpady

Upozorňujeme majitele psů, ať z řad místních 
občanů či návštěvníků naší obce, na zákaz vol-
ného pobíhání psů v obci. Opakovaně se vysky-
tují nezabezpečení volně pobíhající psi, kteří se 
bez dozoru i „pod dozorem“ pohybují po veřej-
ných prostranstvích, ohrožují a obtěžují ostatní 
občany naší obce, znečišťují a poškozují veřejné 
prostranství i soukromé majetky. V neposlední 
řadě hrozí i samotným psům možnost zranění 
při kolizi s automobily nebo cyklisty.

Majitelé těchto psů také porušují obecně zá-
vaznou vyhlášku č. 2/2011, kterou se stanovují 

pravidla pro pohyb psů a jiných zvířat na ve-
řejném prostranství v obci Lhotka. (Na veřej-
ném prostranství je možný pohyb psů „pouze 
na vodítku“. Fyzická osoba, která má pohyb 
psů na veřejném prostranství pod kontrolou či 
dohledem je povinná odstranit znečištění veřej-
ného prostranství psími exkrementy.) Naopak 
bychom chtěli poděkovat těm majitelům psů, 
kteří je berou jako členy rodiny, řádně se o ně 
starají, na procházkách po obci je mají vždy 
na vodítku a také po nich vše řádně uklidí.

Děkujeme.

Upozornění obecního úřadu
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Smažení „vaječiny“ do moravských vesnic 
patří. A letos jsme si tuto tradici mohli plně vy-
chutnat nejen v rodinném kruhu, jak tomu bylo 
díky pandemii coronaviru vloni, ale též s přáteli, 
v různých spolcích, organizacích… A víme, kdy 
a proč se vlastně vaječina dělá? Správně by to 
mělo být padesát dní po Velikonocích – na den 
seslání Ducha svatého, kdy se má připome-
nout konec velikonočních svátků.

A pro Čendaspoláky to byl svátek i proto, že 
se v neděli 6. 6. konečně mohli po patnácti měsí-
cích sejíti v zahradě hostince U Čendy, usmažit 
si vaječinu, dát si čepované pivo, probrat spous-
tu informací a záležitostí, které se řešily dosud 
jen po telefonu nebo mailu. A ještě v něčem 
toto setkání bylo výjimečné – a sice, mohli pro-
střednictvím techniky vstoupit do živého vysílání 
Dne obce Baška a pozdravit všechny občany! 
To ještě nikdy nezažili – takže koronavirus je 
(a možná spoustu ostatních lidiček) posunul 
zase dál v možnostech práce s komunikační-
mi prostředky, která u mnohých pokulhávala, 
nebyli s ní zrovna kamarádi! Všem těm, co byli 
zrovna v on-line přenosu, Čendaspoláci posla-
li pozdrav pěvecký za doprovodu kytary Aleše 
Ludvíka – neskutečné! Ale vše je jednou poprvé.

V krásném slunečném dni se nás sešlo 
kolem třiceti dospělých a k tomu dvacítka dětí 
a mládeže. Nejdříve jsme se okoukávali, hod-
notili, kdo má to kilo navíc, jak nám ty děti či 
vnuci vyrostli… Ženy se pustily do krájení 
špeku, chlapi jej pomalu na přírodním ohništi 

smažili, aby tam posléze přidali nejdříve téměř 
stovku vajec a v druhé várce, kdy přicházeli 
hladoví opozdilci, ještě zase bezmála tolik. 
Konečná fáze míchaniny se zahustila cibulkou 
a pažitkou a pak už bylo možné žlutozelenou 
hmotu servírovat na chleby. Páni, jak tato va-
ječina chutnala!! Úplně jinak než udělaná v ku-
chyni na plotně!

Rozcházeli jsme se s pocitem, že se zase 
musíme přece jen dostat do „starých, zaběh-

nutých kolejí“, kdy jsme se v hostinci U Čendy 
nebo na jeho zahradě setkávali u kulturních po-
řadů, u piva na kus řeči, za získáním informací 
o ledasčem, s radostí, že se vidíme, že tady 
žijeme a komunikovat mezi sebou k nám patří! 
Tak držme palce, ať už to je vždy tak! Ať nás 
už žádné omezení, zákazy a nařízení v našem 
konání neomezí!

  Krásný zbytek léta se spoustou zážitků 
  přejí všem ČENDASPOLÁCI.

Víte, že…

Občané zde najdou úřední dokumenty, které 
bývaly vyvěšeny na nástěnné úřední desce, jež 
visela venku na fasádě Obecního úřadu v Bašce, 
a které jsou zpřístupněny v elektronické podobě 
na obecních webových stránkách www.baska.cz. 

Nová elektronická úřední deska je umístěna 
před vstupem do obecního úřadu vlevo a obsa-
huje mimo výše zmíněných úředních dokumentů 
i aktuální články, kalendář akcí a archiv Zpravoda-
je obce Baška.    Hynek Nekuža, 

  pracovník vztahů s veřejností

…Obec Baška má novou elektronickou úřední desku? 

  Foto: Archiv OÚ Baška

Informujeme... 

Dovolená v ordinaci
MUDr. Věra Žídková čerpá ve dnech 1. a 2. 
července, 22. a 23. července, 6. – 13. srp-
na dovolenou. 
Akutní a naléhavé případy budou ošetře-
ny v ordinaci Dr.  Thaiszové  v  Pržně, tel: 
558 677 653.

Právní poradna 
Bezplatné poradenské služby poskytované 
právníkem Obce Baška Janem Medkem, kte-
ré probíhají každé pondělí v měsíci od 15.30 
hodin na OÚ Baška, se o prázdninách z dů-
vodů čerpání dovolených nekonají. Po prázd-
ninách začínají konzultace s Janem Medkem 
6. 9. 2021.  Obec Baška

Smažení „vaječiny“ patří do moravských vesnic

Starostka obce Baška Irena Babicová spolu 
s místostarostou Janem Richtrem přijali v pon-
dělí 28. června ve velké zasedací místnosti OÚ 
Baška dvanáct deváťáků, kteří jsou prvními ab-
solventy ZŠ Baška a budou se dál vzdělávat 
na učilištích či na středních školách.

Z výrazů ve tvářích přicházejících byla vidět 
zprvu nejistota, snad z obavy, co je čeká, co za-
žijí. Při úvodní řeči starostky by snad šlo slyšet 
cinknutí špendlíku o podlahu, kdyby v místnosti 
nebyl koberec – tak pozorně žáci poslouchali její 
moudra a životní zkušenosti. Uvolnění nastalo 
až při zápisu do Pamětní knihy obce Baška, 
kam se zvěčnili svým podpisem. Od místosta-
rosty pak s přáním všeho pozitivního do dalších 
let obdrželi dárek (jistě tolik potřebný batoh 
s knihou o české minulosti), starostka předala 
čokoládovou medaili a zástupkyně Žákovského 
parlamentu Martina Mílová všechny žáky ověn-
čila širokou šerpou s nápisem Absolvent 2021. 
Nealkoholický přípitek pak udělal tečku za ofici-
alitami a začala diskuse, ve které se rozvinula 
témata ohledně dalších studií, způsobu prožití 
nadcházejících prázdnin. Probíral se i docela 
specifický školní rok 2020–2021, který si žáci 
z větší části neužívali klasicky ve škole, ale pro-
žili daleko více hodin před obrazovkou svých 

Rozloučení s historicky prvními deváťáky naší základní školy

počítačů při ON-LINE výuce. 
„Celý ten školní rok utekl jako voda, neměli 

jsme si ani možnost vychutnat naši novou ško-
lu se všemi jejími „vymoženostmi“, neužili jsme 
si ani sami sebe. Nepodnikali jsme společné 
výlety, exkurze, praxe, tak snad si to vše vy-
nahradíme při dalších studiích. Ale, bohužel, už 
každý s jinými spolužáky – kamarády,“ podotkl 
jeden z přítomných žáků.

„Mají pravdu, o to vše byli ochuzeni. Naplá-
nováno bylo hodně zajímavých aktivit, zvládli 
jsme ale společný dvoudenní výlet do Prahy,“ 

přidala se v diskuzi třídní učitelka deváťáků Ivo-
na Popieluchová.

Rozlučme se tedy i my všichni s našimi de-
váťáky mottem Karla Čapka:

„Vzdělání  je  to,  co  nám  zůstane,  když 
zapomeneme všechno, co  jsme se naučili 
ve škole.“

Tak hodně štěstí v životě, milí absolventi 9. 
ročníku ZŠ Baška. Ať máte na naši školu jen ty 
nejlepší vzpomínky, ať už se ocitnete kdekoliv 
v jakýchkoliv životních situacích! 
 Dajana Zápalková, kronikářka obce Baška

Asi mi dáte za pravdu, že školní rok 
2020/2021 se svým způsobem díky vládním 
opatřením v důsledku koronaviru vymykal 
z normálního běhu školní výuky. Své síly a um 
při výuce dětí museli zapnout nejen učitelé, ale 
i rodiče, aby znalosti dětí byly uspokojivé pro 
všechny strany. Naučit děti správnému čtení, to 
je jistě nelehká záležitost. A navíc, aby získaly 
i vztah ke čtení a ke knihám vůbec, to dá jistě 
hodně práce, ale výsledek se dostaví. O tom se 
přesvědčila starostka obce Baška Irena Babi-
cová a knihovnice Dajana Zápalková, které šly 
„prověřit“ ve čtvrtek 24. června čtenářské zna-
losti prvňáků v místní základní škole. 

Nejprve se „předvedli“ žáci 1.A třídy, kteří si 

pro hosty s paní učitelkou Vladimírou Tepero-
vou připravili doslova čtenářské pásmo s říkan-
kami, poté postupně četli pohádku o Šípkové 
Růžence. Jejich snažení bylo odměněno – sta-
rostka, oděná v šat rytíře, v ruce dýku, pasova-
la postupně každého žáka na čtenáře. Od kni-
hovnice prvňáčci obdrželi malý dárek v batůžku 
– Deník malého čtenáře, skřítka Knihovníčka 
a knižní záložku. Přidala i přání:

„Čtěte, čtěte… doma nahlas, každý den, 
Knihovníček vás bude poslouchat. Přečtené 
knihy zapisujte do svého deníčku a pak mi 
přijďte do knihovny ukázat, jak jste byli pilní, 
kolik knih už máte přečtených!“

Paní starostka poděkovala dětem za pěkné 
čtení, pochválila je, co se za ten neobvyklý škol-
ní rok naučily: „Odměnou vám všem teď budou 
prázdniny, na které se už jistě těšíte! Ať už se po-
díváte k moři či k babičkám na zahradu, do hor. 
Poznáte nové kamarády, prožijete nevšední zá-
žitky, naberete sílu pro další školní povinnosti. Už 
teď se těším, že se s vámi se všemi setkám zase 
v září, kdy budete o ročník výše vstřebávat nové 
vědomosti. Totéž přeji i vašim učitelkám, které 
mají můj velký obdiv, jak učivo zvládaly.“

Obdobný scénář pasování prvňáčků na čte-
náře probíhal i v 1.B, kdy žáci díky paní učitelce 
Ireně Kočí byli neméně šikovní ve čtení, měli 
rovněž pěkně připravený program, aby svému 
titulu „čtenář“ dostáli. Děkujeme vám, milí žáci, 
za nevšední zážitky.

  Irena Babicová, starostka obce
  Dajana Zápalková, knihovnice

Prvňáčci předvedli své čtenářské umění

pořádá a zve Vás na 10. ročník

Ve spolupráci

- přihlásit se můžete na www.baska.cz/gulasfest

- nesoutěžní guláše pro oběd na přehradě

- hodnocení poroty od 16.00h

- divácké hodnocení

- atrakce pro děti

- vstup ZDARMA

GulášFest
sobota 28. srpna 2021

areál přehrady Baška

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Knihovna Baška Vás zve 

nazvanou:  

červenec, srpen 
Minigalerie knihovna Baška 

 

 

 

 

 
 NENECHEJTE SI UJÍT 

Rok se sešel s rokem a už je tu v naší mateř-
ské škole Baška opět loučení s našimi předškolá-
ky ze třídy Motýlek, z kterých se stali noví školáci! 
Tentokráte jsme se loučili na společné akci pro 
děti a jejich rodiče na zahradě mateřské školy. 

Nechyběl ani program s klaunem Pepínem 
Prckem, kterému se podařilo nejen zapojit všech-
ny přítomné děti a jejich sourozence, ale i jejich 
rodiče. Děti si zazpívaly, zasoutěžily, zatanco-
valy, nechyběly všelijaké legrácky, ztřeštěnosti 
a zábava. „Třešničkou na dortu“ bylo samotné 
pasování jednotlivých dětí předškoláků ze třídy 
Motýlek na školáka. Děti si nachytaly bubliny pro 
štěstí na samé jedničky a dostaly od svých paní 
učitelek pamětní list, knihu pro první čtení, odzná-

ček a šerpu, které paní učitelky pro děti připravily. 
Překvapivě nechyběl ani proslov k dětem a jejich 
rodičům a učitelkám, kdy nejedno oko zaslzelo 
dojetím. Takový už je úděl učitelů, každý rok se 
s někým loučí a někoho nového zase vítají. 

Chtěla bych za celou naši mateřskou školu 
Baška poděkovat našim milým dětem a jejich 
rodičům za hojnou účast na akci, za milá slova, 
a především za celoroční spolupráci! 

A protože se blíží závěr roku a děti už se těší 
na prázdniny, přejeme vám tímto za celý kolektiv 
mateřské školy Baška hezké volné dny s vašimi 
dětmi, dětem parádní prázdniny a spousty zážitků 
a zábavy a hlavně méně náročný další školní rok! 

 Gabriela Boháčová, učitelka MŠ Baška

  Foto: Archiv MŠ Baška

Tak už nám Motýlci odlétají…

Poslední dobou se množí případy, kdy 
občané uzavřou smlouvu o odběru energií 
s tím, že jim tato nová společnost slíbí za-
jistit lepšího dodavatele, přičemž následně 
společnost tuto smlouvu nedodrží a začne 
na klientovi uplatňovat sankce ve výši ti-
síců korun. Toto jednání není fér a mnoho 
lidí hledá cestu, jak se z této situace dostat, 
a ptá se vedení obce, zdali se tato situace 
dá nějak řešit. 

Pokud máte v poslední době zkušenost 
s jakoukoli formou podomního prodeje, pří-
padně si nejste jistí, zda jste nějakou smlou-
vu omylem neuzavřeli po telefonu, je tady 
možnost bezplatné  konzultace s energe-
tickým poradcem. Obec Baška spolupracuje 
se společností eCENTRE, která je na trhu již 
od roku 2012 a poskytuje bezplatně službu 
LICIT. Její výhodou je znalost trhu a sdruže-
ná poptávka, díky níž získají domácnosti i fir-

my výhodné ceny a transparentní podmínky 
energií bez veškerých sankcí či poplatků.

 Andrej Holčík,
energetický poradce

603 455 107, 
andrej.holcik@partnerecentre.cz

Využijte zdarma službu energetického poradce
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jubilea
Červenec je měsícem narozeninových 

oslav našich jubilantů:

paní Mária Gurecká – 84 let,
paní Libuše Skácelová – 81 let,

paní Šárka Pokorná – 55 let,
pan Zdeněk Adamec – 50 let,

paní Iva Štefková – 50 let.

Vážení oslavenci, přejeme vám spoustu 
dalších krásných let plných štěstí, zdraví 
a samozřejmě i životní pohody a elánu. 

Malý, ale náš! Lidé se v poslední červnovou 
sobotu sešli v areálu za hasičskou zbrojnicí 
a po dlouhé době se společně pobavili na spo-
lečenské akci, kterou trefně nazvali Malý den 
obce. Děti, ale i mnohé dospělé, bavilo duo 
Klaunů na volné noze. Jejich vtípkům se nešlo 
nesmát a balónková show přivedla děti doslo-
va do transu. K tanci i poslechu zahrála kapela 
Troytet. 

Informace pobočky 
České pošty

Pobočka České pošty Pržno oznamuje, 
že před zářijovým přechodem na Poštu Part-
ner dojde v měsíci srpnu k úpravě provozní 
doby. Otevřeno bude v pondělky od 8 do 11 
hodin, v úterky od 14 do 17 hodin, ve středy 
od 8 do 11 hodin, ve čtvrtky od 14 do 17 hodin 
a v pátky od 14 do 17 hodin. 

„Jakmile provoz naší pobočky pošty převez-
meme, otvírací doba se ustálí a bude rovněž 
rozšířena,“ slíbil starosta Pržna Petr Blokša.

Dotace na obnovu 
místní komunikace

Pržno je s dalšími 26 obcemi Moravsko-
slezského kraje mezi více než pěti sty vybra-
nými obcemi, jejichž projekt na obnovu místní 
komunikace včetně odvodnění byl doporučen 
k financování. Celkově bylo podáno okolo 1400 
žádostí. 

Jde o dotační titul Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR, Program podpory a rozvoje ven-
kova – podpora obnovy místních komunikací. 
Max. výše dotace je 2,67 milionu korun, před-
pokládané náklady jsou vyčísleny částkou 3,74 
milionu korun.

Pržno opět pořádá 
letní kino

Po dlouhé odmlce zve obec společně se 
Sdružením dobrovolných hasičů Pržno širokou 
veřejnost, zejména děti a rodiče, na letní kino. 
To se uskuteční v sobotu 24. července. Pro-
mítání začne až po 21. hodině, ale hasiči pro 
všechny připravili program, který bude zahájen 
už od 17 hodin. „Půjde o dětský den, v jehož 
rámci upořádáme dětský pohádkový karneval. 
Nebude chybět hudba, soutěže, a dokonce 
i skákací hrad,“ lákají hasiči. 

Konečně se nám pro děti podařilo zajistit 
školní výlet, který jsme v minulých letech or-
ganizovat nemohli z důvodu pandemie. Děti 
i učitelky se nesmírně těšily nejen na cesto-
vání autobusem, ale i na animační projekto-
vý den v resortu Na Bílé, kde na nás čekal 

Šmoulí den. 
Šmoulové a Šmoulinka přivítali děti, pro-

vedli je šmoulí vesničkou, naučili je taneček, 
tvořili z papíru, zpívali si a skotačili. I přes 
nepříznivé počasí si děti výlet náramně užily. 
Dopoledne uteklo jako voda a unavení výlet-

níci usínali již v autobuse. A to jsme měli před 
sebou skvělý oběd a sladkou dobrotu.

Příště se budeme těšit na poznávání pěk-
ných koutů naší krásně země. Přejeme všem 
kouzelné prázdniny! 

 Za mateřskou školu Naděžda Ivánková

Žáci naší školy pravidelně jezdí do Frýdku-
-Místku do tamního Faunaparku. Jednotlivé 
třídy se několikrát za rok účastní aktivního 
tvoření, pozorování a zkoumání v přírodě, a to 
v kterémkoli ročním období. 

Výuka v přírodě je specifickou formou učení, 
která propojuje svět přírody s ekologií, s netra-
dičními sportovními aktivitami a v neposlední 
řadě také s kreativitou a rukodělnými pracemi. 

Výsledkem těchto návštěv je získávání 
pěkného vztahu k přírodě u žáků naší školy, 
rozšíření jejich znalostí i dovedností v přírodo-
vědné oblasti, příkladem nám mohou být dětmi 
vyrobené hnízdní budky, ve kterých se letos 
na pozemku před školou zabydlely rodiny sý-
korek a také krmítka, umístěná na oknech tříd, 
která v zimních měsících hojně navštěvovali 
naši stálí ptáci.

Návštěva Faunaparku se vydařila

Mezi hřišti s umělým povrchem a lesopar-
kem Akátek vznikne nový prostor, kde se bu-
dou moci vyžít zejména příznivci posilování, 
tzv. workoutu. Jde o sportovní aktivitu, při které 
se využívá váha vlastního těla. Zahrnuje různé 
cviky na veřejných sportovních hřištích, přede-
vším na hrazdě, bradlech, žebřinách, horizon-
tálních žebřících, kruzích a jiných konstrukcích, 
nebo i bez jejich použití (na zemi). Hlavní důraz 
je kladen na cvičení s vlastní vahou, na rozvoj 
síly a vytrvalosti. 

Druhým typem sportoviště bude tzv. parkour. 
Jde o druh pohybu francouzského původu, je-
jímž základem je schopnost dostat se z bodu 
A do bodu B co nejefektivněji, s co nejmenší 

spotřebou energie, hezky a účinně za použití 
vlastního těla, a to prostřednictvím výskoků, pře-
skoků nebo lezení. K pohybu je možné použít 
i akrobatických prvků, salt, tzv. flipů. 

„Tady se řadíme mezi dalších dvacet obcí 
našeho kraje, které uspěly s žádostí o dotaci. 
Celkem se sešlo 355 projektů a byla podáno 
bezmála 900 žádostí,“ uvedl starosta Pržna 
Petr Blokša. 

Upřesnil, že jde o dotační titul Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR, Program podpory a roz-
voje venkova – podpora budování a obnovy 
aktivního a pasivního odpočinku. Max. výše 
dotace činí 1,24 milionu korun, předpokládané 
náklady jsou 1,55 milionu korun.

Sportovní areál se opět rozroste

Organizace Náš svět oslavila koncem května 
16. výročí působení v obci Pržno. „Při této příle-
žitosti jsme věcnými dary potěšili dva naše uživa-
tele, a to paní Libuši, která oslavila letos 64. naro-
zeniny, a pana Zdeňka, který oslavil 71. narození 
– jsou nejstaršími obyvateli Našeho světa. Oba se 
těší poměrně dobrému zdraví a přejeme jim, aby 
to tak ještě dlouho zůstalo,“ podotkl ředitel zaříze-
ní Jan Zvoníček. 

Jak dále řekl, na oslavě se nezapomnělo 
na zaměstnance, kteří v Našem světě pracují nej-
déle. „Dárkový koš obdržela paní Soňa, která je 
u nás již 38 let, a pan Milan, který u nás pracuje již 
24 let. V organizaci začali pracovat ještě v době, 
kdy jsme působili v Ostravici,“ připomenul ředitel.

Organizace Náš svět je zřízena Moravskoslez-
ským krajem a poskytuje sociální služby osobám 
s mentálním postižením v kombinaci s tělesným, 
smyslovým a duševním onemocněním. „Náš 
areál v obci Pržno byl otevřen v roce 2005 a je 

situován v prostředí Beskydského předhůří Mo-
ravské brány s výhledem na nejvyšší horu Beskyd 
– Lysou horu. Dále sociální služby poskytujeme 
na pobočkách ve Frýdku-Místku, a to na ulici J. 
Lohrera 779 a na adrese Horymírova 2287, Frý-
dek-Místek,“ uvedl Jan Zvoníček.

Celková kapacita pobytových sociálních slu-
žeb je 181 uživatelů a kapacita ambulantních 
sociálních služeb (sociálně terapeutických dílen) 
je 50 uživatelů. V organizaci pracuje na 190 pra-
covníků.

„Cílem našich služeb je umožnit žít našim 
uživatelům spokojeně, udržovat rodinné a blíz-
ké vztahy. Podporovat je v jejich dovednostech, 
schopnostech a vést je k zapojení do běžného 
společenského života. Motivovat je k aktivnímu 
způsobu života. Napomáhat udržet, nebo rozvíjet 
jejich schopnosti a dovednosti, které posilují jejich 
samostatnost a vedou k seberealizaci, a hlavně 
vytvářet domov,“ doplnil Jan Zvoníček.

Náš svět je na Pržně již 16 let

Sotva skončila rekonstrukce mostu za kraví-
nem, stavební práce se spustily hned vedle něj. 
Obec započala práce na revitalizaci tamní vodní 
plochy nazvané Rzavírko. Na tuto investiční akci 
se jí podařilo získat dotaci ve výši1,4 milionu ko-
run. Peníze se použijí na odbahnění, vyčištění, 
úpravy břehů, úpravy přítoku do nádrže, výstav-
bu nové hráze a nového výpustního objektu. 

„Následně, a to není součástí této dotace, by 

měla na řadu přijít druhá etapa, která je nyní 
ve fázi studie. Ta by měla řešit dokončení toho-
to místa a jeho přetvoření do podoby volnoča-
sového prostoru a laviček na posezení,“ připo-
menul starosta Pržna Petr Blokša. Doplnil, že 
tato rekonstrukce by již neměla mít velký vliv 
na život občanů v obci. „Do konce října by měly 
být práce hotové. Předpokládám ale, že se to 
zhotoviteli podaří i trošku dříve,“ dodal.

Začala oprava rybníčku Rzavírko

Počasí se v červnu konečně umoudřilo 
a obec tak mohla konečně zajistit údržbu povr-
chů obou hřišť s umělým povrchem. Důkladná 
údržba je nezbytná pro zajištění dlouhodobé 
funkčnosti a udržitelnosti sportovišť, které jsou 
v provozu již tři roky. 

„Běžná každoroční údržba obou sportovišť 
vychází přibližně na 35 tisíc korun. Již v dalším 

roce ale počítáme s rozsáhlejší údržbou, a to 
s ohledem na vytíženost sportovišť, zejména 
tenisového kurtu,“ vysvětlil starosta Pržna Petr 
Blokša. Jak dále řekl, je hezké, že všichni chtějí 
hrát na kurtu, který je zdarma, ale málokdo už 
po hře provádí jednoduchou údržbu běžným 
kartáčováním. „To by měl udělat po hře každý 
návštěvník kurtu,“ upozornil starosta. 

Sportoviště se dočkalo údržby

Malý den obce si všichni užili

V úterý 1. června měly všechny děti na celém 
světě svátek, byl Mezinárodní den dětí. Po dlou-
hé době jsme opět mohli připravit pro naše nej-
menší i žáky naší školy veselé dopoledne plné 
her, soutěží, dovádění a tančení. Klauni na vol-
né noze zaujali svým představením nejen děti, 
ale i dospěláky, také počasí vyšlo na jedničku. 
Největší úspěch měl pestrobarevný padák, mý-
dlové bubliny, které si zkoušely vytvořit samy 
děti, a v závěru dáreček, zvířátko nebo kytičku 
z nafouknutého balónku. Nechyběla sladká teč-
ka, a to mléčný tvarohový oplatek.

Den dětí na naší škole dopadl na jedničku

Za loňský rok se Pržno opět výrazně posu-
nulo v oblasti třídění odpadů. Svědčí to o sku-
tečnosti, že třídíme čím dál víc a zodpovědněji, 
ale také o tom, že v rámci každodenní spotřeby 
produkujeme větší množství odpadů. 
Vyprodukovali jsme: 36,494 tun papíru, 16,742 
tun plastu, 29,966 tun skla, 22,429 tun železa, 
0,498 tun nápojových kartonů.

V přepočtu produkce tříděných odpadů 
na osobu a rok 2020 jsme vytřídili celkem 79 
kg!!! Pro srovnání, ve Frýdlantě nad Ostravicí 
je průměrná výtěžnost 63 kg, v rámci Morav-
skoslezského kraje a celé ČR se výtěžnost 
pohybuje dokonce jen okolo 53 kg a velikost-
ně srovnatelné obce dosahují v průměru 57 
kg/os/rok. Z toho tedy plyne, že jsme na tom 
velmi dobře. Přesto s ohledem na stávající 
legislativu musíme i nadále výsledky zlepšo-

vat, neboť skládkovné se během příštích let 
rapidně zvýší, pokud nebudeme dosahovat 
potřebné úrovně třídění. Již zkraje roku jsme 
informovali, že současný limit produkce SKO 
(popelnice) je 200 kg/os/rok. Při splnění to-
hoto limitu skládkovné činí 500 Kč/tunu. Při 
zvýšení produkce SKO nad 200 kg již sklád-
kovné činí 800 Kč/tunu. Za 10 let bude roč-
ní limit na osobu a rok 120 kg a skládkovné 
bude až 1850 Kč/tunu. 

Do třídění se zapojily i děti z naší školy. Se-
sbíraly neuvěřitelných 16 326 ks nápojových 
kartonů, což je o 3701 více než loni. Dětem 
i všem, kteří jim ve sběru pomáhali, patří vel-
ký dík. První tři nejlepší sběrači byli odměněni 
dárkovou poukázkou. Jsou to: Eliška Kaňová 
(obhájila loňské prvenství), Ema Kijonková 
a Karolína Fišerová. Petr Blokša 

Opět jsme se zlepšili v třídění odpadů

Kovové odpady mohou občané odkládat tak-
řka na každém sběrném místě. Nakládání s tímto 
odpadem ale vyžaduje plnění určitých pravidel. 

„Žádáme tedy opětovně občany, aby do ná-
dob na sběr kovového odpadu odkládali prázd-
né obaly bez různých zbytků náplní, olejů apod. 
Při následné manipulaci totiž dochází k vytéká-
ní zbytků obsahů konzerv a dochází ke znečiš-
ťování okolí, techniky a rovněž nádoby nepří-
jemně v tomto teplém období zapáchají,“ obrací 
se na veřejnost starosta Petr Blokša.

Obec již několik let zajišťuje také sběr tuků 

a olejů z kuchyní. Sběrná místa jsou u kravína 
a za obchodem. I zde je potřeba respektovat 
pravidla. „Opakovaně občany žádáme, aby 
tuky a oleje do nádoby odkládali v uzavřených 
plastových lahvích, které se do nádoby dají 
vložit přes otvor umístěný ve víku nádoby. Je 
zcela nevhodné vkládat do kontejneru oleje 
ve skleněných nádobách, které se často rozbijí 
a následně je místo sběru znečišťováno vyté-
kajícím odpadem. Vhodné není rovněž odklá-
dání olejů ve velkých nádobách vedle sběrných 
nádob,“ upozornil starosta. 

Jak třídit kov a potravinářské oleje

V pondělí 21. června v odpoledních hodi-
nách se obcí Pržno přehnala silná bouřka. 
Dobrovolní hasiči pomáhali při úklidu popa-
daných stromů, naštěstí byly škody na ma-
jetku v malém rozsahu a bez zranění osob. 
Velitelem zásahu byl Zdeněk Adamec.

Hasiči bojovali s živlem

Ať je bouřka nebo zima, na Bílé je vždycky prima!
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slovo starostky

Milí spoluobčané,
jsou tady, skvělé, slunečné, nádherné, veselé, a já doufám, že už ko-

nečně bezcovidové, prázdniny!  Dětem skončil školní rok a už si jistě užívají 
volných dnů plných smíchu a pohody. Nás dospělé zase čekají dovolené 
a možná i cesty někam za hranice k moři či na hory.

Přeji proto vám všem, abyste si užili společné chvíle volna co možná nej-
lépe a přivezli si spoustu krásných zážitků. A samozřejmě, abyste se ve zdra-
ví vrátili domů.  Pavlína Stankayová, starostka Ostravice

Pro pěší, cyklisty i maminky s kočárky opra-
vila obec Ostravice mostek přes náhon od Bárt-
kova jezu na ostravické cyklostezce. Lidé, kteří 
přes něj přechází, většinou míří k malebným 

peřejím. Nový mostek ocení všichni uživatelé. 
„Přejeme si, ať všem občanům i návštěvní-

kům obce slouží co nejdéle!“ usmála se staros-
ta Ostravice Pavlína Stankayová.

Změna v obecním 
zastupitelstvu 

Složení zastupitelstva obce Ostravice 
opět doznalo změny. Svého mandátu se 
vzdala zastupitelka Jana Veličková, která 
je zároveň ředitelkou místní školy. Nahradil 
ji Radim Valášek, který v červnu složil slib 
nového zastupitele. Oba ve volbách kandi-
dovali za sdružení Nezávislí spoluobčané. 

Beskydská rallye potěší 
milovníky veteránů

Stejně jako minulý rok i letos musela být 
spousta společenských akcí kvůli protikoro-
navirovým opatřením zrušena. Milovníci sta-
rých aut ale mají štěstí. Oblíbená Beskydská 
rallye se konat bude. Nablýskané staré stro-
je, dámy a pánové v dobových kostýmech, 
dorazí na Ostravici do areálu Beskydského 
pivovárku v sobotu 31. července.

Nadační fond Pavla Novotného uspořá-
dal v sobotu 19. června charitativní výstup 
na Lysou horu. Akce se konala pod záštitou 
starostky Ostravice Pavlíny Stankayové. Po-
dařilo se nakonec vybrat přes 105 tisíc korun. 
Výtěžek půjde na podporu třináctileté Natálky 
a dětské terapeutické pozůstalostní skupině 
Stromeček. 

A jaký je důvod sbírky? Natálka se narodi-
la v roce 2008 o tři a půl měsíce dříve, než byl 
plánovaný termín porodu. Po narození vážila 
pouhých 480 g a o svůj život musela bojovat. 
Svůj první důležitý boj vyhrála a její maminka 
Jaroslava si dceru po třech měsících stráve-
ných v nemocnici konečně odvezla domů.

Když se zdálo, že Natálka bude spokoje-
ná a život ji bude bavit, přišla v prosinci 2020 
krutá rána. Mamince diagnostikovali rakovinu 
plic s minimální šancí na přežití. Nádor napadl 
plíce a krutou pravdu musela rodina přijmout. 
Maminka, paní Jarka, zůstala v nemocnici 
a o Natálku se staral tatínek Jirka. Po určité 
době se rozhodla paní Jarka, že chce strávit 
zbytek života doma s těmi nejbližšími, s rodi-
nou. V tento okamžik rodina opatrně sdělila 
krutou pravdu Natálce. Přestože rodina byla 
srozuměna se všemi okolnostmi, neváhali 
ani na chvilku a maminku dne 23. prosince 
přivezli konečně domů. Maminka paní Jarka 
ožila a díky úžasným lidem z Mobilního hospi-

ce Strom Života se mamince začalo dařit lépe. 
V tento okamžik se z malé Natálky stala 

velká žena. Její tatínek musel bohužel chodit 
do práce, rodina musela být z něčeho živa. 
Většinou dělal noční směny a zástupci mo-
bilního hospice nemohli být s paní Jarkou po-
řád. Natálka se rozhodla, že mamince bude 
ve všem na blízku, a proto vstávala ve 4 ho-
diny ráno k milované mamince, podávala jí 

léky včetně morfia a také se starala o veške-
rou osobní hygienu včetně mytí, přebalování 
a další pomoci. Maminka paní Jarka naposle-
dy vydechla 29. ledna 2021 a celá rodina se 
stihla s maminkou tento den rozloučit.

Lidé, kteří nestihli přijít na charitativní akci, 
mohou na sbírku také přispět. Potřebné infor-
mace najdou na webu obce Ostravice nebo 
nadace.

Výstup na Lysou podpořil Natálku

Vůně benzínu, nostalgie, stopy dob dáv-
no minulých. Ostravice byla svědkem závo-
du veteránů Moravian Wallachia Classic. 
V sobotu 26. června se mohli obyvatelé naší 
obce podívat na průjezd rychlostními úseky 
na Smrčku nebo u hřbitova. Závodníci se 
pak přesunuli do golfového areálu, kde měli 
naplánovaný oběd. Lidé měli jedinečnou 
příležitost v klidu si prohlédnou nablýskané 
automobily všech možných značek a z růz-
ných časových období. Celkem jich na akci 
dorazilo 43.

Veteráni prosvištěli Ostravicí

Letošní zimní sezóna ukázala, že ne všich-
ni výletníci vědí, jak se mají v přírodě chovat. 
Kvůli pandemii a s ní souvisejícími restrikce-
mi se do přírody vypravilo více lidí, s letním 
obdobím jich tam bude ještě více. Kampaň 
Zodpovědný turista připomíná, jak se na vý-
letech chovat.

„Každý samozřejmě ví nebo alespoň tuší, 
že pobyt v přírodě má určitá pravidla. I malé 
dítě vám vyjmenuje, že se odpadky nevyha-
zují jen tak kdekoliv, že se v lese nemá roz-
dělávat oheň a dělat zbytečný hluk nebo že 

pro stanování jsou určené kempy. Bohužel 
není málo lidí, kteří tato jasná pravidla nere-
spektují. A tak jsme si řekli, že je na místě 
si některé zásadní věci připomenout, ideálně 
vtipnou a hravou formou, a tak vznikl Manuál 
zodpovědného turisty,“ uvedl náměstek hejt-
mana Moravskoslezského kraje pro cestov-
ní ruch Jan Krkoška s tím, že manuál vznikl 
ve spolupráci kraje s Agenturou ochrany pří-
rody a krajiny ČR a s Lesy ČR.

Několikastránkový manuál osloví všechny 
věkové kategorie. Jednoduchá a vtipná gra-

fika doplněná o krajový dialekt má turisty při-
mět uvědomit si, jak se na výletech chovají. 
„Hledáme nejrůznější způsoby, jak do pově-
domí lidí dostat odpovědný přístup k přírodě. 
Hravé kresbičky a hesla i vtipné video popi-
sují největší prohřešky výletníků. Možná se 
i ti největší hříšníci chytnou za nos a ten obal 
od oplatky místo do borůvčí hodí do batohu. 
Snad lidé přestanou ničit místa, která mají 
rádi, a do kterých se chtějí v budoucnu vra-
cet,“ vysvětlil náměstek hejtmana kraje Jan 
Krkoška.

Manuál nabádá, jak se mají turisté chovat

Nový mostek slouží nejen cyklistům

Bioodpad je jediným druhem odpadu, kte-
rý lze v domácích podmínkách velmi kvalitně 
recyklovat na cenné organické hnojivo. Proto 
se Ostravice zapojila do projektu, díky které-
mu rozdala mezi své občany 867 kompostérů 
zdarma. Nyní jsou všechny kompostéry přidě-
leny a je čas začít kompostovat.

Jak na to? Během kompostování se z biood-
padu stává materiál obsahující humus, ve kte-
rém se váží organické a minerální látky a voda, 
které jsou pak k dispozici pro rostliny. Hotový 
kompost je tedy kvalitním hnojivem, které ob-
sahuje vše, co při pěstování z půdy odebíráme. 
Z domácnosti lze kompostovat zbytky ovoce 

a zeleniny (včetně citrusových plodů), kávové 
a čajové zbytky, zbytky pečiva, skořápky z va-
jíček a ořechů, lepenku, papírové kapesníky, 
ubrousky či podestýlky domácích býložravých 
zvířat. Ze zahrady mohou lidé do kompostů 
vkládat posekanou trávu, listí, větvičky, plevel, 
zbytky zeleniny, piliny, hobliny, kůru, popel ze 
dřeva, trus býložravých hospodářských zvířat, 
peří, chlupy či vlasy.

Na kompost lze ukládat veškerý „zelený“ 
odpad ze tříd včetně rostlinného odpadu z ku-
chyně. Tento odpad nesmí obsahovat živočiš-
né zbytky (maso, kosti, mléčné výrobky apod.) 
a zbytky vařených jídel. 

Obec rozdala všechny kompostéry

Už podruhé se do celostátní akce na-
zvané Noc kostelů zapojily také ostravické 
kostely. V obou si lidé v podvečerních i ve-
černích hodinách v pátek 28. května mohli 
poslechnout varhanní koncert, zazpívat si 
nebo jen tiše nasát atmosféru. Na děti če-

kaly výtvarné dílničky i prohlídky obou sva-
tostánků. Noc kostelů v Ostravici obohatili 
svým vystoupením i umělci ze ZUŠ Frýdlant 
n. O. a zpěváci Scholy Borová. Otevřen byl 
katolický kostel Nejsvětější Trojice a evan-
gelický kostel.

Noc kostelů přivítala nejen věřící

Ostravice pomáhá obcím, které zasáhlo ni-
čivé tornádo. Ve spolupráci se Starými Hamry 
a dobrovolnými hasiči z obou obcí převezla 
první materiální pomoc do skladu v Hodoníně. 
Finanční pomoc obce Ostravice postiženým 
obcím bude následovat ihned po schválení 

částky radou obce. Na obecním webu je také 
zveřejněn účet Charity Brno, kam mohou obča-
né přispět jakoukoliv finanční částkou. „V násle-
dujících dnech budeme přemýšlet, jak ještě by-
chom mohli pomáhat. Způsobů se najde určitě 
dost,“ podotkla starostka Pavlína Stankayová.

Pomáháme jižní Moravě!
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slovo starosty

Vážení a milí spoluobčané,
je před námi čas dovolených a prázdnin, přičemž uplynulý školní rok byl asi pro každého 

z nás tím nejpodivnějším, jaký pamatujeme. Děti, učitelé, rodiče i prarodiče zažívali situace, 
které by si dříve nedokázali nejspíš ani představit. 

A samozřejmě i ti, kterých se školní docházka nijak netýká, mají za sebou rok plný nebýva-
lých starostí, nejistoty, omezení a bohužel i ztrát. Nyní opatrně doufáme, že se snad svět již 
postupně vrátí do normálních kolejí, že se budeme opět společně potkávat na pouti i dalších 
akcích a že nás po nynějším uvolnění nečeká opět další vlna komplikací. Věřme, že to tak 
opravdu bude. Všichni už si zasloužíme normálně se nadechnout a žít.

Přeji vám proto všem krásné léto, plné zážitků, aktivního (a klidně i pasivního) odpočinku, 
léto, které nadobro zažene všechny chmury a vrátí svět do normálu.

  Pavel Kuběna, starosta

Informace obecního úřadu

• Ve dnech 8.–10. července bude v rám-
ci zpracovávání studie k decentrální  ka-
nalizaci odborný projektant přímo v terénu 
procházet jednotlivé lokality obce a hledat 
konkrétní možnosti řešení. Veřejná schůze 
věnovaná tématu odkanalizování je pláno-
vána na září – do té doby budou již díky 
studii k dispozici konkrétnější technické in-
formace a předběžně je již domluvena také 
účast starosty obce Starkoč, která byla jed-
nou z prvních vesnic, kde systém decent-
rální kanalizace před lety zavedli.

• Na víkend 31. 7. a 1. 8. je plánována 
Borovská  pouť. Ve spolupráci s Českým 
rozhlasem Ostrava připravujeme Lidovou 
veselici na obecním hřišti a chystáme také 

jarmark tradičních řemeslných a regionál-
ních výrobků u Obecního domu. Přijet by 
jako obvykle měly i kolotoče a další atrakce.

Poutní mše svaté v kostele sv. Igná-
ce na Borové se konají v neděli v 8.30 
a v 10.00 hodin.

• Obec uspěla s žádostí o dotaci na po-
řízení projektové dokumentace k projek-
tu chodníku Božoň – Rozhraní a získá tak 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje částku 
166.800 Kč.

• Kominické  práce je možné objednat 
na obecním úřadu. Termín je domluven 
na 9. a 10. srpna, v případě velkého zájmu 
bude přidán termín další.

CVČ U Rosničky informuje

Milé děti, milí rodiče a přátelé Rosničky,

poslední měsíc školního roku utekl jako 
voda a prázdniny klepou na dveře. 

Na začátku června byla rozvolněna proti-
epidemiologická opatření a Rosnička mohla 
konečně otevřít. Z kroužků se však vrátily 
pouze Tvořivé šikulky a výuka jazyků. Lek-
torka keramiky a šití měla dlouhodobou ne-
mocenskou, lektorky Tanečků a Dramaťáku 
neměly na co navázat a Cvičení si během 
covidu našlo náhradní prostory.

Z důvodu nejistých a často se měnících 
podmínek uvolňování covidových opatření 
nebyla v červnu Burza hraček a oblečení. 
Pevně věřím, že na podzim už bude situ-
ace stabilní a Podzimní burza, plánovaná 
na 11.–15. 10., proběhne dle plánu.

Na podzim také plánujeme (kromě již 
tradičních akcí, jako je Drakiáda, Tábor 
podzimních prázdnin, Posvícení aj.) jed-
nou měsíčně společné sobotní výlety dětí 
s rodiči na zajímavá místa v našem kraji, 
Dílničku podzimního tvoření a keramiky, 
dlabání dýní aj.

Zájemci o konání Dětských oslav v her-
ně si již mohou rezervovat termíny na tel. 

čísle 724 144 368. Při-
pomínám, že k dispozi-
ci je každá středa vždy 
od 15.30 do 18.00, a to 
od 15. září. 

Přeji všem dětem krásné léto plné slun-
ce, vůní, koupání, pohybu a zážitků. 

 Teta Blanka

Poslední červnová sobota patřila na hřišti 
pod obecním úřadem dětem – ale nejen jim. 
Po nucené covidové přestávce se totiž ko-
nečně mohla uskutečnit první obecní akce 
„Dětské odpoledne a smažení vaječiny“.

Od tří do pěti hodin odpoledne tak nejpr-
ve proběhl „odložený“ dětský den. Na děti 
čekalo celkem sedm stanovišť, připrave-
ných Centrem volného času U Rosničky, 
na kterých plnily sportovní i tvořivé úkoly 
a za každý úkol dostaly odměnu. Všichni 
– od nejmenších až po ty trochu odrostlej-
ší – si mohli například vyzkoušet balanco-
vání na slackline, discgolf, nebo třeba hod 
nerf-raketou. S pomocí tety Sylvy vyráběli 
větrníky. Zajímavostí byl obří bublifuk a tra-
dičním lákadlem pak byla střelba ze vzdu-
chovky, kterou přichystali myslivci z MS 
Borová. Veškeré odměny pro děti byly po-
řízeny z Dotačního programu „V Beskydech 
to žije“ zprostředkovaného MAS Frýdlant-
sko-Beskydy z. s.

Po skončení dětského programu násle-
dovalo smažení vaječiny – opět náhrada 
za kácení (a vlastně i stavení) máje i další 
zrušené akce. Malenovičtí hasiči připravili 
na ohni skvělou vaječinu z dvou set sedm-
desáti vajec, k zakousnutí byly také klobásy 
a další občerstvení.

Lehce aprílové počasí se nakonec 
umoudřilo a společná akce obecního úřadu, 
CVČ U Rosničky, MS Borová a SDH Male-
novice se rozhodně vydařila a připomněla 
časy před pandemií, kdy obecní společen-
ský život fungoval na plné obrátky. Věřme, 
že na tuto první vlaštovku brzy navážou dal-
ší – třeba hned o pouti…

Dětské odpoledne a smažení vaječiny

Po dlouhé covidové pauze proběhly bě-
hem víkendu 12. a 13. června v Malenovi-
cích konečně první hasičské soutěže. V so-
botu to bylo 1. kolo Moravskoslezské ligy, 
kterého se za krásného letního počasí zú-
častnilo celkem 49 družstev. 

Viděli jsme zde i velmi vydařené časy, 
např. 13,6 s, s nímž družstvo z Prchalova se-
střelilo oba terče a vyhrálo v kategorii Muži. 
Naši borci měli bohužel neplatný pokus (ne-
boť se netrefili s košem do kádě). Soutěže 

se zúčastnila i tři družstva „veteránů“ nad 50 
let. Malenovice, Nová Ves a Pstruží. Všech-
na tři družstva dosáhla velice pěkných časů 
s rozmezím 1,5 s, přičemž ten nejlepší měli 
malenovičtí padesátníci.

V neděli pak proběhla dětská soutěž, kte-
ré se zúčastnilo 29 družstev v celkem čty-
řech kategoriích. Zde bodovali nejlépe naši 
nejmenší – družstvo MINI, které vyhrálo 
před MINI z Oprechtic a Lubna.

Mladší hasiči z Malenovic skončili na 5. 

místě a naši starší žáci sice sestřelili oba 
terče, ale měli neplatný pokus z důvodu ne-
našroubovaného koše na savici. V kategorii 
Dorost jsme neměli zástupce.

Nedělní dětská soutěž byla poznamena-
ná chladnějším počasím a hlavně bylo větr-
no, což mnohým družstvům působilo nemalé 
potíže při sestříkávání terčů. Ani počasí však 
nepřekazilo radost z toho, že se soutěže ko-
nečně mohly uskutečnit. 

 sdh

Hasičský víkend po dlouhé covidové pauze

Leguán jistě nepatří mezi nejtypičtější 
zvířecí obyvatele beskydského podhůří. 
Proto když se na obecní úřad obrátili ob-
čané s informací, že jim po zahradě pobíhá 
obří ještěr, bylo prvotní reakcí především 
překvapení. Zaběhnuté psy řeší obec doce-
la často, ale takovýto „jurský park“ jsme tu 

ještě neměli.
Vše ale nakonec dobře dopadlo. Zhruba 

třičtvrtě metru dlouhého leguána se podaři-
lo bezpečně odchytit a poté, co strávil jeden 
úřední den v kanceláři starosty, vyzvedli si 
jej (díky mohutnému sdílení na sociálních 
sítích) majitelé.

Kuriózní odchyt leguána
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O b e c   M e t y l o v i c e 
a Království lašské z.s. 

 
 

                srdečně zvou všechny občany  
z Lašska i širého okolí 

5. července 2021 na Metylovský Čupek 
kde se uskuteční 

 
CYRILOMETODĚJSKÁ 

pouť 
 

Program: 
 

14.00 – zahájení slavnosti starostou obce Ing. Lukášem Halatou 
a lašským králem Z. V. Krulikovským 

14.10 – Bohoslužba slova ke cti patronům Moravy a Slezska 
sv. Cyrila a Metoděje za účasti P. Mgr. Václava Gandery 

 
 

 
 

15.00 – vystoupí country band WIND z Havířova 
Lašský král a jeho ODUALAJNE band 

zahrají folk, country, lidovky i trampské písničky  
Pro rodiče s dětmi bude připravena soutěžní trasa. 

Start 12.30 – 13.00 od autobusové zastávky na Čihadle. 

Občerstvení zajištěno: Lašské placky ze Sedlišť aj. dobroty! 

Po dlouhé covidové výluce byl opět obno-
ven provoz muzea v Metylovicích. Ve stálé 
expozici Kožane město si zájemci mohou 
prohlédnout dobové exponáty a poslech-
nout výklad z období slavné historie obce. 
Tu proslavili v druhé polovině 19. století 

metylovští řemenáři hlavně výrobou mety-
lovského biče.

Lidé se zde dozví podrobnosti způsobů 
zpracování kůže a jednotlivých postupů vý-
roby biče. Řemenáři dodávali své věhlasné 
výrobky nejen do krajin tehdejšího Rakous-

ka-Uherska, ale taky do zámoří. 
Muzeum je otevřeno v sobotu a v neděli 

od 14 do 16 hodin, v jinou dobu po domluvě 
na telefonu 737 345 110 nebo 737 391 989, 
případně na e-mail: ruzena.vrbova@metylo-
vice.cz.

Dýchací přístroje, elektrocentrály, lokátory 
do auta, ale i cisternové stříkačky nebo například 
automobil na záchranu zvířat. To jsou dary, kte-
ré kraj věnuje hasičům z regionu. Profesionální 
i dobrovolné hasiče kraj podporuje dlouhodobě, 
jsou nepostradatelní pro zajištění bezpečnosti 
lidí i majetku. „Naši dobrovolní hasiči obdrželi 
pro svou výjezdovou jednotku šest dýchacích 
přístrojů v hodnotě zhruba 217 tisíc korun,“ 
upřesnil starosta Metylovic Lukáš Halata.

„Dění během pandemie nám potvrdilo, jak 
moc důležití jsou hasiči pro naši společnost. Je-
jich zapojení v rozvozu ochranných prostředků 
a později i vakcín bylo nesmírně důležité v boji 
proti koronaviru. Profesionální nebo dobrovolní 
hasiči také dezinfikovali celé domovy nebo po-

máhali se zajištěním testování. A samozřejmě 
nadále plnili své běžné pracovní povinnosti, jako 
jsou zásahy při požárech či jiných mimořádných 
událostech. Je proto nezbytně nutné, aby měli 
co nejvhodnější podmínky pro svou náročnou 
práci. Proto hasičům Moravskoslezský kraj 
věnuje techniku potřebnou pro jejich činnost,“ 
uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo 
Vondrák a připomněl, že letos už kraj hasičům 
věnoval vybavení za více než 25 milionů korun. 
Šlo o vyprošťovací vaky, dekontaminační sprchu 

nebo třeba IT vybavení. Dalších 12 milionů kraj 
letos na jaře přispěl i na rekonstrukce hasič-
ských zbrojnic.

Další vybavení dostanou hasiči v Moravsko-
slezském kraji ještě ve druhé polovině tohoto 
roku, krajský Hasičský záchranný sbor obdrží 
širokospektrální ochranné filtry nebo třeba pro-
tichemické obleky. S podporou budou moci po-
čítat i dobrovolní hasiči, získají například příspě-
vek na cisternové stříkačky i na rekonstrukce 
hasičských zbrojnic.

Už pošesté se v Metylovicích bude v rámci 
Dne obce konat soutěž ve vaření kotlíkového 
guláše. 4. září tak změří síly borci, kteří své re-
cepty mnohdy ladí dlouhá léta. Do kvalifikace se 
mohou přihlásit profesionální i amatérské týmy 
(maximální počet lidí v týmu je jeden až pět, 
větší polovinu musí tvořit občané Metylovic). Při-
hlášku je možno vyzvednout na obecním úřadě 
nebo na webových stránkách obce a podat ji 
na obecní úřad do 30. července.

Vybrané týmy budou o své účasti informová-
ny do 13. srpna, přednost mají soutěžící před-
chozích ročníků. Týmy budou mít k dispozici pro-
stor cca 3x3 metry. Počet týmů bude maximálně 
deset. Startovné činí 300 korun.

Zadání je zdánlivě jednoduché – uvařit guláš 
v kotlíku vytápěném ohněm. Jednotlivé týmy musí 
připravit minimálně 50 porcí guláše. Soutěžící si 
sami zajistí suroviny, pomůcky i výzdobu. Maso 
může být předem nakrájené a naložené. Zelenina 
může být očištěná, ale ne nakrájená. Zájemci si 
mohou donést i vlastní vývar. Čas na vaření jsou 
čtyři hodiny. Hodnotí se také výzdoba stánku, prá-
ce a čistota na pracovišti, show či doprovodný pro-
gram. Soutěžící mají povinnost dát vzorek guláše 
porotě, zbytek mohou prodat veřejnosti.

Cílem akce je odpočinout si od stresových si-
tuací v zaměstnání a užít si jiné vaření, než jsme 
zvyklí. V prvé řadě jde o zábavu.

Slavnostní zahájení soutěže bude ve 12 ho-

krátce z obce

Sběr velkoobjemového 
a BIO odpadu

Občané Metylovic mohou využít služeb sběr-
ny surovin. Sběr velkoobjemového odpadu 
se bude konat v pátek 2. července od 14 
do 18 hodin a v sobotu 3. července od 8 
do 12 hodin a v pátek 6. srpna a v sobotu 7. 
srpna ve stejný čas.
Sběr BIO odpadu se koná každou sobotu 
od 10 do 12 hodin nebo po domluvě. Vše 
v areálu bývalého horního kravína.

Odvoz odpadů v červenci
Odvoz odpadů nastane ve středy 7. a 21. 
července 2021. Cyklus odvozu ve středu li-
chý týden zůstává zachován.

Muzeum Metylovice je opět otevřené

Budeme opět svědky gulášového klání

din. Týmy si mohou nazdobit stánky a připravit 
pracoviště. Soutěžící, kteří se umístí na třetím 
místě, získají patnáctilitrový soudek piva. Stříbrní 
obdrží třicetilitrový soudek a vítězové se budou 
radovat z padesátilitrového sudu piva.

Hasiči dostali od kraje šest dýchacích přístrojů

Ve výstavní síni Muzea Metylovice se v ne-
děli 20. června konala vernisáž výstava obrazů 
pod názvem Barevný koníček. Vystavuje 20 
absolventek z kurzu malování Marcely Brodo-
vé. K vidění je 100 obrazů, které snaživé ma-
lířky namalovaly v posledním období. Organi-
zátorem akce bylo Občanské sdružení Koňské 
nebe a Obec Metylovice.

Samotná slavnostní vernisáž proběhla, 
vzhledem k doznívající covidové krizi, venku 
před muzeem. Počasí přálo, bylo hezké letní 
odpoledne. Přítomno bylo na 70 spokojených 
návštěvníků. 

Úvodem excelentně zahrála na housle Len-
ka Liberdová. Milan Hajdušek poděkoval všem, 
kdo se podíleli na organizaci výstavy, konkrét-
ním sponzorům a sympatizantům za výpomoc 
na bohatém občerstvení při slavnostní vernisáži.

Poté vystoupila metylovská rodačka paní 
Marcela Brodová. Ta ocenila zápal a aktivitu 
svých absolventek. Vyzvedla viditelné zlepšení 
kvality těch malířek, které se svému oblíbené-
mu koníčku věnují delší dobu. Dle jejího pře-
svědčení ty nejlepší již překonaly amatérskou 
úroveň.

Krátce vystoupila i paní Renáta Kretková, 
která její kurzy navštěvuje již několik let. Podě-
kovala Marceli Brodové za její přínos a zároveň 
vyzvedla velmi příjemnou atmosféru v kolektivu. 

Spektrum různorodých děl a odlišných tech-
nik učinilo z výstavy velice zajímavou událost. 
Výstava potrvá do 5. září. Můžete ji spatřit 
ve výstavní síní metylovského muzea každou 
sobotu a neděli od 14 do 16 hodin. Zároveň 
můžete zhlédnout i stálou expozici Kožane 
město o historií řemenářství v obci.  MH

Výstava představuje práce absolventek

Třebaže se to s jižní Moravou nedá srov-
návat, i přes naši obec se prohnal velký vítr. 
Na první letní den, tedy 21. června, potrápil 
místní občany a zaměstnal dobrovolné hasiče. 

„Spadla lípa na budovu obecního úřadu, 
v první chvíli jsme si mysleli, že to promáčklo 
i auto paní doktorky Kajnarové, ale naštěstí se 
tak nestalo. Lidem vítr posunul pergolu, a do-
konce došlo ke zranění a musel zde zasahovat 
záchranářský vrtulník,“ popsal situaci starosta 
Metylovic Lukáš Halata. Upřesnil, že k zemi 
šlo pět jasanů a na čas byla neprůjezdná cesta 
k chatovišti. 

Do terénu ihned vyrazilo šest místních dob-
rovolných hasičů. Spadlý strom před budovou 
obecního úřadu rozřezali a opatrně odstranili 
pomocí motorové pily.

Také naši obec potrápila lokální vichřice 

Hasiči také asistovali záchranářům a pomá-
hali jim dostat zraněnou osobu do vrtulníku. 
„Bylo to poměrně zvláštní, protože vítr se pro-
hnal jen centrem obce od Vrchoviny po soko-
lovnu. Na jiných místech byl docela klid,“ pokr-
čil rameny starosta. 

Po delší nucené přestávce, kterou si vyžá-
dala proticovidová opatření, klub seniorů uspo-
řádal první setkání v letošním roce. Sešli jsme 
se díky pochopení manželů Lukáše a Jarmily 
Karlických v jejich sportovním tenisovém areá-
lu na opékání párků, a to ve čtvrtek 17. června.

Při této příležitosti jsme si zavzpomínali 
a naplánovali další činnost klubu, jak to dovolí 

aktuální epidemická situace.
Sešlo se nás 24, ale připraveni jsme byli 

na větší účast. Potěšitelné bylo, že si mezi nás 
našel cestu nový manželský pár, a myslím, že 
se jim na tomto setkání líbilo.

Tímto bych chtěl pozvat do řad našeho klubu 
seniorů další nové členy, neboť na věku nezále-
ží.  Za organizační tým Vavřín Michalec

Klub seniorů si opekl párky

Žáci základní školy se po covidové pauze 
vrátili v květnu do lavic. Ke zpestření vyučování 
učitelé volili různé formy a metody.

Žáci se účastnili virtuální prohlídky elektrár-
ny, za podpory skupiny ČEZ a nahlédli do svě-
ta elektráren a dozvěděli se, jak využívat pří-
rodní zdroje k výrobě elektřiny.

Virtuální realitu vystřídalo učení venku, kde 
zkoumali život rostlin v krásném prostředí okolí 
Čupku. Za škaredého počasí si žáci vytáhli en-

cyklopedie. Při příležitosti probírání tématu „Jak 
získáváme informace“ si v přírodovědě žáci vy-
brali téma, které je zajímalo, a pak ve skupin-
kách tvořili prezentace například o lidském těle 
nebo o sluneční soustavě.

Děti se ale krom učení i dobře bavily. Užily si 
rej čarodějnic, oslavily Den Země, besedovaly 
s policisty nebo řádně oslavily Mezinárodní den 
dětí. Neposledně se pořádně rozloučily se škol-
ním rokem a nyní si již užívají prázdnin.

Děti z naší školy se na jaře učily naplno!
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Příjemnou dovolenou plnou slunce a nevšedních zážitků 

přeje všem občanům Pstruží 

starosta Milan Vaněk 

Pro hasičské soutěže, ale i rodinné oslavy, 
smažení vaječiny a další akce slouží přístře-
šek, který stojí hned za obecním úřadem. Nyní 
k němu obec nechala přistavět i herní prvky pro 
děti, aby se mohly také pěkně pobavit. 

„Zázemí je postaveno především pro hasiče, 
ale může si ho pronajmout každý občan pro 
svou akci. Je v něm zařízená kuchyňka, sociál-
ní zařízení a vše, co člověk pro oslavu potřebu-
je,“ podotkl starosta Pstruží Petr Vaněk.

Žáci z páté třídy uspořádali 11. června pro 
mladší spolužáky sportovní den, kde se snaži-
li naučit je a vysvětlit jim, jak se zachovat při 
krizových situacích. Spolužáci si vyzkoušeli 
přenos raněné osoby, opakovali si důležitá 
telefonní čísla, měli vybavit evakuační zavaza-
dlo pro přežití a další podobné aktivity. Každý 
žák dostal po splnění úkolů drobnou sladkou 
odměnu. 

V úterý 29. června se s naší milou školou 
rozloučili opékáním párků v altánu před ško-
lou. „Přišel se s námi rozloučit i pan starosta, 
který nám předal vzpomínkový dárek v podobě 
knihy s věnováním. Také jsme dostali drobné 
dárky, například zvonek na kolo nebo koloběž-
ku, které nám budou připomínat školní zvonění. 
Za mnoho krásných chvil strávených na škole 
jsme předali poděkování panu starostovi, panu 
řediteli školy, paní asistence a naší třídní uči-
telce. Bohužel se někteří z nás loučíme i se 

Kdo přišel poslední červnovou sobotu 
na Opálenou, mohl se dozvědět spoustu 
zajímavostí o chovu, a hlavně stříhání ovcí. 
Konala se tam tradiční akce, která bavila do-
spělé i děti.

Na louce čekaly ovečky, až jim šikovní stři-
hači shodí jejich rouno. „Elektrickým strojkem 

zvládnu ostříhat jednu ovci zhruba za minutu, 
ručním to jde pomaleji. Z jednoho zvířete sun-
dáme tři až čtyři kila vlny,“ zhodnotil střihač.

Zatímco lidé sledovali, jak se ovce ladí 
do letního střihu, další si mohli poslechnout 
klání dětí v sólové zpěvu, vystoupení kapely 
Hesy Lesy nebo dětských folklorních soubo-

rů. Pro nejmenší byl připraven skákací hrad, 
malování na obličej nebo různé hry. Lidé si 
mohli pochutnat na jehněčích specialitách, 
chutnaly tradiční borůvkové knedlíky a další 
dobroty. Lidé si s sebou mohli odnést tradiční 
sýry z ovčího mléka. Počasí přálo a lidé se 
po dlouhé době dobře bavili.

Dášeňka v divadle 
se dětem líbila

Děti naší základní školy se konečně mohly 
po všech omezeních vypravit do divadla. „Vy-
brali jsme si Loutkové divadlo v Ostravě a dob-
ře jsme udělali. Byl to skvělý zážitek!“ je nadše-
na učitelka Jana Bílková.

Den D nastal v pondělí 7. června, kdy výpra-
va ze Pstruží viděla představení Dášeňka čili 
život štěněte. Inscenace byla plná písní, živé 
hudby, humoru a skvělých hereckých výkonů. 
„Snad už budeme moci jezdit za kulturou čas-
těji,“ doufá Jana Bílková.

Poslední pátek v červnu se šly děti projít. 
Kam? „Vyrazili jsme se na zmrzlinu na Pstru-
ží. Všechny děti i žáci si pochutnali na točené 
od pana Klesly. Velmi děkujeme za ledové 
osvěžení celé školky i školy,“ doplnila.

Změna úředních hodin
Od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021 se upravuje provozní doba obecního úřadu.

Úřední den: pondělí 8.00–12.00, 13.00–17.00
Jakékoliv jednání mimo tento den je možné domluvit telefonicky:

558 677 120, 558 677 122.

poděkování

Poděkování za dárky
Základní škola na Pstruží děkuje paní Marii 
Šimčákové za její dárek pro děti školy i školky. 

Horké letní dny nám připomínají, že prázd-
niny už jsou opravdu za dveřmi. Pro mnohé 
děti to znamená dlouhou odluku od svých 
kamarádů a od školky. To platí zejména pro 
naše předškoláky, se kterými jsme se společně 
s rodiči slavnostně rozloučili a v závěru besídky 
je pasovali na školáky. Tradičním dárkem pro 
vzpomínku na mateřskou školu se stala knížka 
s prvním čtením. Mnozí si z ní již nyní dokázali 
přečíst první slova. V pestrém programu děti 
potěšily své rodiče písněmi a básničkami, kte-
ré jim byly průvodci při vzdělávání a přípravě 
na školu.

Všechny děti z mateřské školy si odnáší 
z měsíce června zážitek z oslavy Meziná-
rodního dne dětí. Motivací environmentální 
procházky byl příběh o lásce mezi Růženou 
a Jonášem, tradovaný ke vzniku obce Pstruží. 
Zábavné úkoly na této výpravě vedly ke hledá-

ní klíčů od skrytého pokladu v lese. Jaké pře-
kvapení! Poklad byl plný sov, veverek a motýlů, 
avšak v podobě zdravější varianty perníčků. 

Dalším očekávaným zážitkem byla pohádka 
Kocour Modroočko, za kterou jsme se vyda-

li do Divadla loutek v Ostravě. Tradiční kvalita 
zhlédnutého představení děti nadchla. Příjem-
nou zkušeností pro mnohé děti byla i samotná 
cesta autobusem do Ostravy, která ozvláštnila 
stereotyp minulých měsíců.  Tým MŠ Pstruží

Páťáci uspořádali sportovní den

Zázemí pro hasiče i veřejnost

Bééé, ozývalo se hromadně na Opálené
svými spolužáky, jelikož přecházíme na druhý 
stupeň do různých škol, ale věříme, že mno-

ho hezkých zážitků nás bude stále spojovat,“ 
shodli se páťáci.

Když jsme chodili do školky

Nonstop provoz
Z-BOX je vám k dispozici 24 hodin denně
7 dní v týdnu.

Stačí vám pouze mobilní aplikace
Zásilkovna.

Z-BOX je napájen solárním panelem
a vyžaduje jen minimum elektřiny.

Myslíme ekologicky

Snadná a rychlá obsluha

Nakupte v e-shopu, který doručuje zboží přes Zásilkovnu.

V košíku zvolte doručení na výdejní místo.

V nabídce výdejních míst vyhledejte název naší obce a vyberte Z-BOX.

Jakmile vám přijde výzva od Zásilkovny o vyzvednutí zásilky, můžete vyrazit k Z-BOXu!

U Z-BOXu zapněte na svém mobilním telefonu bluetooth a otevřete aplikaci Zásilkovna.
Telefon se pomocí bluetooth sám spáruje se Z-BOXem a otevře schránku s vaší zásilkou.

Z-BOX nově i u nás! 
Samoobslužné výdejní místo Zásilkovny

Rozšířili jsme služby v naší obci! Nově u nás najdete bezkontaktní výdejní místo, na které si 

můžete nechat doručit své zásilky. Výdejní místo, které má podobu samoobslužného boxu, 

jsme pro vás zřídili ve spolupráci s českou logistickou společností Zásilkovna.

1)

2)

3)

4)

5)

Jak na to?
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Tak jsme zase ožili a počátkem června 
restartovali některé klubové aktivity, a to 

zdravotní cvičení obou skupin, vycházky 
do blízkého okolí a posezení v klubovně.

Jak to bylo v červnu
Začali jsme vycházkou nahoru podél Če-

ladenky s posezením v restauraci Kněhyně, 
posléze byla Letní cesta do Pstruží s cílem 
ve Vlčárně, poté Letní cesta do BRC k Sest-

řičkám a poslední čtvrtek jsme jen tak pose-
děli v klubovně, „bo byla třicítka“.

Bohužel nás v červnu opustil další správ-
ný chlap, pan Jenda Olívka, skromný a tichý 
sympaťák, bude nám samozřejmě chybět. 
Čest jeho památce. 

Jak to bude v červenci

Hned prvního jdeme na placky na Mara-
lák a posléze dáme další nenáročné vycház-
ky včetně grilovačky. Doufejme, že počasí 
bude na naší straně.

Pár slov závěrem
Samozřejmě nikdo neví, jak na tom bude 

covid s podzimem, nicméně tvařme se ja-

koby nic a užívejme si rozvolnění plnými 
doušky.

Přeji nám všem přívětivý způsob léta 
a buďme zdrávi. 

Vše o našem klubu od jeho vzniku v r. 
2010 najdete na www.senioriceladna.cz. 

  Petr Bernady

Knížky moje milé, 
už přišla ta chvíle,
kdy si i já prvňáček

přečtu každý řádeček.
Nádherné dvě hodiny v místní knihovně 

nadchly všechny děti z první třídy. Pravidla 
chování v knihovně, půjčování knih a celková 
atmosféra s povídáním paní knihovnice a paní 
spisovatelky Rožnovské přispěly k tomu, aby si 
děti oblíbily čtení. Krásné medaile, čtenářský 
průkaz a kniha bude prvňáčkům připomínat 

první návštěvu knihovny.
Také naši druháci měli možnost nasávat atmo-

sféru místní knihovny, a to hned dvakrát za sebou 
v průběhu 14 dnů. Při první návštěvě si s paní 
knihovnicí připomněli, jak to v knihovně chodí. 
Dále jim představila zajímavou knihu s názvem 
„Knihožrouti“. Ta sklidila u dětí obrovský úspěch. 
Obrázky knihožroutů, které poté děti ve škole na-
kreslily, zdobily informační centrum a návštěvníci 
mohli hlasovat, který se jim líbí nejvíc.

Druhá návštěva byla také skvělá. Paní spi-

sovatelka Rožnovská představila dětem další 
z jejich báječných knih, a dokonce společ-
ně vyrobili štěně z papíru. Hodinu strávenou 
v knihovně zakončila paní knihovnice dárky 
v podobě knihy a čtenářského průkazu pro ka-
ždého žáčka. Tyto dárky čekaly na své čtenáře 
v knihovně celý rok kvůli loňskému omezení 
návštěv kulturních akcí. 

Děkujeme paní knihovnici za krásné akce, 
které pro nás připravuje a těšíme se na další 
návštěvu.  JT a EP

Pro všechny milovníky kultury pod širým ne-
bem mají organizátoři festivalu Ladná Čeladná 
dobrou zprávu. Přípravy na šestý roč-
ník, jehož termín letos připadá na 6. 
a 7. srpna, jsou v plném proudu. Pro-
gram z neuskutečněného loňského 
ročníku zůstává takřka nezměněn, 
a tak se návštěvníci mohou těšit 
mimo jiné na Vypsanou fixu, Janka Ledeckého, 
Vltavu či Pavla Dobeše. Novinkou v line-upu 
je rapové alter ego hudebníka Jiřího Buriana – 
Kapitán Demo. Kromě koncertů nebudou chy-

bět ani divadelní představení pro děti, worksho-
py, soutěže a další doprovodný program.

„Díky zlepšující se epidemiologic-
ké situaci a rozvolňování pravidel 
pro pořádání kulturních akcí věříme, 
že Ladná Čeladná bude moci letos 
proběhnout. Naším cílem je připravit 
festival tak, ať si ho návštěvníci mo-

hou vychutnat, a to za dodržení všech aktu-
álně platných opatření,“ uvedl ředitel festivalu 
Jindřich Vaněk. Online předprodej začal 14. 
června a pořadatelé apelují na včasný nákup 
vstupenek. „Rádi bychom návštěvníky požáda-
li, aby využili možnost online zakoupení lístků 
v předprodeji a pokud možno omezili nákup pří-
mo na místě. Tím se výrazně urychlí odbavení 
příchozích u vstupní brány. A samozřejmě lidé 
neušetří pouze čas, ale také peníze, protože 
ceny v předprodeji jsou zvýhodněné,“ upozornil 
Jindřich Vaněk. Vstupenky, které si lidé koupili 
na loňský ročník, zůstávají v platnosti. 

Veškeré důležité informace a pokyny budou 
pořadatelé průběžně zveřejňovat na webových 
stránkách a Facebooku festivalu tak, aby ná-
vštěvníci věděli, co bude nutné doložit pro 
hladký vstup do areálu. V případě opakování 
loňského scénáře, kdy by se festival nemohl 
uskutečnit kvůli epidemiologickým restrikcím, 

Spanilý červnový klubový restart seniorů z Čeladné

Druháci v knihovně viděli spisovatelku na vlastní oči.

Děti z první třídy nadšené v knihovně

Festival Ladná Čeladná se po loňské odmlce vrací do podhůří Beskyd
Zastavení cestou ke Kněhyni. Posezení U Sestřiček v BRC. Čekání na pivo ve Vlčárně (Pstruží).

organizátoři garantují automatické vrácení 
vstupného. „Pevně věříme, že tato situace ne-
nastane, ale jsme připraveni i na tuto variantu,“ 
ubezpečil Jindřich Vaněk.

V příznivý vývoj věří rovněž Pavol Lukša, 
starosta obce Čeladná, za jejíž podpory se 
akce koná. „Po loňské vynucené odmlce se tě-
šíme na všechny návštěvníky. Jsme živí tvoro-
vé a deficit společného setkávání nás pomalu, 

ale jistě vháněl do ordinací a náruče psychiat-
rů. Festivalové veselí v centru obce jistě bude 
jedním ze signálů, že život nejen u nás na Če-
ladné se probouzí a vrací do normálu. Jediným 
vroucným přáním bude, když si na konto připí-
šeme další povedený ročník,“ řekl Pavol Lukša. 

(Více informací o festivalu na: www.ladna-
celadna.cz a https://www.facebook.com/lad-
naceladna)

inzerce
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slovo starosty

Vážení spoluobčané, 
Dovolte mi, abych vás na počátku prázdninové sezony pozdravil a shrnul dění v naší obci.
Poslední dobou se toho událo mnoho a rád bych začal tím příjemnějším. Velmi mne potěšily 

pozitivní ohlasy na povedený projekt venkovního workoutového hřiště, na něž se nám podařilo 
získat dotaci Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 412.000 Kč a které rozšířilo škálu sportovišť 
v naší obci. Po dohodě s dodavatelem a ve spolupráci s naší základní školou proběhla i ukáz-
ková prezentace, která našim dětem měla představit možnosti, jak venkovní tělocvičnu správ-
ně využít. Pomalu začínáme připravovat projekt pumptrackové dráhy u travnatého hřiště. Dále 
bychom chtěli v letošním roce dostavět II. etapu chodníků a provést opravu fasády Hasičské 
zbrojnice na Bystrém. V současné době rovněž očekáváme rozhodnutí, zda jsme byli úspěšní 
v získání dotace na výstavbu komunitního bydlení seniorů u nás v obci. Bohužel, kvůli neutě-
šené situaci s krácením rozpočtového určení daní pro obce, jsme nuceni některé plánované 
investice odsunout, ale snad se k nim vrátíme co nejdříve.

Mnozí z vás již zaregistrovali, že v obci probíhá obnova katastrálního operátu. V rámci ob-
novy katastrálního operátu v obci mohou pracovníci Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský 
kraj vyznačit vlastníkům dotčených pozemků hranice parcel pomocí plastových mezníků. Tyto 
mezníky obec pro své občany pořídila a občané je následně při využití dle skutečného počtu 
uhradí obci.

Konečně se nám v rámci uvolňování vládních opatření začíná v obci pomalu, i když ne-
směle, probouzet společenský život. Kromě několika valných hromad našich spolků proběhl 
i víkend s kolotoči, Tělovýchovná jednota Janovice, z. s. uspořádala tradiční akci Memoriál Mi-
roslava Reka, letos již 7. ročník, s mezinárodní účastí a dalšími vzácnými hosty. Naše farnost 
se rovněž zapojila do akce Noc kostelů 2021, stejně jako více než 1200 kostelů a modliteben 
v celé České republice. Pro naši farnost je letošní rok jubilejní, připomínáme si 130. výročí 
vysvěcení kostela sv. Josefa. U této příležitosti proběhla v neděli 20. 6. slavnostní mše svatá 
za účasti apoštolského administrátora ostravsko-opavské diecéze Mons. Mgr. Martina Davida. 
A v neposlední řadě jsme konečně mohli, po více než roční odmlce, slavnostně uvítat 21 no-
vých občánků obce Janovice.

Z posledního jednání Zastupitelstva obce Janovice kromě jiného vzešlo, že s ohledem 
na nejistou epidemickou situaci, kdy se ještě před „pár dny“ prakticky nemohly konat velké 
akce, upustíme v letošním roce od pořádání jak Ondrášovských slavností, tak i Dne obce 
Janovice. Během léta ale plánujeme v Sadu Petra Bezruče uspořádat dvě letní kina a v září 
tradiční sportovní akci „Janovické kopečky“.

V červenci dojde k dočasnému uzavření krajské silnice přes obec Janovice, a to z důvodu 
nutné kompletní rekonstrukce mostu ev. č. 48413-6 a s tím souvisí vytvoření objízdné trasy 
přes Pržno a Lubno. Bohužel vzhledem k nedostatku prostoru v místě stavby, existenci sítí 
a vodoteče, i s ohledem na ekonomickou stránku věci, je plná uzávěra silnice jedinou mož-
ností, jak tuto opravu řádně provést. Věřte, že jsme po celou dobu přípravy se Správou silnic 
Moravskoslezského kraje, p. o., středisko Frýdek-Místek, zvažovali všechny možnosti, jak co 
nejméně zkomplikovat život našim občanům. Mějme, prosím, na paměti, že se jedná o ome-
zení dočasné, proto vás žádáme, abyste byli trpěliví a měli pochopení. Musíme si uvědomit, 
že stávající most je v havarijním stavu a tento stav je nutno řešit. I nadále se budeme snažit 
vás o situaci průběžně informovat, případně tlumočit vaše podněty na investora a realizátora 
stavby.

Jelikož jsme na prahu prázdninového období, chtěl bych vám popřát pokud možno klidnou 
dovolenou, krásné počasí a ať již budete kdekoliv, tak si odpočiňte, neboť to všichni potřebuje-
me.  Svatopluk Běrský, starosta obce

jubilea
Vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky 

přejeme paní Ludmile Máchové, 
Jarmile Kozubíkové, Aleně Šulcové, 

Marii Vaňkové, panu Rostislavu Kozlovi 
a Ladislavu Kozákovi všem z Janovic 
a paní Marii Okonské z Bystrého. 

Obec Janovice

1. června se slaví Den dětí, který jsme osla-
vili i my všichni v naší školce. Na děti čekala 
hra šipkovaná s hledáním pokladu. 

Jen co děti vyšly ze školky, už na ně čekaly 
šipky, aby jim ukázaly správný směr, kterým se 
mají vydat. Cestou naší vesničkou se děti po-
malu blížily k cíli, ale nebylo to tak jednoduché. 
Čekaly na ně cestou úkoly, které si musely děti 
najít. Pokud byla na cestě namalovaná obál-
ka, tak se okolo skrýval dopis s úkolem (Např: 
Zazpívej písničku. Skákej po jedné noze k cíli. 
Vyjmenuj vodní živočichy. Nauč se básničku 
– jen tak se vám otevře bedna s pokladem. 
A další…).

Šipky děti dovedly na zahradu MŠ. Tam už 
na ně čekala truhla s pokladem, která ale byla 
dobře schovaná. Děti běhaly po zahradě jako 
o závod a prošmejdily všechna zákoutí. A našly 
ji? Ano, všechny třídy truhlu s pokladem našly. 
Pro její otevření použily kouzelnou básničku, 

Den dětí v Mateřské škole Janovice

kterou se naučily cestou. V truhle se ukrýval 
diplom pro každého a tato hádanka:

Na špejli, v kornoutku, najdete pochoutku.
Líznu si poslepu, sotva to popletu.

Nemlsej mě v zimě a předejdeš rýmě.
Hádejte, na čem si děti pochutnaly?
Děti si užily příjemné dopoledne plné zážitků 

a dobrodružství. Kolektiv MŠ

Noc kostelů je již tradiční akce pořádaná 
v květnových dnech po celé zemi. Letos se 
do ní zapojilo více než 1200 kostelů, chrámů, 
modliteben nebo kapliček. Janovická farnost 
sv. Josefa se zúčastnila druhým rokem.

Návštěvníkům se kostel otevřel v 18 hodin 
a mnozí toho hned využili. Ke zhlédnutí a pře-
čtení byly připraveny životopisy svatých, které 
máme vyobrazené v našem kostele, buď jako 
sochy nebo jako obrazy. Jejich životní osud byl 
často protkán těžkými zkouškami, které mo-
hou být inspirací i pro nás, část také za svou 
víru položila život. Například svatý Florian byl 
svržen do řeky Enže s mlýnským kamenem 
uvázaným kolem krku. Nebo patronka horníků 
svatá Barbora, která byla sťata mečem. Nechy-
bělo ani představení některých blahoslavených 
z naší diecéze, jako třeba rodáka z Frýdlantu 
nad Ostravicí blahoslaveného P. Metoděje Do-
minika Trčku, který se v dobách komunistické 
totality stal mučedníkem.

Velmi zajímavý je nově restaurovaný obraz 

Noc kostelů 2021 – připomínka jubilea

svatého Aloise z roku 1894. Tento obraz ne-
chali farníci z Janovic namalovat ke cti tohoto 
světce, který měl právě ve dnech posvěcení 
kostela, tedy 21. června 1891, své 300leté vý-
ročí úmrtí.

Zapojení naší farnosti v tomto jubilejním 
roce, kdy si připínáme 130. výročí našeho kos-
tela, můžeme opět považovat za vydařené.

  Za Římskokatolickou farnost Janovice 
  Filip Petroš

O víkendu 5. a 6. června proběhl víkend 
s kolotoči, v rámci nějž do Janovic přijely různé 
kolotoče, atrakce a prodejní stánky.

Kolotoče a stánky se nacházely na parkovi-
šti před základní školou a přilehlém prostran-
ství a snad každý si zde mohl přijít na své. Po-
časí akci poměrně přálo, a tak si jistě všichni 
návštěvníci užili a pobavili se. Doufejme, že 
v příštím roce k nám už budou moci kolotoče 
zavítat opět v termínu janovické pouti.

Krásnou fotografii Víkendu s kolotoči nám 
zaslal Jan Řehák. Mockrát mu tímto děkujeme.

Víkend s kolotoči se vydařil

Po roční pauze, kdy jsme z důvodu protiepi-
demických opatření nemohli uspořádat tradiční 
vítání nových občánků obce Janovice, jsme 
konečně naše nejmenší řádně přivítali v sobotu 
29. května a v sobotu 12. června 2021.

Vítání občánků se účastnily děti narozené 
na podzim roku 2019, v roce 2020 a na začát-
ku roku 2021. Celkově se jednalo o dvacet jed-
na přihlášených dětí. Z tohoto důvodu jsme ce-
remoniál vítání uspořádali ve třech termínech, 
tak aby na akci nebylo velké množství lidí.

V sobotu 29. května proběhlo přivítání těch úpl-
ně nejmenších občánků obce. Následně pak v so-
botu 12. června jsme přivítali starší děti, pro něž se 
v loňském roce kvůli koronavirovým opatřením ví-
tání nekonalo. Slavnostního aktu se kromě rodičů 
dětí účastnila řada prarodičů a dalších příbuzných, 
které vždy na úvod přivítala místostarostka Jolana 
Šianská a poté slavnostní slovo pronesl starosta 
Svatopluk Běrský. Následně byli rodiče jednotlivě 
vyzváni, aby podpisem do pamětní knihy stvrdili 
svůj rodičovský slib. Děti a rodiče obdrželi rovněž 

Vítání občánků po roční pauze

drobné dárky a zlatý přívěšek.
Vzhledem ke stále trvajícím protiepidemic-

kým opatřením jsme tentokrát vynechali tradič-
ní vystoupení dětí ze základní nebo mateřské 
školy, ale doufáme, že u příštího vítání občánků 

již bude možné využít tuto kulturní vložku.
Za pomoc s přípravou a realizací akce děku-

jeme členům sociální komise a děkujeme také 
fotografce Lucii Nohlové za pořízení krásných 
fotografií.  Lukáš Plánička

Po roční odmlce jsme pro vás na toto léto opět 
zajistili promítání letního kina. Akce se uskuteční 
ve dvou termínech, a to ve čtvrtek 15. července 
a ve čtvrtek 19. srpna. Již tradičně proběhne 
v Sadu Petra Bezruče v Janovicích a promítat 
se začne vždy po setmění. Návštěvníci si bu-
dou moci rovněž na místě zakoupit občerstvení. 
Informace o filmu na jednotlivá promítání bude 
po definitivním výběru zveřejněna na webových 
stránkách obce a informačních vitrínách.

Těšíme se na hojnou účast!

Letní kino v Janovicích

Od 1. 7. 2021 do 7. 12. 2021 bude Sprá-
va silnic Moravskoslezského kraje provádět 
rekonstrukci mostu č. ev. 48413-6, kvůli níž 
dojde k úplné uzavírce silnice III/48413 ve-
doucí Janovicemi. Objízdná trasa povede 
přes silnici vedoucí od Hasičské zbrojnice 
v Janovicích na Lubno. Autobusová doprava 
bude řešena kyvadlově s přestupem u re-
konstruovaného mostu, kde bude provizorní 
lávka pro pěší.

Z důvodu zajištění plynulosti autobusové 
dopravy, kdy by při využití objízdné trasy 
vznikala velká zpoždění, bylo se zhotovite-
lem opravy mostu, dopravcem a provozova-
teli autobusových linek dohodnuto zajištění 
kyvadlové dopravy ze zastávky „Konečná“ 
do zastávky „Ondráš“, která bude po dobu 
uzavírky přesunuta blíže k danému mos-
tu. Odtud se bude cca 260 metrů pěšky 

přecházet do zastávky „Chovanec“, která 
bude předsunuta blíže k mostu (do odbočky 
na Hradisko). Přes most povede provizorní 
lávka pro pěší. Zde již budou čekat běžné 
spoje příměstské dopravy a MHD. Stejně to 
bude fungovat i opačným směrem.

Jízdní řády autobusových linek by nemě-
ly být výrazně změněny, pouze u kyvadlové 
dopravy ze zastávky „Konečná“ dojde prav-
děpodobně k mírnému uspíšení odjezdu, tak 
aby došlo k vykompenzování času nutného 
na přestup u rekonstruovaného mostu.

Konečné výlukové jízdní řády budou 
zveřejněny na webových stránkách obce 
a na autobusových zastávkách.

Věříme, že z hlediska plynulosti autobu-
sové dopravy nebude docházet k výrazným 
problémům.

  Vedení obce

Uzavírka silnice III/48413 
vedoucí přes Janovice
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Přehled bohoslužeb 
v červenci

4. 7. 2021

Ostravice 8.00 

Bílá 10.30

Staré Hamry – sv. Jindřich 11.30

Staré Hamry – Gruň 16.30

5. 7. 2021

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů 

Evropy: 

Ostravice 8.00 

Bílá-Hlavatá 10.30 POUŤ

11. 7. 2021

Ostravice 8.00

Staré Hamry – sv. Jindřich 10.00 POUŤ

18. 7. 2021

Ostravice 8.00

Bílá 10.30 POUŤ

25. 7. 2021

Ostravice 8.00

Bílá 10.30

Staré Hamry – sv. Jindřich 11.30

Staré Hamry – Gruň 16.30

Kapičky rosy na trávě, ospalý jezevec 
ve zvířecí obůrce. Ať už se chcete na dovo-
lené vyřádit nebo si dopřát trošku klidu, tady 
se vám povede obojí. 

Ráno se můžete projet na kole, odpole-
dne svlažit nohy na voru u Maxova klauzu 
a večer si dát sklenku prosecca v krásném 
wellness na hotelu Bauer. Máme pro vás 
spoustu novinek – dřevěné kukátko na vr-
cholu hory Zbojník, upravené stezky pro 
bikery i pro malé dobrodruhy, kteří chtějí ře-
šit hádanky. Tady pochopíte, že sbírat věci 
nemá smysl, ale zážitky ano. Budeme se 
na vás těšit, doporučujeme vyzkoušet naši 
novou tréninkovou stezku Dřevjanku, bude 
v provozu od soboty 10. 7.

Na letní měsíce jsme pro vás připravi-
li spoustu zábavy a taky protáhli otvírací 
dobu. Protože víme, jak se u nás dětem líbí, 
můžete u nás zůstat každý den od 8.00 až 
do 20.00 h., každé úterý a pátek dokonce 
až do 22.00 ve večerním parku s letním 
kinem, divadelním představením nebo tá-
borákem. 

Navýšili jsme počet odpočinkových zón, 
laviček a míst k relaxu, takže můžete po-
hodlně pozorovat své děti při zábavě a ne-

jen to. Nově si dopřejete občerstvení přímo 
v parku, kde jsme pro vás otevřeli stánek 
s výbornou točenou zmrzlinou, kávou a dal-
šími dobrotami. V naší půjčovně kol, elekt-
rokol a koloběžek, která se nachází u cent-
rálního parkoviště na severní straně areálu, 
nyní najdete nová elektrokola značek LA-
PIERRE a PELLS, půjčíme vám i zbrusu 
nová trailová kola LAPIERRE třeba včetně 
integrální přilby. 

Těšíme se na vaši návštěvu.

Bílanská pouť 
17. – 18. 7. 2021

Předpouťový zábavný den začne od 10 h. tra-
dičním fotbalovým utkáním svobodní versus že-
natí. Odpoledne od 17 h. se můžete těšit na zá-
bavu pro děti i dospělé zakončené živou hudbu.

Nedělní pouťová bohoslužba, doprovázená 
dechovkou z Valašska, začne v 10.30 v koste-
le sv. Bedřicha. 

Celá akce proběhne v souladu s vládními 
opatřeními platnými v době konání akce. 

Doba a některá omezení řadu lidí přiměla 
k tomu, aby na kole začali trávit více volného času. 
Velký zájem o cykloturistiku se čeká i letos. Vzhle-
dem k tomu, že cyklisté patří mezi skupinu nejzra-
nitelnějších účastníků na silnicích, měli by si uvě-
domovat možné následky nebo nebezpečí, která 
na ně v provozu číhají. Právě proto bude Tým sil-
niční bezpečnosti spolu s Horskou službou ČR 
v rámci projektu Na kole jen s přilbou v Beskydech 
připomínat základní pravidla bezpečné cyklistiky.

V roce 2020 v celé zemi vyhasly životy 40 
cyklistů, o čtyři více než v roce předchozím. 
Těžce zraněno bylo 276 dalších, což znamenalo 
meziročně o 33 vážných úrazů cyklistů méně. 
Nejen na cyklisty proto budou působit tradiční cy-
klohlídky, narazit na ně bude možné ve městech 
i horských oblastech. Právě prázdninové měsíce 
bývají v tomto ohledu nejrizikovější. Stále více 
návštěvníků hor a dalších turisticky zajímavých 
lokalit usedá za řídítka jízdních kol. Sama jízda 
pak bývá příjemnou relaxací nejen pro dospělé, 
ale i dětské jezdce. Jízda v sedle kola může být 
nejen příjemná, ale také bezpečná. 

Podle statistik za posledních deset zemřelo 
v Česku 494 cyklistů, více než polovina z nich 
přišla o život vlastní vinou. Policie za tu dobu evi-
duje celkem 41 987 cyklistů, kteří se stali účastní-
kem dopravní nehody. Téměř dvě třetiny neměly 
ochrannou přilbu. „Lidé na sebe začínají být přes-
to opatrnější. Dbají na svou bezpečnost tím, že si 
nasadí cyklistickou přilbu. Zatímco v roce 2011 ji 
při kolizi na hlavě nemělo 73 %, v roce 2020 to 
bylo 58 %,“ říká Jan Polák, ředitel Týmu silniční 
bezpečnosti. „Při pádu cyklisty je nejohroženější 
částí těla hlava. To základní, co můžeme pro své 
zdraví udělat, je právě ochranná přilba. Ačkoliv 
je povinná do 18 let, data ukazují, že by bez ní 
neměly vyjíždět ani starší ročníky. V posledních 
deseti letech si nejvíce obětí mezi cyklisty vyžá-
dala věková skupina mezi 55 až 64 lety, celkem 

116, z toho většina mužů. Starší generace cyklis-
tů často nepoužívá ochranné pomůcky, protože 
na ně není zvyklá. Je to špatně, vyrazit na kolo 
bez helmy není dobrý nápad,“ varuje Polák.

S nehodami cyklistů a koloběžkářů se potýká 
i Horská služba ČR, které každoročně počty zá-
sahů v letní sezóně narůstají a nevyhýbají se žád-
né oblasti. „Vloni jsme zasahovali u 950 nehod 
cyklistů, což je nárůst oproti předchozímu roku 
o 169 případů. Naši pomoc potřebovali i jezdci 
na koloběžkách, takových nehod evidujeme 212, 
což je meziročně o 23 víc,“ říká René Mašín, ná-
čelník Horské služby ČR. Podle něj by při výjezdu 
do hor měla být pro každého cyklistu samozřej-
mostí ochranná přilba. „Jízda v horách je nároč-
nější, cyklista by měl vždy zvolit trasu s ohledem 
na jeho schopnosti,“ upozorňuje dále Mašín.

V sobotu 3. a neděli 4. července jste se mohli 
s cyklohlídkou setkat na Pustevnách v Besky-
dech. Díky cyklohlídkám se lidé přímo v terénu 

dozvědí užitečné informace, a stanoviště přitom 
mohou využít i k odpočinku. „Ukážeme jim, jak 
správně nasadit ochrannou přilbu, jaká pravidla 
dodržovat, jak pečovat o jízdní kolo nebo jak být 
viditelný. Těšíme se na všechny bez ohledu věku 
i zkušeností,“ uzavírá Markéta Novotná z Týmu 
silniční bezpečnosti. Na webovém portálu pro-
jektu www.nakolejensprilbou.cz na vás čeká 
celá řada dalších zajímavých informací.

Hlavním cílem projektu Na kole jen s přilbou 
je snížení nehodovosti a zejména následků 
dopravních nehod cyklistů v ČR zapříčiněných 
nepoužitím či nesprávným použitím bezpečnost-
ních prvků při jízdě na kole prostřednictvím ko-
munikační kampaně. Projekt je spolufinancován 
z fondu zábrany škod České kanceláře pojisti-
telů. Mezi významné partnery patří Policie ČR, 
Horská služba ČR, BESIP, společnost ENER-
GIE AG BOHEMIA s.r.o. a podnik Lesy České 
republiky, s. p.

RESORT BÍLÁ | BESKYDY – vyřádíte se, i odpočinete

Pozvánka do Dětského letního parku

Projekt Otevřené chrámy umožňuje ná-
vštěvu církevních památek v rámci Biskup-
ství ostravsko-opavského. Každoročně vždy 
v termínu od 1. května do 31. října můžete 
navštívit několik desítek kostelů v Morav-
skoslezském kraji.

Jedná se o turisticky zajímavé stavby, 
tedy kostely na místech s velkou koncent-
rací návštěvníků, dřevěné kostely, kostely 
se zpřístupněnou kostelní věží či kostely 
s unikátními restaurovanými středověkými 
malbami. V některých kostelech bude k dis-
pozici také průvodcovská služba.

Kostel sv. Bedřicha v Bílé můžete na-
vštívit v sobotu a v neděli 9.00–16.00 ho-
din  a  v  červenci  a  srpnu  též  v úterý  až 
pátek 8.30–15.30 hodin.

Otevřené chrámy – Kostel sv. Bedřicha v Bílé

Na kole jen s přilbou, budou opět upozorňovat 
horští záchranáři s Týmem silniční bezpečnosti
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V červnu letošního roku zahájil Kinemato-
graf bratří Čadíků další sezónu Filmového léta 
– divácky oblíbené filmově-charitativní akce 
konané v letních měsících, kdy se do desítek 
českých měst a obcí rozjíždějí projekční vozy 
s nabídkou promítání českých filmů pod širým 
nebem.

Filmové léto je přitom od roku 1998 neod-
myslitelně spjato se sponzorstvím různých 
nadací. Z dobrovolného vstupného na projek-
ce bylo dosud vybráno celkem 16 000 000 Kč, 
rozdělených mezi charitativní projekty (Po-
mozte dětem, Kapka naděje, Archa Chantal, 
Masarykův onkologický ústav v Brně, Dar Ži-
vota). Již několik let však Kinematograf úzce 
spolupracuje s Nadací Konto Bariéry, které 
téměř každoročně přispívá částkou přesahu-
jící 1 000 000 Kč. V minulém roce, jenž byl 
vzhledem k pandemii koronaviru plný nejistoty 
a překážek, se Filmové léto konalo na více než 
150 místech a na dobrovolném vstupném se 
podařilo vybrat 1 300 000 Kč.

Filmové léto 2021 proběhne tak jako tra-
dičně od června do září a tentokrát bude o to 
mimořádnější, že Kinematograf bratří Čadíků 
letos oslaví 30 let své existence. Za tuto dobu 
získal mnoho věrných diváků a partnerů (k těm 
nejvýznamnějším patří Nadace ČEZ a Rádio 
Impuls), díky nimž se snad i nadcházející sezó-
na vydaří a výtěžek z dobrovolného vstupného 
opět pomůže těm, kteří pomoc skutečně potře-
bují. Jubileum Kinematografu doprovodí v rám-

ci Filmového léta některé mimořádné projekce 
s účastí zajímavých hostů. O detailech progra-
mu budeme veřejnost včas informovat.

K historii Kinematografu
Kinematograf bratří Čadíků je společností 

s třicetiletou historií. Jeho hlavním projektem je 
každoroční Filmové léto, kdy se na veřejných 
prostranstvích (náměstí, nádvoří či louky) ko-
nají projekce českých filmů pod širým nebem, 
zajišťované na několika trasách speciálními 
projekčními vozy.

Kromě Filmového léta má však Kinemato-
graf za sebou celou řadu dalších úspěšných 
projektů. Například v letech 1997–2008 or-
ganizoval letní filmovou a hudební přehlíd-
ku v Praze na Střeleckém ostrově „Ostrov 
97–08”, známou také jako „Letní kino Střelák“. 
Dále realizoval letní kina na Vranovské přehra-
dě, na dvoraně Městského divadla v Brně či 
Na Harfě v Praze. S počátkem nového tisíciletí 
se aktivity Kinematografu rozšířily i na Sloven-
sko, kde se od roku 2002 koná tzv. Bažant 
Kinematograf jako slovenská „obdoba“ Filmo-
vého léta.

Za svou dlouholetou existenci podnikl Ki-
nematograf také několik výjezdů do východní 
i západní Evropy (Maďarsko, Ukrajina, Rus-
ko, Bělorusko, Německo, Francie, Belgie, 
Nizozemsko) a se svými projekčními vozy se 
stal mnohokrát součástí filmových, hudebních 
a divadelních festivalů nejen v Česku (MFF 
Karlovy Vary, Finále Plzeň, Letní filmová škola 

Uherské Hradiště, MFF pro děti a mládež Zlín, 
Hrnec plný smíchu a další), ale i na Slovensku 
nebo na Ukrajině.

V letech 2010–2015 byl Kinematograf or-
ganizátorem brněnského Mezinárodního fil-
mového festivalu CINEMA MUNDI. Od roku 
2016 pořádá festival START FILM, který se 
každoročně koná v letních měsících v Bystři-
ci nad Pernštejnem. Součást jeho programu 
tvoří i výroční soutěž nejlepších studentských 
snímků.

Kunčice p. O.

 

 

 

 
 
 
 
OBEC KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM 
Kostel sv. Prokopa a Barbory 
 
OTEVŘENO: od 30. 5. do 31. 10. 2021 
Neděle 13.00–17.00 
www.doo.cz/otevrenechramy  

 

Kostelík bude o prázdninách také otevřen 

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

V naší galerii máme sbírku výtvarných děl, 
darů od více než 246 předních domácích i za-
hraničních umělců. Od roku 1992 se galerie 
nachází v prostorách místní základní školy, ale 
vznikla již v roce 1986 z iniciativy místního vý-
tvarného pedagoga Zdeňka Šrubaře.

Nejštědřejší z umělců byl Karel Svolinský, 
profesor VŠUP v Praze, který galerii také pro-
půjčil své jméno. Věnoval jí desítky svých prací 
provedených rozmanitými technikami. Někteří 
ze zastoupených umělců se proslavili u nás 
i v zahraničí, například Olbram Zoubek, Oldřich 
Kulhánek, Jiří Kolář, Milan Knížák, Jaroslav 
Šerých, Kurt Gebauer, Vladimír Preclík. Velký 
prostor zde získalo také regionální umění. Nej-
starší z obrazů je grafika Jana Knebla z roku 
1899. Na návrh profesora Svolinského se ga-
lerie rozrostla i o tvorbu jeho žáků, například 
Jaroslava Sůry, Jiřího Boudy, Martina Strnadla, 
Radany Jařabáčové, Olgy Čechové, Aleny Ku-
čerové. V části prezentující ilustrace zhlédnete 
díla Stanislava Kolíbala, Markéty Prachatické, 
Jaroslava Popa, Zdeny Krejčové, Lumíra Šev-
číka a ponejvíce opět Karla Svolinského.

Mladou skupinu Tvrdohlavých zastupují Ste-
fan Milkov, Michal Gabriel a Jaroslav Róna, se-
skupení Tunel pak Ivan Exner, Jasan Zoubek, 
Eva Chmelová a Aleš Knotek.

V roce 2019 obec dokončila novou přístavbu 
školy s důstojně začleněnou galerií, která zís-
kala zcela nové prostory. U příležitosti otevření 
galerie byly odhaleny nové umělecké instalace 
novojičínského výtvarníka Jana Zemánka. Tyto 
jsou umístěny ve venkovní areálu školy před 
galerií a jsou tak přístupné veřejnosti celoročně.

V sobotu 19. června se uskutečnilo u Rotun-
dy v Kunčicích pod Ondřejníkem Folklorní be-
sedování. Loňský koncert k 10. výročí Ondřej-
níčku jsme museli kvůli epidemii 
koronaviru přesunout z minulého 
roku na letošek. 

Krom termínu se změnilo i slo-
žení účinkujících, kdy jsme letos 
dali více důraz na setkání cimbá-
lových muzik kolem Ondřejníku, 
vzájemné seznámení a společné muzicírování 
oproti plánovaným oslavám výročí. Z důvo-
du nemoci se nezúčastnil soubor Dolňánek. 
Na Folklorním besedování vystoupilo pět sou-
borů (dětské i dospělé muziky) – Ondřejníček 
z Kunčic, Valášek z Kozlovic, Sedmikvítek 
z Frenštátu, Pstružovské panenky ze Pstruží 
a zpěvačka Zuzka Ondřejová, kterou na housle 
doprovodila Katka Niklová a na cimbál Jirka Ne-
chanický. Na konci programu si všichni společ-
ně zahráli, akce plynule pokračovala besedou, 
kde si mohl kdokoli zazpívat u cimbálu. K dispo-
zici byly dva cimbály, malí muzikanti si mohli za-
hrát vedle svých zkušenějších kolegů. Spokoje-
ni byli i návštěvníci, kteří ocenili stinné prostředí 

pod stromy vedle kostela („to bylo pěkné, takové 
romantické“), pochválili rodinnou příjemnou at-
mosféru („moc děkujeme za příjemné odpoled-

ne“) i kladně hodnotili občerstvení 
na akci (zejména zmrzlinu z místní 
farmy Menšík v horkém dni). Mu-
zikantům se akce líbila, i akustika 
Rotundy, už se domlouvají na další 
besedě u cimbálu, která by mohla 
proběhnout někdy v srpnu. Děkuje-

me za podporu akce Jolaně Bartoníčkové z Ro-
tundy, Simoně Macurové z Hospůdky na kopeč-
ku, rodičům dětí z Ondřejníčku, obci Kunčice 
p. O. a MAS Frýdlantsko-Beskydy. 

 Za Ondřejníček Kateřina Niklová

LETOS I U NÁS 
4. – 7. srpna 2021

AREÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Můžete se těšit na tyto filmy:

Meky 
Havel 

3Bobule
Mlsné medvědí příběhy

Přijďte se v létě podívat do Galerie Karla Svolinského

Filmové léto 2021 a třicetileté výročí Kinematografu bratří Čadíků

Folklorní besedování u Rotundy

Od 14. 7. bude galerie otevřena 2x týdně 
– vždy ve středu od 15.00–18.00 

a v neděli od 13.00–17.00.
Adresa: 

Kunčice pod Ondřejníkem č. p. 626, 
vstup ze sportovního areálu základní školy

Další informace i fotografie 
naleznete na našem webu:
https://galerie.kuncicepo.cz/

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

 
Hasiči z Kunčic p. O. pořádají 

Pouťovou zábavu s kapelou 

Pátek 23. července 2021 
u hasičárny 

Začátek akce v 19:00 hodin 

Vstupné 50 korun 

Bramborové placky, grilované maso, pivo, čepovaný birell… 
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Plánované kulturní a sportovní akce na ČERVENEC 2021 
pátek 2. 7.  Letní kino 
  3BOBULE   
  Sportovní a relaxační centrum Kotelna 
  Promítání začíná po setmění. Vstupné 40 Kč/ rodina 100 Kč. 
 
pátek 2. 7.  ČAS NA GRILOVAČKU  
18.00 – 21.00 RS Budoucnost Nová Ves, terasa 

 Grilované speciality servírované od 18.00 do 21.00 hodin. Akce se koná za každého 
počasí. 

sobota 3. 7. HITY 80.–90. let 
20.00   Ondřejník 
 
pátek 9. 7.  Letní kino 
  KŘUPAVÍ MAZLÍČCI   
  Sportovní a relaxační centrum Kotelna 
  Promítání začíná po setmění. Vstupné 40 Kč/ rodina 100 Kč. 
 
sobota 10. 7. NOČNÍ VÝŠLAP NA ONDŘEJNÍK – 3. ROČNÍK 
  Ondřejník 

Občerstvení na vrcholu otevřeno od 22.00. 
 
neděle 11. 7.  Hudba ze zahrady 
18.00 TYKRÁSO   
  Farní zahrada 
  Vstupné 100 Kč. 
 
pátek 16. 7.  Letní kino 
 ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC   
  Sportovní a relaxační centrum Kotelna 
  Promítání začíná po setmění. Vstupné 40 Kč/ rodina 100 Kč. 
 
pátek 16. 7.  ČAS NA GRILOVAČKU  
18.00 – 21.00 RS Budoucnost Nová Ves, terasa 

 Grilované speciality servírované od 18.00 do 21.00 hodin. Akce se koná za každého 
počasí. 

sobota 17. 7. PLACKOVÉ HODY  
11.00   Ondřejník 
 
sobota 17. 7. FRÝDLANT FEST 
17.00  Kapela Buty. Domácí začínající a talentovaní umělci. DJ Jakub Fuciman Afterparty 80s 

& 90s hity & mix moderní hudby. 
koupaliště 
Vstupenky je možné zakoupit v TIC.  

 
pátek 23. 7.  Letní kino 
 ČERVENÝ STŘEVÍČEK A 7 STATEČNÝCH   
  Sportovní a relaxační centrum Kotelna 
  Promítání začíná po setmění. Vstupné 40 Kč/ rodina 100 Kč. 

sobota 24. 7. HITY 80.–90. let  
20.00   Ondřejník 
 
pondělí 26. 7. FARMÁŘSKÉ TRHY 
9.00 – 16.00 před obchodním domem OMMA 
 
čtvrtek 29. 7. BESKYD RALLYE 2021 
17.00  Spanilá jízda veteránů beskydskou krajinou.  

parkoviště před KC 
 
pátek 30. 7.  Letní kino 
 ŠARLATÁN  
  Sportovní a relaxační centrum Kotelna 
  Promítání začíná po setmění. Vstupné 40 Kč/ rodina 100 Kč. 

 
neděle 1. 8.  Hudba ze zahrady 
18.00 LENKA SZABÓ HRŮZOVÁ & GALIA BROTHERS   
  Farní zahrada 
  Vstupné 100 Kč. 
 
pátek 6. 8. MUZIKÁLOVÉ PÍSNIČKY MAMMA MIA 
19.00   Vystoupí Jitka Asterová, Bořek Slezáček a Petra Peterová. 
  Součástí programu letního kina – film MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN. 
  Sportovní a relaxační centrum Kotelna 

Vstupné 150 Kč (v ceně je i vstupenka na večerní letní kino), vstupenky možno 
zakoupit na www.kcfno.cz, v TIC nebo na místě. 

 
pondělí 6. 9. Divadelní představení  
19.00   DVA NAHATÝ CHLAPI 

Bláznivá komedie kontroverzního francouzského autora. Hrají – Martin Zounar, 
Martina Randová, Martin Kraus a Daniela Šinkorová. 
velký sál Kulturního centra 
Vstupné 350 Kč, 300 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně 
zakoupit na internetu, v TIC nebo na místě. 

 
úterý 19. 10. Koncert 
18.00   HANA ZAGOROVÁ, PETR REZEK A BOOM ! BAND JIŘÍHO DVOŘÁKA  
  velký sál Kulturního centra 

Vstupné 450 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně 
zakoupit v TIC nebo na místě. 

 
úterý 9. 11. Divadelní představení 
19.00   ŽENY, KTERÁ UVAŘILA SVÉHO MANŽELA 

Hrají Nela Boudová a Ilona Svobodová. 
  velký sál Kulturního centra 

Vstupné 350 Kč, 300 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně 
zakoupit v TIC nebo na místě. 

 
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 

V sobotu 26. června se uskutečnil v novém 
sportovním areálu již 11. ročník tradičního vo-
lejbalového turnaje Prženská smeč – Memoriál 
Vítězslava Mališe. 

Na startu této největší sportovní události 
obce se sešlo šest smíšených volejbalových 
družstev – prženské Tornádo, Mališi a ‘Kotlety 
a roštěnky‘, Šestky z Frýdku-Místku, Mlátičky 
ze Staříče a Panduři ze Starého Města. Hrálo 
se na dvou kurtech systémem každý s každým, 
počasí nám přálo, občasná přeháňka nás jen 
osvěžila a nálada byla vynikající. V poledne 
jsme se posilnili gulášem a pivo teklo proudem. 
Z celého turnaje vyšlo jako vítěz družstvo Mláti-
ček ze Staříče, na druhém místě se umístili Ma-
liši, třetí byli Panduři ze Starého Města a čtvrté 
skončilo prženské Tornádo. Celou akci ukonči-
la večerní afterpárty s bohatým občerstvením. 
Na turnaji panovala srdečná a přátelská atmo-
sféra a všichni hráči se již těší na další ročník 
této sportovní akce.  Miroslav Šálek

Taneční kurzy se staly důležitou etapou 
v životě každého z nás. Naučí vás nejen zá-
kladním krokům a figurám do společenských 
tanců, ale seznámíte se též se zásadami 
společenského chování. Kurzy jsou vhodné 
pro žáky středních škol ve věku 16–18 let. 
Přihlášení je možné v páru, ale i samostatně 
pro dívky a chlapce. Výuku vedou profesi-
onální taneční lektoři Oton Hila a Helena 
Bláhová. Čeká vás 12 dvouhodinových lekcí 
a dvě lekce prodloužené. Začínáme v pátek 
3. 9. 2021, závěrečná prodloužená bude 21. 
listopadu 2021. Veškeré informace i s při-
hláškou ke stažení najdete na našich webo-
vých stránkách www.kcfno.cz nebo v Turis-
tickém informačním centru (TIC). Vyplněné 
přihlášky, prosím, odevzdávejte v TIC nebo 
zasílejte na adresu info@kcfno.cz. 

 Děkujeme.
 Kulturní centrum

Prženská smeč – memoriál Vítězslava Mališe

Kurzy tance a společenské výchovy 
pro mládež 2020 v Kulturním centru

Všichni filmoví příznivci a romantici, zbystře-
te! Ani letos nepřijdete o projekce pod hvězda-
mi, Letní kino je již připraveno! Oproti loňskému 
roku budeme hrát jen jednou týdně, a to v pát-
ky, v areálu sportovního a relaxačního centra 
Kotelna. 

Začínáme 2. 7. posledním dílem trilogoie Bo-

bule, pro děti jsme připravili pohádky Křupaví 
mazlíčci a Červený střevíček a 7 statečných. 
Nejlepším filmem roku 2020 se stal snímek 
režisérky Agnieszky Holland Šarlatán a promě-
nil i další tři nominace, mimo jiné za nejlepší 
herecký výkon v hlavní roli, kterou ztvárnil Ivan 
Trojan. Bohužel, díky lockdownu jste neměli 

moc příležitostí tento film zhlédnout, a proto 
jsme Šarlatána zařadili do naší letní nabídky. 

Projekce začínají po setmění, tj. v červenci 
okolo 20.30. S ohledem na epidemiologickou 
situaci, prosím, sledujte naše stránky a dodr-
žujte platná nařízení. 

  Kateřina Kaiserová, KCFnO

Letní kino 2021 je připraveno na pátky

Léto na Ondřejníku – tak se jmenují kultur-
ně společenské akce, které pro vás připravuje 
Kulturní centrum ve spolupráci s Roubenkou 
Ondřejníček. 

Začali jsme v sobotu 26. června Letním ki-
nem a filmem Přes prsty. 10. července se už 

potřetí můžete vydat na Noční výšlap – pro děti 
bude připravena sladká odměna a pro všechny 
pak špekáčky k opečení na ohni. Nebudou chy-
bět tradiční plackové hody a večer s hity 80.–
90. let. V srpnu se můžete těšit například na in-
teraktivní divadélko pro děti a dopoledne plné 

her a soutěží nebo na pozorování noční oblohy 
s odborným výkladem pracovníků Hvězdárny 
ve Valašském Meziříčí či Letní kino. Podrob-
nosti ke všem akcím naleznete na FB a webo-
vých stránkách Kulturního centra a Roubenky 
Ondřejníček.  (kk)

Léto na Ondřejníku s Ondřejníčkem
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KOUPÍME
DŮM, BYT, CHATU

Stav nerozhoduje.
Rychlé jednání, rychlá platba.

TEL. 606 032 038

w w w . o p t i k a o c n i . e u

      
Najdete nás:  
Školní 117
Frýdlant nad Ostravicí
 
 Tel. : +420 730 164 014

Otevřeno máme: 
Po–Pá 8,30–17,00 h

NABÍZÍME VELKÝ VÝBĚR SLUNEČNÍCH BRÝLÍ 
VŠECH CENOVÝCH KATEGORIÍ PRO DOSPĚLÉ I DĚTI

GUESS, BOSS, PRADA, FENDI, JIMMY CHOO, MAX MARA, 
Ray Ban, Tommy Hil�ger, Polaroid   

Pouze pro pány: Ray Ban - kolekce Ferrari, Porsche Design,
               David Beckham

Přejeme vám krásné léto.
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POBOČKA ul. Spořitelní 1, Frýdlant nad Ostravicí

Okna ● Dveře
Fasády

tel.: 602 553 881 ❘ www.ternofirek.cz 

Čištění střech

Provádíme důkladné čištění betonových
a pálených taškových krytin.

Používáme patentovanou českou technologii
s dlouhodobým účinkem minimálně 5 let. 

Likvidace řas mechů a plísní

Tel: 730 508 310 
www.barvadomova.cz

NÁTĚRY STŘECH
       A FASÁD
     natírame střechy a fasády
moderní vysokotlakou technologií

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

Tel: 730 508 310 
www.barvadomova.cz

www.HOPnaHRAD.cz

HRADY VHODNÉ PRO DĚTI DO 10 LET.

PŮJČ SI MĚ! 
603 980 237

... NA ZAHRADU


