
ci správně vyluštit tajenku („Nová Dědina 
žije“). Za odměnu dostaly všechny zúčast-
něné děti hodnotné balíčky, kde našly na-
příklad plastelínu, bločky, svíticí náramky, 
sladkosti aj. Samozřejmostí byly i dřevěné 
medaile za výdrž a statečnost. Program 
byl doplněn o další zábavné disciplíny – 
skákání v pytli, skok přes švihadlo, hod 
do plechovek, člunkový běh, malování 
na obličej a další. Největším překvapením 
však pro děti byl skákací hrad, od kterého 
mnohé z nich nebylo možné odtrhnout. 
Naše MAS a Mikroregion Frýdlantsko-Be-
skydy se finančně podíleli na odměnách 
pro děti a na nájmu za zapůjčení skáka-
cího hradu.

Vybavení skladu pro akci PS-8 cup
V rámci tohoto projektu si Sbor dobro-

volných hasičů z Nové Vsi dovybavil za-
řízení pro pořádání akcí PS-8 cup. Naše 
MAS a Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy 
se finančně podíleli na koupi výkonných 
fritéz pro přípravu nejen dětmi oblíbených 
hranolek a také na koupi přenosného svět-
la nutného k osvětlení přípravy občerstvení 
v novém skladu vedle hasičské zbrojnice. 
Poprvé hasiči toto vybavení využili 25. 9. 
2021, kdy se konal již 14. ročník tradičně 
netradiční soutěže PS-8 cup. Tato soutěž je 
určena nejen pro hasiče, ale rovněž pro ve-
řejnost, která se účastní nejen jako diváci, 
ale také jako aktivní soutěžící. Soutěžilo se 
v areálu hasičské zbrojnice v netradičním 
požárním útoku s historickou stříkačkou PS-
8, a to v různých převlecích. Proti sobě se 
postavily týmy složené z celých rodinných 
klanů, kolegů z firem nebo jen z přátel. 
Akce se letos zúčastnilo zhruba 80 závod-
níků, počet celkových návštěvníků akce byl 
kolem 200 lidí. Příjemnou atmosféru všem 
vytvořili hasiči nejen samotným progra-
mem, ale také skvělým občerstvením.
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slovo starostky

Vážení spoluobčané, 
léto je definitivně za námi a já doufám, že se vám podařilo i po-

slední zářijové dny využít k potřebnému zastavení a odpočinku. 
Mnozí jsme aspoň na chvíli opustili rušná místa a vydali se na cesty, 
odkud lze vyhlédnout za horizont běžného shonu a starostí a zadí-
vat se někam dál. Co si budeme namlouvat, takové zastavení po-
třebujeme všichni, abychom v plné síle mohli vplout do podzimního 
životního tempa. 

Naši školáci a studenti zasedli do lavic a já věřím, že prezenční výuka nebude ničím naru-
šena a potrvá až do konce června příštího roku. Po více jak roční absenci pravidelné docház-
ky se děti i vyučující do školy těšili. A to nemluvím o rodičích, kteří se mnohdy při školních 
úlohách pořádně zapotili… Tak snad nám to další vlna covidu nezkazí! Konečně se pomalu 
obnovuje činnost spolků a organizují se sportovní i kulturní akce. Mnozí z vás již určitě mnohé 
navštívili, jako třeba Frýdlantský duatlon, koncerty třeba ve farní zahradě, divadelní předsta-
vení či besedy, výstavu zahrádkářů apod. Ani v tomto měsíci si podobné akce nenechte ujít! 

Věřím, že jsme do funkce velitele nově zřízené městské policie vybrali správně pana Da-
vida Richtra. Jakkoliv byly vaše předchozí zkušenosti s dřívější frýdlantskou městskou policií 
negativně ovlivněny, v současné době má své opodstatnění a místo ve městě, kde bude 
plnit především preventivní funkci. Již nyní hlavně v ranních hodinách dohlíží na bezpečnost 
našich dětí při jejich cestě do školy. Ke změně došlo i na pozici velitele obvodního oddělení 
Policie ČR ve Frýdlantě nad Ostravicí. Nově je jím Lukáš Faferka, který přislíbil úzkou spolu-
práci s naší městskou policií. 

V oblasti investic probíhají veškeré současné akce podle plánu. Nově byla zahájena vý-
stavba vodovodního řadu na ulici Lesní, která byla blokována komplikacemi v rámci majet-
kového vypořádání státu a církve. Místní již netrpělivě očekávají první dodávky kvalitní pitné 
vody.

Závěr měsíce října patří významnému státnímu svátku. Ráda bych vás u této příležitosti 
pozvala na koncert Graffova smyčcového kvarteta, který se uskuteční v pondělí 25. října 
v 18.00 v Janáčkově síni. Říjnové dny patří naší státnosti. Naše republika nevznikla sama 
a bez lidí, kteří by pro svobodu a demokracii obětovali život. A nevznikla by ani tak, kdyby 
tyto lidi nepodpořila veřejnost. Dávám za pravdu myšlence M. R. Štefánika: „Ti, kteří si myslí, 
že za ně svobodu vybojují jiní, si ji možná ani nezaslouží.“ Při poslechu komorní hudby si 
budeme moci v klidu uvědomit, kde je náš domov a jak moc si vážíme naší vlasti. 

 S úctou Helena Pešatová, starostka Frýdlantu nad Ostravicí

BESKYDY – Veliké množství návštěvníků 
přilákalo poslední zářijový víkend do Beskyd 
relativně hezké počasí, ruku v ruce s tím na-
stal pro členy Horské služby i krušný víkend 
vzhledem k počtu zásahů.

Jedním z nich byl i výjezd k sedmapadesá-
tileté ženě, která zkolabovala v oblasti Medvě-
dí skály. „V průběhu výletu na nejvyšší vrchol 
Moravskoslezských Beskyd Lysou horu paní 
upadla do bezvědomí. Během jízdy na místo 
jsme dostali doplňují informaci, že stav paci-
entky se zhoršil a kolemjdoucí turisté zahájili 
laickou resuscitaci,“ popsal dění u nehody 
Libor Kluz, dispečer Horské služby Beskydy.

S horskými záchranáři zároveň na místo 
vyrazil i sanitní vůz rychlé zdravotnické pomo-
ci z Frýdlantu nad Ostravicí a vrtulník Letecké 
záchranné služby z Ostravy (LZS). „Jakmile 
jsme dorazili, nasadili jsme ženě ihned auto-
matizovaný laický defibrilátor. V pokusech ob-
novit její životní funkce pak pokračovali i zdra-
votníci a lékař LZS. Snahy o oživení však byly 
marné a lékař byl nakonec nucen konstatovat 
smrt,“ doplnil Libor Kluz.

V sobotu také členové horské služby 
zasahovali u paraglidistky, uvízlé v koruně 
stromu pod horou Prašivá. „Skončila na vr-
cholu vzrostlého dubu ve výšce asi třiceti 
metrů. Na místě se sjely dvě posádky ze sta-
nic na Javorovém a z Frýdlantu. Následova-
la evakuace na zem, náročná jak vzhledem 

MIKROREGION – V tomto čísle přináší-
me ohlédnutí za projekty, které byly zreali-
zovány v září 2021.

Den plný her pro děti 
aneb ukončení prázdnin

První sobota v září patřila na Nové Dě-
dině především dětem, pro které spolek 

V Beskydech to žije – mikrogranty s MAS Frýdlantsko-Beskydy

Horská služba Beskydy hlásí nárůst úrazů
k výšce, tak k přicházející tmě. Museli jsme 
celou akci pořádně nasvítit, ale nakonec vše 
dobře dopadlo a ženu jsme bez větších pro-
blémů dostali bez zranění na zem,“ uvedl 
k dalšímu zásahu Radan Jaškovský, náčelník 
Horské služby Beskydy.

Mimo tyto a další zásahy vyjela v neděli 
beskydská horská služba například k nahlá-
šenému úrazu desetiletého chlapce. „Ten 

utrpěl částečnou amputaci prstu, takže naši 
záchranáři z Domu Horské služby ve Frýdlan-
tu nad Ostravicí jej na místě ošetřili a poté 
předali posádce sanitního vozu zdravotnické 
záchranné služby,“ řekl náčelník Jaškovský 
s tím, že podobné počasí, jako panovalo 
o posledním zářijovém víkendu, vždy přiláká 
do Beskyd i návštěvníky, kteří nemají zkuše-
nosti s pohybem v horském terénu.

SK Nová Dědina uspořádal na antukovém 
hřišti den plný her. Od 10 hodin bylo více 
jak 30 dětí za doprovodu rodičů přivítáno 
písničkami a každé dítě dostalo kartičku 
k vyluštění tajenky. Na 12 stanovištích 
v okolí hřiště byly schovány indicie, které 
děti musely najít a které jim měly pomo-
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Dne 19. 9. ve 12 hodin uctili členové JSDH Lubno minutou ticha památku 
dvou dobrovolných hasičů, kteří zahynuli 15. 9. 2021 při zásahu v Koryčanech.

Vítání nováčků je dnes běžné v různých 
odvětvích. Nejinak tomu bylo v ZŠ Komen-
ského, když se v polovině září vypravily 
dva třídní kolektivy (VI. A s VI. B) do Ma-
lenovic. Tamější roubenky hotelu KAM se 
na dva dny staly místem jejich adaptačního 

pobytu. 
Po ubytování a vydatném obědě tedy 

začal program, který vedli animátoři z ost-
ravského střediska volného času. Příjemné 
počasí dětem umožnilo užít si skupino-
vé hry v přírodě. Aktivity byly zaměřeny 

na vzájemné poznávání, komunikaci a spo-
lupráci. Večer si pak už každá třída sama 
tvořila pravidla pro společné soužití ve tří-
dě během školního roku. Následující den 
byl opět ve znamení skupinových her a po-
tom následoval pěší návrat ke škole. 

Město Frýdlant nad Ostravicí převzalo dne 
14. září na slavnostním ceremoniálu v pro-
storách Frýdeckého zámku z rukou zástupců 
Moravskoslezského kraje a společnosti EKO-
-KOM prestižní ocenění za třídění komunálního 
odpadu „O KERAMICKOU POPELNICI“.

Mezi obcemi s rozšířenou působností se 
Frýdlant nad Ostravicí umístil na 1. místě před 
Městem Jablunkovem a Bohumínem.

Do soutěže, kterou každoročně pořádá Mo-
ravskoslezský kraj s autorizovanou obalovou 
společností EKO-KOM, a.s., bylo zapojeno 
všech 300 obcí a měst Moravskoslezského kraje. 
V samotné soutěži se hodnotila vykazovaná data 
v systému EKO-KOM. Hodnocení vycházelo 
z pořadí obcí ve sběru jednotlivých komodit dle 
výtěžností v kilogramech na jednoho obyvatele. 
Hodnocena byla také dostupnost sběrné sítě.

V soutěži v třídění elektroodpadu „O KE-
RAMICKÉ SLUCHÁTKO“ pak Město Frýdlant 
nad Ostravicí skončilo v kategorii obcí s rozší-

řenou působností na velmi pěkném 2. místě.
Tuto soutěž pořádá nezisková společnost 

ASEKOL ve spolupráci s Moravskoslezským 
krajem. Hodnocena je výtěžnost odevzdaných 
vysloužilých elektrospotřebičů, mezi které se 
řadí například počítače, televize, rádia, fotoa-
paráty, videokamery nebo telefony, v přepočtu 
na jednoho obyvatele. Občané města ode-
vzdali 3,32 kg na 1 obyvatele. Vítězný Hlučín 
5,84 kg na 1 obyvatele. 

Za tyto výsledky si zaslouží poděková-
ní všichni občané Frýdlantu nad Ostravicí, 
kteří se takto aktivně do třídění zapojují. Je 
potřeba si důležitost třídění využitelných 
složek komunálního odpadu neustále při-
pomínat a zachovat chod odpadového hos-
podářství i za současné situace.

Recyklací a kompostováním snižujeme 
vysoké náklady za skládkování komunál-
ního odpadu a zlepšujeme naše životní 
prostředí.

Obce do 800 
obyvatel 

Obce od 801 do 2 000 
obyvatel 

Obce nad 2 000 
obyvatel 

Obce s rozšířenou 
působností 

1. Obec Tvrdkov  1. Obec Morávka 1. Obec Hukvaldy 1. Město Frýdlant n. O. 
2. Obec Nová Pláň  2. Obec Milíkov 2. Obec Trojanovice 2. Město Jablunkov 
3. Obec Krásná  3. Obec Metylovice 3. Obec Kozlovice 3. Město Bohumín 
 

Vítězové soutěže „O KERAMICKOU POPELNICI 2020“

Město Frýdlant nad Ostravicí je opět mezi
nejlepšími obcemi MSK v třídění odpadu

Lokalita Frýdlant nad Ostravicí – ul. Lesní 
trpí dlouhodobě trvalým nedostatkem vody, 
který se posléze také projevuje na její kvalitě. 
V některých případech žadatelé vodu mají, ale 
je závadná a nevhodná pro pitné účely. Řeše-
ním je vodovod s automatickou tlakovou stanicí 
(ATS), který se vyrovná s rozdílem nadmořské 
výšky v lokalitě. Po téměř třech letech příprav 
se koncem září začíná realizovat. Z pomyslné 
mapy našeho města tak do konce letošního 
roku zmizí další lokalita bez vodovodu. Násle-
dovat ji bude v příštím roce výstavba III. a IV. 
etapy vodovodu na Nové Dědině.

Vodovod s názvem „Frýdlant nad Ostravicí 
– ul. Lesní – Vodovod a ATS“ je dlouhodobě 
připravovanou stavbou v lokalitě, která trpí 
trvalým nedostatkem vody. Je připravována 

již od roku 2018, ale projekční práce zbrzdil 
vleklý spor o nemovitý majetek mezi Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech majetkových 
(ÚZSVM) a Římskokatolickou farností Frýdlant 
nad Ostravicí. V našem případě se jednalo 
o část pozemku parc. č. 4029, který potřebu-
jeme k výstavbě vodovodu. Po dvou letech se 
městu podařilo s poslední nárokovanou stra-
nou ÚZSVM dojednat uvolnění části sporného 
pozemku a mohla se tak dokončit projekční 
fáze pro společné povolení stavby a následně 
dokončit prováděcí dokumentace. V součas-
nosti investor stavby Město Frýdlant nad Os-
travicí vybralo zhotovitele, kterým je RV Styl, 
spol. s r.o., a probíhá příprava stavby. S jejím 
dokončením se počítá ještě v letošním roce. 

 R. Klichová

Stavba vodovodu na ulici Lesní 

Jako Ester Ledecká na ZOH, tak lze cha-
rakterizovat úspěch našich deváťáků v televiz-
ním soutěžním pořadu Bludiště. Tým „Kouďá-
ci“ pod dohledem učitelů Kateřiny Erbanové, 
Dana Strangfelda a Adama Šiguta ve složení 
Matěj Nádvorník, Agáta Němcová, Valerie 
Vévodová a Petr Blahuta reprezentoval nejen 
školu, ale především město Frýdlant nad Os-
travicí ve dnech 14. a 15. září ve studiu České 
televize Ostrava – Radvanice. 

Znalosti, dovednosti, pohotovost, obrat-
nost, ale i rozvážnost, rychlost a odvaha jim 
pomohly k neočekávanému výsledku. Velkou 
podporou byla i paní učitelka Erbanová, kte-
rá ve všech třech kolech, pokaždé úspěšně, 
zvládla disciplínu určenou pro vyučujícího. 
Aby však děti dosáhly všech tří vítězství, bylo 
zapotřebí vzájemné spolupráce, kooperace 
a důvěry a samozřejmě podpory spolužáků 
z devítek, kteří přijeli fandit!

Tým „Kouďáci“ nastoupil proti prvnímu 
soupeři, favorizovanému týmu z Wichterle-
ho gymnázia z Ostravy – Poruby, jenž měl 
za sebou již dvě vítězství. Náš tým měl být 
jen třešinkou na dortu. Opak se stal pravdou! 
Před závěrečným nejvíce bodovaným kolem 
soutěže musel režisér pořadu sdělit gym-
nazistům z Poruby krutou pravdu. Frýdlant 
získal tolik bodů, že jej už Poruba nemohla 
porazit.

Ve stejný den odpoledne „Kouďáci“ na-
stoupili proti Gymnáziu z Českého Těšína. 
Ani jemu sebevědomí nechybělo, avšak 
po výkonech našich dětí musel opět přijít re-
žisér, aby prozradil, že ani toto gymnázium 
již nemůže v posledním kole Frýdlant porazit. 
Bodový náskok byl totiž tak velký, že na něj 
nestačilo ani samotné bodovací pole. Obě 
gymnázia dostala, jak se říká, na frak a jako 

zasloužený bonus si navíc „Kouďáci“ vyba-
lancovali stříbrného Bludišťáka!

Ačkoli cesta vlakem zpět do Frýdlantu nad 
Ostravicí po celodenním výkonu byla únavná 
a členové týmu noc téměř probděli pod silou 
zážitků a emocí z prvního dne natáčení sou-
těže, další den ráno opět v plném počtu stáli 
na vlakovém nádraží, aby vyrazili do České 
televize absolvovat třetí, závěrečné kolo.

Výprava si byla vědoma, že nesmí pod-
cenit soupeře, podobně jako oba předcho-
zí soupeři podcenili Tégéemku. S pokorou 
a respektem Kouďáci nastoupili proti svému 
třetímu protivníkovi ZŠ Karviná. Za podpo-
ry svého obecenstva, spolužáků a učitelů 
se vrhli na soupeře. A do třetice opět přišel 
režisér, aby sdělil i Karviné, že už nemůže 
frýdlantskou smršť v posledním kole ohrozit. 
Ač unaveni a nevyspalí, dosáhli posledního, 
konečného, drtivého vítězství! A aby toho 
nebylo málo, děti získaly dalšího stříbrného 

Bludišťáka!
Ze strany České televize nám soukromě 

sdělili, že podobný úspěch zatím nezazna-
menali. Atmosféru plnou emocí a rostoucího 
adrenalinu všech tří klání můžete zažít i vy! 
Jednotlivá soutěžní kola budou odvysílána 
Českou televizí na kanálu Déčko v termí-
nech:

1. kolo premiéra v pondělí dne 1. 11. 2021 
v 11.20 hodin,

repríza ve středu dne 3. 11. 2021 v 14.40 
hodin.

2. kolo premiéra v pondělí dne 8. 11. 2021 
v 11.20 hodin,

repríza ve středu dne 10. 11. 2021 v 14.40 
hodin. 

3. kolo premiéra v pondělí dne 15. 11. 
2021 v 11.20 hodin,

repríza ve středu dne 17. 11. 2021 v 14.40 
hodin.

 Jaromír Horký, ředitel školy

Žáci ze ZŠ T. G. Masaryka přivezli z České televize do Frýdlantu nad Ostravicí tři Bludišťáky.

Úspěšní reprezentanti z Tégeemky v televizní soutěži Bludiště

V Moravskoslezském kraji v rámci kampa-
ně Dejme dětem rodinu proběhly Dny rodin. 
Série tří akcí začala 5. září na hradě Sovinec 
a pokračovala 12. září na zámku ve Frýdku-
-Místku, poslední zastávkou byl 19. září Zá-
mek Kunín. Podobné akce slouží jako podě-
kování všem pěstounům, lidem ochotným 
dávat lásku a péči dětem jiných rodičů. Pestrý 
doprovodný program včetně netradičních pro-
hlídek těchto známých výletních míst byl záru-
kou příjemně strávených odpolední. Informace 
a videa z průběhu letošních Dnů rodin můžete 
zhlédnout na stránkách www.dejmedetemro-
dinu.cz. 

Jako každoročně Moravskoslezský kraj 
ocenil pěstouny za jejich pomoc a podpo-
ru přijatým dětem. V sobotu 12. září 2021 
na zámku ve Frýdku-Místku převzali pěstouni 
ocenění z rukou náměstka hejtmana Morav-
skoslezského kraje Jiřího Navrátila. Mezi nimi 
byli opět i „naši“ pěstouni, manželé Renáta 
a Vladimír Ochmanovi z Janovic, kteří vykoná-
vají pěstounskou péči od roku 2017 a s láskou 
vychovávají dvě děti, které se jim nenarodily. 

Stát se náhradním rodičem vyžaduje velkou 
citlivost, empatii, trpělivost a ochotu pomáhat 
a pečovat o děti, které z různých důvodů ne-
mohou zůstat ve své vlastní rodině. Dětem, 
které by jinak vyrůstaly v ústavní péči, dává 
pěstounská rodina stabilní domov, lásku, péči, 
pocit bezpečí, a především šanci zlepšit svůj 

start do života. Děti v péči pěstounů zažívají 
vše, co ostatní děti v dobře fungující rodině. 

Odbor sociálních věcí Městského úřa-
du Frýdlant nad Ostravicí se tímto připojuje 
ke gratulaci a „našim“ pěstounům, manželům 
Ochmanovým, přeje do dalších let plno krás-
ných zážitků s jejich přijatými dětmi. 

Pro většinu z nás je pojem rodina něco na-
prosto běžného. Jsou však děti, které na život 
v opravdové a dobře fungující rodině stále če-

kají. Stále hledáme zájemce, kteří by se rádi 
stali pěstouny!

Pokud uvažujete o pěstounské péči, ne-
váhejte pro bližší informace kontaktovat 
Městský úřad Frýdlant n. O., odbor sociál-
ních věcí, pracoviště ul. Hlavní 139, 739 11 
Frýdlant nad Ostravicí, kancelář č. 120, so-
ciální pracovnici pro náhradní rodinnou péči 
Kateřinu Illésovou, tel.: 558 604 179, e-mail: 
killesova@frydlantno.cz. 

Ocenění pěstounů z Janovic.  Foto: Moravskoslezský kraj

Naši pěstouni získali opět ocenění na Dni rodin

Nový začátek s tradičním adapťákem



– 3 – Říjen 2021

Staré Hamry

Staré Hamry

Frýdlant nad Ostravicí, Staré Hamry

rozloučili jsme se 

Dne 30. 8. 2021 zemřela ve věku 66 let 
paní Květoslava Veličková. 

Přehled bohoslužeb v říjnu
2. 10. 2021

Sv. andělé strážní: 
Ostravice 8.00

3. 10. 2021 
27. neděle v mezidobí: 

Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
10. 10. 2021 

28. neděle v mezidobí: 
Ostravice 8.00, Staré Hamry – Gruň 10.00, 

130 let od posvěcení kostela
17. 10. 2021 

29. neděle v mezidobí: 
Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30

24. 10. 2021 
30. neděle v mezidobí: 

Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
31. 10. 2021 

31. neděle v mezidobí: 
Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30

z kalendáře akcí…

3. říjen: Bohoslužba s poděkováním za úrodu 
a koncert duchovní hudby
8. říjen: Volby do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu České republiky
9. říjen: Volby do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu České republiky
10. října: Pěší pouť k 130. výročí posvěcení 
kostela na Gruni

slovo starostky

Vážení spoluobčané,
léto, čas prázdnin a dovolených, skončilo. Školákům opět začala škola. Zahájení školního roku 
mělo slavnostní atmosféru, a to zejména u prvňáčků. Po dlouhé době do školních lavic zasedlo 
šest prvňáčků.
Přeji všem, žákům, učitelům i rodičům, aby letošní školní rok měl řádný průběh a aby si školáci 
mohli užít všechny školní i mimoškolní aktivity (kurzy plavání, lyžování, maškarní bál, vystoupení 
ke Dni matek a další), o které v tom minulém školním roce byli ochuzeni.
Velice rychle přišel podzim, čas hřibů. Houbařská sezóna přináší jako každoročně v obci spoustu 
problémů, zejména s parkováním. Konkrétní situace řešíme ve spolupráci s Policií ČR. Zejména 
se jedná o stání v zákazu na cestě na Gruň.  Eva Tořová, starostka

Ve čtvrtek 16. září vyrazili druháci ZŠ Ko-
menského na výlet do Rožnova pod Radhoš-
těm za edukačním programem VMP s názvem 
„S písničkou a tancem Valaškou dědinou“.

Po příjezdu do Rožnova se vydali na Kar-
lův kopec. Po výšlapu plného poznávání příro-
dy, hledání hub a pozorování okolí zdolali 85 
schodů na Jurkovičovu rozhlednu. Nádherný 
výhled do okolí byl skutečnou odměnou.

Edukačním programem ve skanzenu je 
pak provázeli pracovníci muzea v krojích 

a s hudebními nástroji v ruce. V každé cha-
lupě mohli vidět jiný nástroj a jinou lidovou 
písničku i taneček. Poslechli si hudbu z ná-
strojů, jaké dříve nikdy neviděli, např. cite-
ru, harmonium, kobzu, niněru, fujaru a další. 
Ke známým písničkám jako Cibulenka, Dú 
Valaši, Černá vlna nebo Kovář si mohli za-
tančit v chalupách i venku na louce. Netradič-
ní dopolední vyučování zakončili závěrečným 
tancem na pódiu amfiteátru a občerstvením 
ve stodole.  ZK

Pracovníci společnosti STASPO, spol. s r.o. 
v těchto dnech finišují na investiční akci „Frý-
dlant nad Ostravicí, ul. Hukvaldská – zkapacit-
nění stoky „AC“, včetně vybudování dešťové 
zdrže“ investora a provozovatele Severomo-
ravských vodovodů a kanalizací Ostrava a. s., 
která se plánovala několik let. 

Se zkapacitněním stávající stoky, evidované 
jako „stoka AC“, se již počítalo ve zpracova-
ném generelu města Frýdlant nad Ostravicí, 
který SWECO Hydroprojekt a. s. zpracovala 
v letech 2015–2018.

Této investiční akci SmVaK Ostrava a.s. 
předcházelo na přelomu loňského a letošního 
roku ze strany Města Frýdlant nad Ostravicí 
prověření odklonu povrchových vod, a to tak, že 
se zaměřily uliční fronty ulic Hukvaldská, Ond-
řejnická, Podlesí, F. Duši, Zahradní a S. Tůmy.

Následně se zmapovalo území stávajícího 

odkanalizování se 196 nemovitostmi.
Severomoravské vodovody a kanalizace 

Ostrava a. s. provedly vyvložkování stoky AC, 
což vedlo ke zlepšení její celkové hydrauliky 
a kapacity, následovala nelehká jednání k do-
řešení vlastnických vztahů.

Teprve poté bylo možné začít pracovat 
na samotné stavbě, ke které zhotovila projekto-
vou dokumentaci společnost PROJEKT 2010, 
s.r.o. se sídlem v Ostravě – Vítkovicích. 

Před samotným „kopnutím do země“ mu-
sely být vyřízeny všechny souhlasy vlastníků 
pozemků podle §184a stavebního zákona, 
souhlasy se zvláštním užíváním komunikace 
a v neposlední řadě zřízení služebností inže-
nýrské sítě na dotčených parcelách. 

Stavba samotná si vyžádala vykácení 18 
stromů, které budou během náhradní výsadby 
opět vysazeny na náhradních pozemcích.

Během stavby bylo vybudováno nejen zka-
pacitnění stávající stoky AC s větší dimenzí 
trubního vedení, ale i nová, 308 metrů dlouhá 
větev – obtok stávající stoky AC, včetně dešťo-
vé zdrže na této nové trase.

Rekonstruovaná a nově vybudovaná část 
kanalizace má dimenzi DN 300 – DN 600 se 
zachycením dešťové vody v nádrži o objemu 
360 m3.

Finální práce budou prováděny za úplné 
uzavírky od křižovatky ulice Hukvaldská s ulicí 
Ferdiše Duši v délce zhruba 70 metrů až po ro-
dinný dům s č.p.1404. 

Koncem října 2021 by měly být práce defini-
tivně ukončeny.

Vyzýváme tímto všechny řidiče a účastníky 
silničního provozu k dodržování veškerých do-
pravních značení a bezpečnosti v místě stavby!

Děkujeme za pochopení.

Objížďka ulice Hukvaldská ve Frýdlantě

Druháci vyrazili zpívat 
a tančit Valašskou dědinou Ve dnech 15.–16. září proběhl adaptační 

pobyt prvňáčků ZŠ Komenského. Tentokrát 
na krásném hotelu KAM v Malenovicích.

Ve středu ráno se natěšení prvňáčci koneč-
ně dočkali a začal jejich dobrodružný „adapťák“. 
Dopoledne stihli za krásného slunečného poča-
sí procházku k hospůdce U Veličků, kde venku 
posvačili a plnili úkoly. Odpoledne si užili pobyt 
na hotelu, kreativně tvořili podzimní výrobky, hráli 
různé hry. Také vyrazili do blízkého lesa, kde sta-
věli domečky z přírodnin. Odměna a překvapení 
bylo po večeři, relaxace v herně v podobě lodě 
i s podpalubím. Na dobrou noc nechyběla ani 
ukolébavka s pohádkou.

V rámci adaptačního pobytu v krásném hotelu 
KAM v Malenovicích proběhlo slavnostní paso-
vání dětí obou prvních tříd na Prvňáčky s velkým 
P. Děti pasovala paní ředitelka Anna Matějová 
pravým rytířským mečem. Nezapomněla přitom 
ani na obě paní učitelky, které byly odměněny 
krásnou kyticí. Děti dostaly při pasování šerpu, 
která jim zůstane jako vzpomínka na tento důleži-
tý den, a malý dáreček.

Pasování se v hojném počtu zúčastnili rodiče, 
prarodiče i sourozenci našich prvňáčků a nechy-
běla dokonce ani televize Polar, která tento slav-
nostní okamžik zvěčnila.

Smyslem adaptačního pobytu je stmelení ko-
lektivu, vytvoření kamarádských vztahů se spolu-
žáky a samozřejmě sblížení se i s paní učitelkou. 

Všichni mohou být na sebe náležitě pyšní, proto-
že to zvládli na jedničku a stačili si to i skvěle užít.

Rodičům prvňáčků děkujeme za odvahu pustit 
děti poprvé na akci mimo domov. Tento adaptač-
ní pobyt je z velké části financován z preventivní-
ho programu Moravskoslezského kraje. V dnešní 
době tato podpora rodičům určitě pomůže.  ZK

Slavnostní pasování prvňáčků ZŠ Komenského

STARTUJE cvičení DAFLEX „PROBUĎ SVÉ TĚLO“
 – cvičení vhodné pro ženy i muže všech generací (-náctileté a výše)

Oblíbené cvičení, stejně jako spousta dalších aktivit, 
bylo přerušeno z důvodu epidemiologické situace. 

Pro velký zájem dvouhodinové cvičení DAFLEX s certifikovanou cvičitelkou Dášou pokračuje. 
Zahájeno bylo zahájeno v úterý 7. září. 

Dále se budeme setkávat každých 14 dnů vždy v úterý v 17.30 hodin v kulturním domě.
Přijít může každý, kdo má zájem. Cvičení je ZDARMA. 

Další termíny cvičení pro rok 2021:
Říjen: 5., 19.

Listopad: 2., 16., 30.
Prosinec: 14.

Informace a termíny cvičení pro rok 2022 budou zveřejněny v některém z dalších vydání.
Cena za zapůjčení cvičební pomůcky je 50 Kč/osoba.

Z důvodu nachystání správné pomůcky na cvičení je však nutné se předem přihlásit.
Pokud jste na cvičení ještě nebyli, 

musíte předem nahlásit také svou výšku a váhu pro správný výběr pomůcky.
Kontaktní osobu je paní Radmila Veselková; 

tel: 771 165 625; email: radmila.chovancova@seznam.cz
Těšíme se na vás.

krátce z obce

Oznámení 
Zájemci o očkování proti chřipce se mohou 
hlásit na zdravotním středisku Staré Hamry, 
tel.: 558 690 017.

Nabídka práce
Ski Park Grúň přijme pracovníka údržby are-
álu, pokojskou a servírku na hlavní pracovní 
poměr. Možnost ubytování. Bližší informace: 
734 233 800.

Informace z Klubu maminek
Klub maminek opět zahájil svou činnost. Mamin-
ky (můžou být i tatínkové) s dětmi se scházejí 
každou středu v 15. 30 hodin na dětském hřišti, 
v případě nepříznivého počasí v kulturním domě.

V současné době se v České republice sklád-
kuje 46 % odpadů (hůře na tom jsou v Evropě 
jen balkánské státy). Tendence je jasná – sklád-
kování postupně omezovat, až téměř vypustit.

Jasné a přísné cíle svými odpadovými směr-
nicemi stanovila Evropská unie. Do roku 2035 
navýšit recyklaci komunálních odpadů na 65 % 
a snížit skládkování komunálních odpadů 
na 10 %.

Na snížení skládkování komunálních odpadů 
tlačí také česká legislativa. Od 1. ledna letošního 
roku začal platit nový zákon o odpadech, který 
městům a obcím radikálně navyšuje poplatek 
za ukládání směsného komunálního odpadu 
(SKO) a velkoobjemového odpadu (VO). V sou-
časné době platí města a obce 500 Kč za kaž-
dou tunu SKO a VO. Při nesplnění skladovacích 
limitů se poplatek navyšuje na 800 Kč za každou 
tunu navíc. V průběhu následujících let se tato 
částka může vyšplhat až na 1 850 Kč.

Odpady ve Starých Hamrech
Naše obec měla k 1. 1. 2020 celkem 554 

obyvatel. V tomto roce se v obci vyprodukovalo 
celkem 320,92 tun SKO a VO, což představuje 
579 kg SKO a VO na občana.

Přičemž při limitu 200 kg na občana a rok by-
chom měli vyprodukovat maximálně 110,8 tun 
SKO a VO za rok. Stanovený roč-
ní limit jsme vyčerpali již v červnu 
2021. Z důvodu překročení stano-
veného limitu budeme za každou 
další odvezenou tunu SKO a VO 
v letošním roce platit o 300 Kč více, 
tedy 800 Kč za tunu.

Pokud se množství vyproduko-
vaného SKO v naší obci nezmění, 
budeme platit stále více, jelikož limit 
200 kg/občan/rok je stanoven pou-
ze pro letošní rok. V dalších létech 
se limit na občana a rok snižuje, 
a naopak cena za skládkování nad-
limitního množství odpadu roste. 

Skládkovací limity
Např. za pouhé tři roky, tj. v roce 

2024, klesne limit na 170 kg/občan/
rok a každá tuna vyprodukova-
ného odpadu nad limit, nás vyjde 
na 1 250 Kč. 

Toto drastické zvýšení nákladů 
se může promítnou i do poplatků 
za odpady u samotných občanů. 
Proto je v zájmu každého z nás 
vytvářet méně odpadů a začít po-
řádně třídit.

Uvědomujeme si, že v naší obci, 

stejně jako v dalších obcích v rekreačních ob-
lastech s množstvím chat k individuální rekreaci, 
nepůjde dodržet stanovený limit odpadů na ob-
čana (zákonodárce takové obce vůbec nezo-
hledňuje!), ale důsledným tříděním můžeme 
množství vyprodukovaného SKO snížit, a na-
opak můžeme zvýšit podíl vytříděného odpadu 
a vyhnout se tak případné sankci, což je další 
z tlaků zákonodárce. Podle zákona o odpadech 
totiž obcím, které nesplní daný limit vytříděného 
odpadu (60 %), od r. 2025 hrozí sankce ve výši 
200 000 Kč. 

V souvislosti s novou legislativou a těmito 
čísly jsme začali situaci řešit a podnikli první 
kroky – vybudovali a otevřeli jsme sběrné místo 
za obcí, začali jsme měnit nastavený stávající 
systém velkoobjemových kontejnerů, kdy podél 
hlavní silnice a na svozové trase popelářů jsme 
přešli na menší nádoby. Dále posílíme vytipova-
ná sběrná místa po obci/hnízda o další nádoby 
na tříděný odpad, zejména plasty a papír.

K tomu, aby systém fungoval a zamezili jsme 
zbytečnému vynakládání nemalých finančních 
prostředků z rozpočtu obce i z kapes nás všech, 
je zapotřebí vaší spolupráce a ochotě poctivě 
třídit a ukládat odpad do příslušných nádob. Je-
dině tak může systém fungovat. Staré Hamry dosáhly ve 12. ročníku Cen 

hejtmana za společenskou odpovědnost 
na nejvyšší příčku v kategorii obcí. Jedná se 
o prestižní ocenění, které vyzdvihuje organiza-
ce za jejich činnost nad rámec legislativy. Po-
suzovala se řada sociálních, enviromentálních 
i ekonomických ukazatelů, jakožto i vztah k pří-
rodě, k občanům a k jejich potřebám.

Slavnostní vyhlášení proběhlo 2. září v Dolní 
oblasti Vítkovice, kde nám hejtman Moravsko-
slezského kraje poděkovat za péči o všestranný 
rozvoj obce, ochotu a zájem o své okolí a po-
moc občanům v nelehkých životních situacích.

Společně s místostarostou nás překvapilo, 
že jsme se umístili na prvním místě – vždyť 
v Moravskoslezském kraji je okolo 300 obcí.

Uvědomujeme si, že bez vašeho aktivního 
přístupu ke společenskému dění, dobrovol-
nictví a pomoci bychom cenu určitě nezískali. 
Za to vám patří obrovské díky!

Já i všichni zaměstnanci úřadu jsme tak 
dostali obrovský impuls a motivaci pokračovat 
v naší práci, neustále zlepšovat naše služby 
pro vás a v neposlední řadě posouvat naši 
obec směrem kupředu. 

 Eva Tořová, starostka

Děkujeme! I díky vám byly Staré Hamry oceněny!

Staré Hamry bojují s odpady
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rozloučili jsme se 

V měsíci záři jsme se rozloučili 

s panem Karlem Malušem.

Rodině a pozůstalým 

upřímnou soustrast.

slovo starosty

Vážení spoluobčané,
vybarvující se příroda, chladná a občas mlhavá rána nám ukazují, 

že je tady podzim. Doufejme, že nám říjen přinese ještě dost hez-
kých dnů, abychom mohli zahrádky, zahrady a okolí našich domovů 
připravit na zimu. 

Při těchto podzimních pracích vzniká značné množství biologicky 
rozložitelného odpadu z ořezu stromů a keřů nebo hrabání spadané-
ho listí a trávy. Na tyto odpady máme u bývalého kravína zřízeno sběrné místo. Proto bych 
vás chtěl požádat, zdržte se pálení trávy, listí a větví, odvezte tento odpad na sběrné místo 
a neobtěžujte své sousedy nepříjemným kouřem. Koncem září bylo firmou Lesostavby 
a.s. za cenu 141 250 Kč upraveno koryto potoka a zpevněna krajnice místní komunikace 
vedoucí k rodinnému domu č.p. 116, která byla v havarijním stavu. Taktéž jsme začali 
s udržovacími opravami místních komunikací. Tryskovou technologií byla zpevněna komu-
nikace v místí části Okluk od pana Mičulky po pana Fuchsíka a stejně tak bude opravena 
část komunikace ve Staviskách kolem p. J. Kopčáka. Během října bychom chtěli opravit 
stejnou technologií i výtluky na nejfrekventovanějších místních komunikacích a autobuso-
vém stanovišti. 

V říjnu si připomínáme i jeden významný den, a to Den vzniku samostatné Českoslo-
venské republiky. 28. říjen 1918 je dnem, který bezpochyby patří mezi klíčové momenty 
ve formování českého národa. Za tuto dobu má naše země za sebou bohatou historii, kte-
rá nebyla vždy růžová, ale všechny útrapy jsme s hrdostí vydrželi a věřím, že si z historie 
všichni vzali ponaučení. Byla i lepší léta, nabyli jsme opět naši svobodu, přišlo osamostat-
nění samotné České republiky a otevřeli jsme se světu. Proto buďme hrdí na své symboly, 
vlajku, znak i hymnu, žijme a radujme se z přítomnosti, kdy si můžeme užívat nejlepší 
období v historii samostatného státu, a přispějme k tomu, aby naše děti a všichni, kteří 
přijdou po nás, vzpomínali jen na ty nejlepší dny. Využijte svého práva, kdy se můžete ak-
tivně zapojit do rozhodování o směrování naší země a přijďte v pátek 8. a v sobotu 9. října 
do sálu Obecního domu, kde se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky. Přijďte dát hlas a důvěru svým kandidátům, které si vyberete z volebních 
lístků, které už určitě máte ve svých schránkách. Přeji vám hodně slunečných, hezkých 
vybarvených podzimních dnů, dobré nálady a především pevné zdraví. 

 Zdeněk Kubala, starosta

jubilea

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

Rudolf Ivánek - 86 let
Josef Krpec - 75 let

Ludmila Šugárková - 75 let
Zdeněk Vrubel - 70 let
Soňa Reková - 70 let

Jarmila Židková - 65 let
František Štefek - 60 let
Ilona Šrubařová - 50 let

Dalibor Šigut - 50 let

Všem oslavencům přejeme hodně štěstí, 
pohody. Pevné zdraví, 

spokojenost a životní elán.
Ať je Váš každý den života krásný.

krátce z obce

poděkování

Děkujeme všem hasičským jednotkám, které se podílely na náročné dlouhodobé likvidaci 

požáru seníku ve Lhotce, ve kterém bylo uskladněno zhruba 1 500 balíků sena. Požár byl 

nahlášen v sobotu 28. srpna v 18.12 hodin a jeho likvidace trvala do pondělních večerních 

hodin. Poté ještě několikrát místní hasiči vyjížděli k dohašování stále se objevujících ohnisek. 

Poděkování patří také místním hasičkám, které po celé tři dny ve dne i v noci zajišťovaly 

ochranné nápoje a stravování pro zasahující hasiče. Děkujeme všem, kteří, ať jídlem a nápoji 

pro hasiče nebo jakoukoliv jinou pomocí, přispěli ke zdárnému zdolání požáru.

Podle předpovědi meteorologů mělo být 
počasí v úterý 14. září jasné a slunečné 
s teplotami kolem pětadvaceti stupňů. Vy-
šlo jim to na sto procent. Na tradiční zájezd 
lhoteckého Klubu seniorů si snad deštníky 
nevzal nikdo a i svetříky, saka a mikiny na-
konec zůstaly v autobuse. Takže program 
se čtyřmi zastaveními, který byl v režii ve-
doucí zájezdu a předsedkyně Klubu Majky 
Holečkové, měl už od rána „zelenou“. 

Prvním zastavením byla návštěva Baziliky 
Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila 
a Metoděje na Velehradě. Je součástí Vele-
hradského kláštera a zároveň nejvýznam-
nějším poutním kostelem v České republice. 
Jedna průvodkyně všechny provedla historií 
baziliky od založení v roce 1201 do součas-
nosti a ta další pak tajemnými podpodlaž-
ními kryptami s vykopávkami románského 
i gotického slohu. 

Před druhým zastavením – v sladkovodní 
a botanické expozici Živá voda v nedaleké 

Modré – se všichni ještě posilnili obědem. 
Zatímco k obědu byla kapsa kuřecí, v Živé 
vodě byly „hody pro oči“ samozřejmě rybí. 
Z ryb domácích bylo možno vidět zejmé-
na kapry, líny, karasy, cejny a okouny, 
ale i dravce – štiky, candáty, nebo sumce. 
V podvodním tunelu, který byl pro všechny 
tou nejzajímavější atrakcí, kromě těch „na-
šich“ vznešeně proplouvali i vodní „migranti“ 
– jeseteři, kteří z Černého moře dopluli až 
do řeky Moravy.

Tak trochu protipólem historické vele-
hradské baziliky byla při třetím zastavení 
návštěva Kostela svatého Ducha, dosud ne-
dokončeného netradičního chrámu ve Sta-
rém Městě u Uherského Hradiště. Ten má 
naopak historii mladou – vzniká postupně 
teprve od roku 2002 podle návrhu slovin-
ského architekta Ivo Goropevšeka a dosud 
v něm bylo proinvestováno necelých 100 
milionů korun.

Dojmů při všech třech zastaveních bylo 

dost, proto je bylo třeba trochu utřídit. Ve-
lice vhodným „prostředím“ pro to utřídění 
byla čtvrtá zastávka v jedněch z nekrásněj-
ších a na Moravě největších lázní – Luha-
čovicích. Ty účastníkům zájezdu poskytly 
možnosti procházet se v krásném prostředí 
uprostřed parků, pramenů a fontán. Snad 
každého nadchla charakteristická Jurkovi-
čova architektura v harmonii s okolní příro-
dou a příznivým klimatem. Samozřejmě, že 
k tomu všemu patřila i Vincentka, Ottovka 
a Aloiska – tři nejznámější z luhačovických 
šestnácti pramenů, ze kterých každou hodi-
nu vyvěrá v lázních na povrch patnáct tisíc 
litrů léčivé minerální vody. 

To vše, spolu s předchozími zážitky 
bude pro všechny účastníky zájezdu pří-
jemnou vzpomínkou na tuto další dobrou 
akci, kterou lhotečtí senioři připravili nejen 
pro sebe, ale i pro ostatní Lhoťany a přátele 
Lhotky. 

 Pavel Pasek

O táborech ve Lhotce jste určitě již slyše-
li! A kdo měl to štěstí, že nás v srpnu křičící 
neslyšel a jdoucí po místních cestách nevi-
děl, a tedy neví, co se děje v srpnu ve Lhot-
ce, může se o táborech něco málo dozvědět 
v tomto článku. 

Již pátým rokem jsem pořádala příměst-
ské tábory ve Lhotce. Stejně jako v loňském 
roce byly turnusy tábora opět dva. Dohro-
mady se zúčastnilo 64 dětí. Tentokrát však 
byly poprvé jednotlivé turnusy rozděleny po-
dle věku, aby si každý mohl užít hromadu 
zábavy, soutěží, výletů. První tábor se konal 
od 9. do 13. srpna a byl určen především 
mladším dětem od čtyř do osmi let. A jaké 
bylo téma tohoto tábora?

Za sedmero horami, sedmero řekami 
a možná ještě dál, tam kde se dějí zázraky, 
tam kde dobro vítězí nad zlem. Svět pohá-
dek je kouzelným místem pro malé i velké. 
A každá pohádka někde začíná a někde 
končí. Červená Karkulka, Sněhurka, Ko-
cour v botách, Popelka, Šípková Růženka, 
všichni je známe, ale jak to s nimi bylo dál? 
Když zazvonil zvonec a pohádky byl konec? 
S dětmi jsme se tedy přenesli do světa po-
hádek a společně jsme zjišťovali, jak by 
mohly pohádky pokračovat. Zároveň jsme 
hledali a sbírali jednotlivé dílky pohádek 
a každý si poskládal svoji vlastní pohádko-
vou knížku! „Zazvonil zvonec a pohádky je 
konec… Nebo?“ tak znělo téma tábora pro 
mladší děti.

Od 23. do 27. srpna se pak konal druhý 
turnus pro starší děti od sedmi let. Celý tý-
den byl zaměřen na herní aktivity se spor-
tovní tematikou a výlety po okolí. V plánu 
byly dva celodenní výlety, bohužel kvůli 
počasí se uskutečnil pouze jeden. Pokoři-
li jsme vrchol Ondřejníka  ! Ve středu ráno 
jsme si vyzvedli řízky v restauraci U Fandy 
a o půl dvanácté jsme už koukali na Lhotku 
ze samotného vrcholku Ondřejníka. Protože 
si s námi počasí celý týden hrálo, do progra-
mu byl zařazen i bazén a závody v plavá-
ní. Zvládli jsme také netradiční olympiádu, 
sportovní poznávačku a bojovku v lese. Celý 

Čtyři zastavení na zájezdě seniorů

Příměstské tábory ve Lhotce, již popáté!

Upozorňujeme majitele psů, ať z řad míst-
ních občanů či návštěvníků naší obce, na zá-
kaz volného pobíhání psů v obci. Opakovaně 
se vyskytují nezabezpečení volně pobíhající 
psi, kteří se bez dozoru i „pod dozorem“ po-
hybují po veřejných prostranstvích, ohrožují 
a obtěžují ostatní občany naší obce, znečišťu-
jí 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 
závaznou vyhlášku č. 2/2011, kterou se sta-

novují pravidla pro pohyb psů a jiných zví-
řat na veřejném prostranství v obci Lhotka. 
(Na veřejném prostranství je možný pohyb 
psů „pouze na vodítku“. Fyzická osoba, 
která má pohyb psů na veřejném prostran-
ství pod kontrolou či dohledem, je povinna 
odstranit znečištění veřejného prostranství 
psími exkrementy.) Naopak bychom chtěli 
poděkovat těm majitelům psů, kteří je be-
rou jako členy rodiny, řádně se o ně starají, 
na procházkách po obci je mají vždy na vo-
dítku a také po nich vše řádně uklidí.

 Děkujeme. oú

Upozornění na zákaz volného pobíhání 
psů a znečišťování veřejných 

prostranství i soukromých majetků

Prvním větším tématem po seznámení 
s prostředím mateřské školy a s kamarády 
bylo téma „Co nám roste na zahrádce“. Vy-
užili jsme svého okolí, do zahrádek během 
procházky nahlédli a dále jsme již propojovali 
učení s prožitky – poznávali a ochutnáva-
li jsme zeleninu, zpracovávali jablka formou 
sušení a pečení štrúdlu. Doufáme, že vyso-
ké počty nemocných dětí se během druhého 
měsíce školního roku sníží a budeme si moci 
užívat témata podzimu a přírody kolem nás.

 za kol. MŠ Lhotka Radana Buďo

Ovoce a zelenina, to je zdravé, to je prima! 

Volby do sněmovny
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky v roce 2021 se budou ko-
nat v sále Obecního domu: V pátek 8. října 
od 14.00 do 22.00 hodin. V sobotu 9. října 
od 8.00 do 14.00 hodin. 

Svoz odpadu
Termíny svozu komunálního odpadu v říjnu: 
pondělí 4. 10. a 18. 10. 

Odpadové hospodářství
Biologicky rozložitelný odpad rostlinného pů-
vodu, velkoobjemový, elektroodpad a karto-
nový papír můžete odevzdávat vždy v sobotu 
od 10.00 do 12.00 hodin na sběrném místě 
u bývalého kravína, případně po tel. domlu-
vě v pracovní době obecního úřadu. Neod-

kládejte odpad v okolí sběrného místa mimo 
provozní dobu, a to ani biologicky rozložitelný 
odpad, který přijde do uzamčeného prostoru. 
Nevhazujte trávu a zbytky rostlin přes plot. 
Mimo provozní dobu můžete odkládat pou-
ze větve z ořezu stromů a keřů (bez kořenů) 
na vyznačené místo.  oú

Omluva
Velice se omlouvám rodině pana Karla Malu-
še za nevhodné načasování hlášení místního 
rozhlasu a narušení posledního rozloučení. 
Z důvodu čerpání dovolené bylo hlášení na-
hráno dopředu ve standardně nastaveném 
čase hlášení. Na vyvěšeném parte jsem si 
neprověřila čas konání obřadu. 
Z tohoto důvodu vznikla tato politováníhodná 
situace.  Romana Kochaňová

Upozornění na obecně 
závaznou vyhlášku

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 stanovených touto 
obecně závaznou vyhláškou lze postihovat 
jako přestupek. Proto vás žádáme, dodržuj-
te tuto vyhlášku a dopřejte klid o nedělích 
a svátcích svým sousedům i návštěvníkům 
obce.  oú

týden děti soutěžily a plnily úkoly, aby zís-
kaly body. Za určitý počet bodů každý získal 
zlaťák. V pátek se všichni těšili na jarmark 
s odměnami. Za nasbírané zlaťáky si děti 
vybraly odměny. Ani nevlídné počasí nám 
náladu nezkazilo a všichni jsme si sportovní 
týden pořádně užili!

Chtěla bych poděkovat restauraci U Fan-
dy za výborné obědy a také možnost využít 
bazén. Největší poděkování patří OÚ Lhot-
ka, který již tradičně vypomáhá s organizací 
tábora a také opět umožnil využití prostorů 
v areálu MŠ. Děkuji za spolupráci! 

 Kristýna Kotalová
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Když přehradu Baška rozvoní smažená ci-
bulka, pak je to jasné. Právě se tam koná dal-
ší ročník celodenní gulášové párty s názvem 
Gulášfest. Naposledy se tak stalo v sobotu 28. 
srpna 2021, kdy se na přehradě potkalo 14 
kulinářských týmů, aby se mezi sebou utkaly 
o pomyslnou zlatou vařečku.

Nejedná se v případě Gulášfestu vlastně ani 
tak o vařečku, ale spíše o putovní ručně kova-
nou trofej, kterou se vítěz smí pyšnit až do ná-
sledujícího ročníku. Kdybyste ji někde zahlédli, 
tak vězte, že se někde v blízkosti nachází jeden 
z největších gulášových borců!

Aby totiž tým tuto trofej obdržel, musí si ji sa-
mozřejmě zasloužit. Celý souboj se odehrává 
na přehradě Baška, kde musí připravit kotlíko-
vý guláš a s tím uspět nejen u odborné poroty, 
ale také u diváků. Pravidla jsou poměrně přís-
ná. Ale taky aby ne. V letošním roce šlo o boj 
mezi 14 týmy. Abychom byli schopni určit toho 
nejlepšího, musíme zapomenout na jakékoliv 
kompromisy a nezbývá než s přísností počítat. 

A tak odborná čtyřčlenná porota od ranních 
hodin dohlíží už na samotné vaření. Co vaření, 
porota hodnotí a zkoumá už přípravu, počínaje 
krájením cibule, až po poslední dochucování. 
Mimo to jejich pozornosti neunikne ani spolu-
práce celého týmu, zázemí, jakým se v průběhu 
soutěže prezentují, čistota prostředí a další. Tu 
a tam vznesou všetečný dotaz ke kuchaři nebo 
nahlédnou přímo pod pokličku. Na základě svých 
postřehů pak bodují. Vrcholem jejich hodnocení 
je ale samozřejmě ochutnávání. Bavíme se přece 
o guláši, a tak se na něho nebudou jen dívat... 
Jakmile udeří třetí hodina odpolední, začne 
chodit Gulášnice (nespletla jsem se, Polednice 
chodí přece v poledne!). Ta porotě nosí anonym-
ně označené vzorky všech soutěžních gulášů 
na stůl a začíná praktická část hodnocení. Chuť, 
vůně, barva, konzistence masa a dalších složek 
guláše, slanost, pikantnost – to vše, a nejen to, se 
hodnotí. Sem tam dílo degraduje spálená cibulka 

Lékařka informuje…
DOVOLENÁ 

Ve dnech 27. a 29. října 2021
praktická lékařka MUDr. Věra Žídková 

– NEORDINUJE.
Zástup: MUDr. Martina Thaiszová, 

Pržno 116, tel.: 558 677 653
Děkujeme za pochopení

Služba Senior Taxi v Bašce 
obnovena od 1. října

Služba Senior Taxi byla pro občany star-
ší 70 let a občany ve věku 40+ s průkazem 
ZTP, ZTP/P nebo TP pro lepší doprav-
ní obslužnost k lékaři či na úřady je nově 
spuštěna od 1. října 2021. A to za stejných 
podmínek, jaké byly stanoveny v r. 2019, se 
stejným provozovatelem Tomášem Pavlin-
ským. Zároveň jsou platné průkazy pro jízdu 
Senior Taxi, jejichž držiteli je téměř 90 na-
šich občanů. Pokud se rozhodnete sjednat si 
průkazku pro tuto službu, vyřídíte vše v úřed-
ních hodinách v Knihovně v Bašce. 

 Obec Baška

Tak si říkáte – Včelařské dožínky, že by 
nová tradice? Dožínky byly historicky spojeny 
se sklizní úrody a zakončením prací na poli. 
Včelaři Základní organizace Baška se setkali 
v úplném závěru července, aby oslavili svoje 
včelařské dožínky. Práce kolem úlů a s vytá-
čením medu taky pomalu ustávají, včely jsou 
zakrmovány na zimu. Možná je to pro vás nová 
informace, že včelařský rok končí právě v těch-
to letních měsících, kdy se včelstva připravují 
na zimní období a začíná rozvoj zimní generace 
včel, která je zásadní pro chov v příštím roce.

Jednoho slunečného červencového odpo-
ledne jsme se tedy setkali v Hostinci u Čendy 
v Hodoňovicích, abychom se spolu po dlouhé 
době vůbec viděli, povykládali si o tom, kolik 
bylo letos medu, kdo už začal se zakrmová-
ním včelstev nebo s léčením, ale taky o svých 
dovolených, o svých zážitcích a o úplně jiných 
tématech, než jsou včely. Měli jsme možnost 
ochutnat výbornou domácí medovinu od naší 
šikovné včelařky, okusili jsme levandulový 
med a srovnávali jej s našimi medy. Vaječina, 
naše kolektivní dílo, byla výborná a nezbyla. 
A to všechno v příjemném zázemí hodoňovické 
hospůdky, za což je třeba Pavlu Kowalczykovi 
poděkovat.

Nezbývá si jen přát, aby nový včelařský 

Kulturní dům Baška

předprodej na rezervace.baska.czvstupné: od 690 Kč

pondělí 6. prosince 2021 od 19.00 hod.

MARIE
ROTTROVÁ
KONCERT

 

  Knihovna Baška                 středa 6. října 2021                    17 hod 
  Vstup volný                        NENECHEJTE SI UJÍT! 

                      

    11. – 15. ŘÍJNA 
           (v otevíracích hodinách knihovny Baška) 

BURZA KNIH 

(vydaných po r. 2000) 

 
Dejte knihám druhou šanci! Přijďte objevovat zapomenuté knihy, které leží u 
vás doma! Vše za symbolickou cenu. Výtěžek bude použit na nákup nových 

knih pro knihovnu Baška. 
Sběr knih pro burzu v Knihovně Baška od 6. září 2021. 

 Foto: David Šrubař

Když přehradu Baška rozvoní smažená cibulka...

nebo nedokonalé ochucení, ale obecně bývají 
gulášky moc povedené. Moc povedené a dobré. 
O tom, jak jsou dokonale vymazlené, svědčí tře-
ba i skutečnost, že když začalo lehce pršet, stáli 
kuchaři u ohně v dešti a nad kotlíkem s gulášem 
drželi deštník, aby jim těch pár kapek vody z pře-
háňky nepokazilo nebo neovlivnilo výsledek.

Porotě jejich práci vůbec není co závidět. 
Není totiž vůbec jednoduché porovnat a ob-
jektivně ohodnotit tolik různých gulášů, kdy 
u každého navíc musí přihlížet k jeho druhu 
a od toho se odvíjející požadované výsledné 
chuti. Nakonec ale každý samostatně zhodnotí 
kvalitu výsledku a každému guláši přidělí body.

Mezitím probíhá další zátěžová zkouška pro 
guláše. Ke každému soutěžnímu kotlíku se 
totiž vrhne několik desítek lidí, kteří se zakou-
pením soutěžní kartičky stali diváckou porotou. 
Hodnotí, porovnávají, kritikou, ale ani pochva-
lou, nešetří. Pak také na závěr testované gulá-
še samozřejmě ohodnotí.

Zástupci pořadatelů, kterými je Bašťanský 
spolek a Obec Baška, sečtou body odborné 
poroty i diváků. Ty od diváků ještě pro jistotu 

zdvojnásobí (protože hlas lidu, že jo...) a na zá-
kladě výsledků vytvoří konečné pořadí. 

To letošní vypadalo takto: Vítězem se stal 
tým Synci, za nimi v závěsu Myslivci z Bašky, 
kteří zvítězili také u diváků a získali tak speciální 
diváckou cenu. Na třetí pomyslné příčce se za-
gulášoval tým Pirátů, následovala Baška na víně 
a hodnocenou pětici doplnili Obecní gulášmachři.

Ale nemyslete si, že se po celý den jen čeká, 
až se uvaří soutěžní guláše. Ony totiž soutěžní 
týmy nenechávají nic náhodě a vaří na místě 
i spoustu gulášů nesoutěžních, některé už 
přímo přivezou hotové a jsou k dispozici už 
od rána. Kromě toho měli pro vás letos v nabíd-
ce třeba klobásky vařené i grilované, vepřový 
gyros a batátové hranolky, dršťkovou polévku, 
a dokonce třeba i palačinky. Pití zabezpečili po-
řadatelé, a tak už vlastně vůbec nic nechybě-
lo, protože dobrou náladu, tu měli snad úplně 
všichni, kteří se do Gulášfestu jakkoliv zapojili.

Loučím se s vámi s pozdravem Gulášům 
zdar, a těm na Bašce zvláště! Tak příští rok 
znovu, zatím trénujte, my se budeme společně 
s vámi těšit.  Hana Poledníková

V letošním roce se opět uskutečnila hasičská 
soutěž v požárním útoku „O pohár starostky obce 
Baška“, a to v sobotu 4. září. Přestože letošnímu 
ročníku vládlo opravdu krásné počasí, nakonec 
se soutěže zúčastnila pouze čtyři družstva mužů 
a bohužel nedorazilo žádné ženské družstvo. 

Příčinou mohl být souběh jiných soutěží 
konaných také v tento den a zásah několika 
jednotek u požáru seníku. Nicméně i přes tento 
fakt jsme si soutěžní den naplno užili. Úvodní 
slovo si vzala starostka obce Baška Irena Babi-
cová, která všechna družstva srdečně přivítala 
a popřála jim hodně zdaru v soutěžním klání.

Za muže soutěžila družstva z domácích 
Hodoňovic, Starého Města, Českého Těšína – 
Stanislavic a z Krásné Mohelnice. Všichni muži 
dokončili požární útok platným pokusem.

Výsledková listina – kategorie muži:
1. SDH Český Těšín – Stanislavice (27,94 s)

2. SDH Staré Město (34,97 s)
3. SDH Krásná Mohelnice (40,15 s)
4. SDH Hodoňovice (58,76 s)
Putovní pohár se tedy v letošním roce přesu-

nul do Českého Těšína – Stanislavic. Putovní 
pohár, poháry a věcné ceny předala jednotli-
vým družstvům opět paní starostka, jak je již 
hezkou tradicí.

Odpoledne po ukončení soutěže byl připraven 
také krátký program pro děti, kdy si mohly praktic-
ky vyzkoušet některé hasičské dovednosti. 

Rádi bychom touto cestou vyjádřili poděko-
vání Obci Baška za podporu této akce a také 
za věcné ceny, které poskytla vítězným druž-
stvům. Děkujeme také všem členům SDH Ho-
doňovice a jejich příznivcům za organizaci celé 
akce a dobrou spolupráci. Divákům pak za vy-
tvoření dobré atmosféry a za podporu této akce.

 Za SDH Hodoňovice Kamila Zabavíková

Hasiči se snaží o zasažení terčů v nejrychlejším čase.  Foto: Archiv SDH Hodoňovice

Pohárová soutěž v Hodoňovicích

Včelařské dožínky – nová tradice?

rok byl pro všechny místní včelaře dobrý, bez 
úhynů a morové nákazy. Aby včelaření přiná-
šelo všem včelařům jen radost a užitek a všem 
ostatním slaďoučký med.

 Za ZO ČSV Baška Ludmila Lichnovská

Víte, že...

Ptáte se kde? Na č. p. 9, kde svoji živnost 
provozoval mlynář Josef Fuciman (*1891 † 
1969). Ten do Bašky přišel z Pržna – přiženil 
se tady – vzal si v roce 1919 Bašťanku Viktorii 
Hučkovou, která v uvedeném domě bydlela. 
Ale mlýn zde ještě nebyl, ten stavěli společně 
v letech 1926–1928 svépomocí – hlínu kopa-
li na svém blízkém pozemku, tzv. Kopečku, 
dělali cihly, ze kterých budovu mlýna stavěli. 
Strojní zařízení a celá další technologie pak 
byla objednána u stavební firmy pana Alinče 
z Hodslavic, která se vybavením a stavbou 
mlýnů zabývala. Všechno vybavení, kromě 
mlýnských strojů, bylo ze dřeva! Kolaudace 
mlýna proběhla v roce 1928. A v jakém roz-
sahu se ve mlýně mlelo? Převážně pšenice 
– nakupovala se od místních rolníků, všechno 
se semlelo na mouku, která se z větší části 
použila v přilehlé pekárně na pečení chleba 
a rohlíků. Jen málo mouky zůstalo k prodeji 
místním občanům.

S příchodem německých okupantů v roce 
1939 byly mlýny uzavřeny, nesmělo se mlít, 
i v Bašce se mlýnské kolo zastavilo, zaříze-
ní nečinně stálo, posléze jedno z nich bylo 
Němci kamsi odvezeno. Po válce v roce 1946 

byla tato budova č.p. 9 částečně přestavěna 
na obecní prádelnu, kterou provozoval Josef 
Fuciman v letech 1948–1955. Poté bylo sta-
vení přebudováno k bydlení, užíval jej Josef 
Fuciman ml. a od roku 1960 zde bydlel Lu-
bomír Vrubel s matkou Eleonorou. Dnes již 
v tomto domě nebydlí nikdo a majitelé zvažují 
rekonstrukci.

V letech 1929–1930 byla postavena hned 
na vedlejším pozemku mlýna pekárna. Protože 
mlynář Josef Fuciman měl licenci pouze na mly-
náře, na pekaře nikoliv, pekárnu pronajímal, pro-
tože jeho prvorozený syn Josef se teprve na pe-
kaře učil a pracoval zde jako tovaryš. Po válce 
– v roce 1946 – pekárnu dědí Josef Fuciman ml., 
v 50. letech budova spadá pod Spotřební druž-
stvo Jednota, kde pracuje jako zaměstnanec. 
Úplně byl provoz pekárny uzavřen v roce 1960 
a Josef Fuciman ml. pak až do odchodu na sta-
robní důchod pracuje na ONV ve Frýdku-Místku 
jako řidič. Umírá v roce 1982.

Budova bývalé pekárny č.p. 169 je v sou-
časnosti rodinným domem, bydlí zde potomek 
Josefa Fucimana ml. 

(na své předky zavzpomínal Lubomír Vru-
bel. Zapsala: Dajana Zápalková)

Jsme v Bašce měli mlýn a pekárnu?
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jubilea

Říjen je měsícem narozeninových oslav 
našich jubilantů:

pan Stanislav Kulhánek – 80 let
paní Daniela Švastová – 55 let

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

Program 
 

4.10. pondělí Tvůrčí den s uživateli 
5.10. úterý Sportovní den 
6.10. středa Program zaměřený na canisterapii 
7.10. čtvrtek Den otevřených dveří*  
 a prodejní výstava výrobků STD 
8.10. pátek Hudební program - ukázky z     

muzikoterapie, zpěv, hra na kytaru 
9.10. sobota Opékání párků s posezením u grilu 
 

*Den otevřených dveří - prezentace zařízení včetně prohlídky 
přístupná pro veřejnost (od 9.00 do 16.00 hod.) na adrese:  
• Náš svět příspěvková organizace, č.p 239, 739 11 Pržno   
• pobočka Frýdek - Místek, ul. J.Lohrera 779 (Chráněné bydlení) 

 

13.  
Týden sociálních služeb 

 

4. - 10. října 2021 

Poslední velká obecní investice, v podobě 
šesti bytových jednotek, je u konce. Chybí dokon-
čit jen drobnosti a odstranit drobné vady. Dále ale 
bude potřeba vyčkat zejména na připojení NN, 
které zajišťuje společnost ČEZ. Připojení by mělo 
být realizováno v průběhu října a po provedení 
kolaudace el. přípojky bude moci obec požádat 
o kolaudaci celého objektu. Snahou obce bude, 
aby kolaudace proběhla co možná nejdříve. 
V současné době si ale netroufáme odhadovat, 
kdy se podaří byty obsadit novými nájemníky. 

Připomínáme, že na výstavbu obdržela obec 

dotaci ve výši 10 milionů korun, a to z Minister-
stva financí ČR v roce 2020. Celkové náklady 
na výstavbu domu činily 13,37 milionu korun.

V domě se nachází čtyři byty dispozice 
1+kk o velikosti 41 m2 a dva byty dispozice 
2+1 o velikosti 63 m2. Každý byt má k dispo-
zici skladové prostory o velikosti 3,6 nebo 6,2 
m2. Byty v přízemí mají k dispozici rovněž tera-
sy. Nájemníci budou moci užívat také venkov-
ní společné prostory a příslušenství. Zhotovi-
telem byla firma Ristorispetto z Dolní Lutyně. 
 Petr Blokša, starosta

Ještě letní sluníčko, bohatý kulturní program 
a nabídka občerstvení přilákala obyvatele naší 
obce, ale nejen ty, na tradiční prženské vino-
braní. Akce se konala v sobotu 11. září u obec-
ního úřadu. Lidé si pochutnávali na burčáku, 
proudem ale teklo i víno a místní pivaři nepo-
hrdli svým oblíbeným mokem. Nechybělo tra-
dičně vynikající občerstvení od místních hasičů.

Obec připravila pro návštěvníky příjemný kul-
turní program. Mimo jiné vystoupila známá pís-
ničkářka Kaczi – Kateřina Kouláková. Kateřina 
ovládla pódium svým temperamentním vystou-
pením. Společně s ní si zazpívaly poněkud ne-
plánovaně i místní děti. Prokázaly, že se nebojí 
a s mikrofonem v ruce dobře Katku doprovodily.

Večerní zábavu pak rozjela skupina RELI-
DA. Vinobraní 2021 se vydařilo. Je zřejmé, že 
po dlouhé covidové odmlce mají naši obyvatelé 
po kulturních akcích velký hlad. 

Zahrada obklopuje náš dům. Zahrada hod-
ně vypovídá o tom, jací vlastně jsme, jaký je 
náš životní styl i třeba to, jaký máme vztah 
k přírodě. Anna Javorková z Pržna se návrhy 
zahrad, koučinkem a poradenstvím živí. I díky 
ní je obec každý rok plná rozkvetlých květin. 
Jak k tomuto podnikání přišla, jaké jsou tren-
dy a také nešvary dnešních zahrad, prozradila 
v rozhovoru. (Pokračování z minulého čísla)

Jaké jsou vlastně běžné zahrady u nás? 
To je asi těžké hodnotit, jsou opravdu velmi 

různorodé. Tak jak se v nich odráží různé po-
třeby majitelů a vkus, časové, fyzické a finanční 
možnosti majitelů, ale taky různorodé podmínky 
k pěstování rostlin. Bez ohledu na to ale často 
vidím i na zahradách, které založili zahradní-
ci, spoustu nešvarů. Naopak jsou i lidé, kteří si 
i sami dokážou založit pěknou a funkční zahradu. 

Nešvary? Jaké to jsou například?
Jsou zahradníci profesionálové, kteří podle 

mého názoru nectí své řemeslo a podléhají tren-
dům a zákazníkům plní na počkání některá přání, 
třebaže moc dobře vědí, že ta zvolená cesta není 
nejlepší. Uvedu příklad. Mnoho lidí pokládá na zá-
hony mulčovací textilii, kterou pak zakryjí mulčo-
vací borkou nebo kačírkem či štěrkem. Na oko 
to možná vypadá pěkně, ale třeba pro trvalky je 
to peklo. Špatně prospívají, rozrůstají se poma-
lu nebo vůbec. Nesvědčí to ani dřevinám, které 
jsou sice odolnější, ale rozhodně se jim nedaří tak 
dobře, jak by mohlo. Textilie mají negativní vliv 
na dobré prokořenění a v důsledku toho i na poz-
dější stabilitu dřevin. Tyto materiály sice mají póry 
a výrobci uvádí, že jsou prodyšné a dobře pro-
pouští vlhkost, ale časem se drobnými částečka-
mi prachu ucpou a voda pak nemůže dobře dolů 
a ani se nemůže odpařovat. Mulčovací textilie je 
velmi problematická i z pohledu života půdních 
mikroorganismů a žížal, které pomáhají udržovat 
půdu v dobré kondici. Časem tak půda zakrytá 
textilií degraduje a není tak kvalitní. Mnoho mých 

kolegů v té souvislosti mluví bez větších skrupulí 
doslova o „mrtvé“ půdě a jsou ze stavu takto za-
ložených zahrad, do kterých po letech přicházejí 
kvůli údržbě, kterou majitelé nezvládají, nešťastní.

Proč se to potom používá?
Protože si lidé myslí, že jim to přinese usnad-

nění péče o zahradu, že nebudou muset plít, že 
to bude bez práce. Ale praxe ukazuje, že tomu 
tak úplně není. Protože i v mulči rozprostřeném 
na mulčovací textilii, se mohou uchytit semena 
náletového plevele. A pokud se houževnatější ko-
řínek prodere dolů i skrz textilii, bývá mnohem větší 
oříšek ho z ní dostat, než kdyby tam textilie nebyla.

Jaká je tedy správná cesta, jak mít pěk-
né záhonky?

Asi padesát procent úspěchu se skrývá 
za kvalitní přípravou. Je třeba půdu dobře porýt 
nebo zorat, nebo pořádně provzdušnit rotaváto-
rem. Méně kvalitní půdy pak vylepšit zapracová-
ním kompostu anebo písku. Sama ráda používám 
jako skvělý mulčovací materiál vrstvu kvalitního 
uleželého kompostu. Ten na rozdíl od mulčování 
čerstvou borkou nebo štěpkou neodjímá z půdy 
při svém rozkladu dusík, který pak může rostli-
nám chybět, pokud se nedoplní jinou cestou. 

Chápu, lidé chtějí mít krásnou zahradu, 
ale pokud možno bez práce…

Tak trochu tím chtějí obcházet přírodu. Jednu 
dobu bylo velkým hitem mít na zahradě pouze jeh-
ličnany, samozřejmě proto, aby nebyla práce se 
spadaným listím a trvalkami. Naštěstí se to mění 
s novými trendy, které se snaží nabudit dojem 
volné přírody, kterou známe ze svých procházek 
ve volné krajině mimo městskou infrastrukturu. 

V souvislosti s tím zmiňovaným zahradním od-
padem mě napadá jedna zásada, které se v za-
hradách moc nedržíme. Co na zahradě vznikne, 
tam má i zůstat, prostě to má svůj důvod a smy-
sl. Když na podzim opadne listí, postupně zetlí 
a stává se hnojivem pro strom. Pokud chceme 
mít v zahradě „uklizeno“, můžeme ostříhané natě 
trvalek, listí, ostříhané a naštěpkované větvič-
ky přesunout do kompostéru a vyrobit si vlastní 

kompost nebo štěpku, kterou v zahradě opět po-
užijeme. Bioodpad často rychle odvážíme pryč, 
ale alespoň jeho část by měla na zahradě přiro-
zeně zůstat, protože jí potom chybí a my to pak 
často řešíme nákupem pytlů zahradního substrá-
tu nebo mulčovací kůry. 

Mnoho lidí používá v zahradě chemii, dá 
se ale vůbec dnes zahradničit úplně bez ní?

Dá, já to dokonce preferuji, ovšem s tím, že 
člověk bude muset bohužel některé věci oželet. 
Příkladem může být hrušeň. Ta v posledních le-
tech hodně trpí rzí hrušňovou, která se přenáší 
vzduchem z některých druhů jalovců, které jsou 
jejími mezihostiteli. S velkou oblibou jalovců 
v zahradách vzrostla bohužel i pravděpodob-
nost napadení hrušní touto tímto houbovým one-
mocněním. Takže pokud nechcete použít postřik 
fungicidem, hrušky vám na nemocí oslabených 
stromech velmi často nedorostou. Podobně je to 
třeba i u angreštu, které trpí na americké padlí, 
ale i dalších rostlin. Moje maminka mi třeba tvr-
dí, že bez postřiku nemůžu mít pořádnou úrodu 
rajčat, protože je napadne ve vlhčích létech plí-
seň bramborová. Já jsem měla třeba sedm let 
po sobě krásná rajčata i bez chemie, ale pak 
přišel loňský rok, kdy bylo v létě hodně vlhko 
a neměla jsem z úrody skoro nic. 

(Celý rozhovor najdete na webu kvetouci-
zahrada.cz)

Vinobraní pobavilo všechny bez rozdílu věku

„Ze zahradničení bez chemie jsem nadšená“

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky se konají v pátek 8. a v sobotu 
9. října 2021. Na Pržně je jediná volební míst-
nost, a to v budově Občanského centra. Voliči 
bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže 
svoji totožnost a státní občanství České repub-
liky, a to platným občanským průkazem nebo 

cestovním, diplomatickým nebo služebním pa-
sem České republiky anebo cestovním průka-
zem.

Voličům budou dodány nejpozději tři dny pře-
de dnem konání voleb hlasovací lístky. V den 
voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve vo-
lební místnosti. 

Budeme volit poslance do parlamentu 

V polovině září předala společnost Leso-
stavby Frýdek-Místek dokončenou obnovu 
malé vodní nádrže. Místo skutečně prohléd-
lo a má jistě v sobě potenciál být příjemným 
prostranstvím pro všechny. Rádi bychom 
ještě letos stihli alespoň okrasnou výsadbu. 
Jestli se to podaří.

Projekt byl financován ze státního rozpoč-
tu ČR prostřednictvím programu Minister-
stva zemědělství 129 390 „Podpora opatření 
na drobných vodních tocích a malých vodních 
nádrží – 2. etapa“. Dotace činila 898 000 ko-
run, zdroje obce byly ve výši 819 594,90 ko-
run. Úhrnem tedy 1 717 594,90 korun.

V současné době obec připravuje záměr 
dotvoření celého prostoru. O detailech vás 
budeme informovat zase příště. 

 Petr Blokša, starosta

Také „Rzavírko“ je hotovo

Fotbalisté SKP vstoupili v srpnu do letošní-
ho ročníku nebývale a jejich vítězné tažení po-
kračovalo i v září, i když s mírným zaváháním. 
I přesto jsou na začátku října na čele 16členné 
tabulky se ziskem 22 bodů z devíti zápasů.

Náš tým zaváhal hned v prvním zářijo-
vém domácím utkání, když podlehl 2:3 týmu 
ze Smilovic, brankou v poslední minutě. Tu 
vstřelil hrající trenér Lubor Knapp a druhou 
přidal Tomáš Dudek. Dalším zápasem bylo 
derby v Janovicích. Náš rival sice po prvním 
poločase těsně vedl, ale o konečnou dělbu 
bodů a cenný výsledek 1:1 se zasloužil od-
chovanec Janovic Vilém Kijonka. Následné 
tři zápasy se všechny hrály v Pržně. Jako 
první přijel pokusit štěstí Milíkov, tedy tým, se 

kterým jsme před dvěma lety bojovali o pr-
venství v okresní soutěži. Příznivci a fanoušci 
vědí, že jsme tehdy zvítězili a stali se mistry. 
A výsledek? Vítězství SKP 3:1. O branky se 
postarali Daniel Djerzič, Lubor Knapp a Jan 
Kváš. 

Poslední zářijovou sobotu jsme přivítali tým 
z Návsí. I v tomto zápase se našemu týmu po-
dařilo strhnout vítězství na naši stranu a zvítězit 
2:1. Obě branky vstřelil Daniel Djerzič. Na Den 
české státnosti k nám zavítali fotbalisté z Pís-
ku. V úvodu 1. poločasu naše hochy pěkně 
rozběhali a dostali do tempa. Elán soupeře ale 
naštěstí včas zchladil úvodní brankou Vladimír 
Skotnica. Na začátku druhého poločasu přidal 
druhou branku Lubor Knapp a soupeři došly 
síly. Naši borci přidali ještě další čtyři branky, 
soupeř v závěru jen korigoval na konečných 
6:1 pro SKP. Naše zbývající góly vstřelili: Vilém 
Kijonka, Marek Dyba, Jan Zagrapan a Lubor 
Knapp.  (skp, pb)

Příští zápasy:
2. 10. od 15.00 SKP – Vojkovice
9. 10. od 15.00 Tošanovice – SKP
16. 10. od 14.30 SKP – Chlebovice
24. 10. od 14.30 Nošovice – SKP
28. 10. od 14.30 SKP – Nebory
31. 10. od 14.30 Hrádek – SKP

 

 

Tabulka OP 

 Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Pržno  9 7 1 1 27:10 22 
2 Nebory  9 7 0 2 23:12 21 
3 Nošovice 9 6 1 2 23:15 19 
4 Janovice 9 5 3 1 28:11 18 
5 Palkovice 9 5 2 2 40:10 17 
6 Tošanovice 9 4 3 2 22:15 15 
7 Bukovec 9 4 2 3 26:20 14 
8 Písek  9 4 2 3 20:19 14 
9 Milíkov 9 4 1 4 26:15 13 
10 Hukvaldy 9 4 1 4 17:24 13 
11 Vojkovice 9 4 0 5 21:26 12 
12 Smilovice B 9 2 3 4 13:19 9 
13 Návsí  9 2 0 7 16:27 6 
14 Hrádek  9 2 0 7 17:30 6 
15 Metylovice 9 1 2 6 11:35 5 
16 Chlebovice 9 0 1 8 9:51 1 
  

 

 

SK Pržno vede tabulku okresního přeboru 

Bytový dům je dokončen 

Za krásného počasí a se skvělými lid-
mi jsme se v pátek 3. září rozloučili s létem 
i s prženskými čápy, kteří odletěli do teplých 

zemí. Již třetím rokem zachováváme tradici 
a pořádáme akci Loučení s čápy, na které se 
finančně podílí i Obec Pržno. Tento rok byla 
akce určena pro naše uživatele, jejich opat-
rovníky a zaměstnance organizace Náš svět.

Za doprovodu dobré hudby kapel Rytmy, 
Šuba Duba Band a Prolok jsme páteční od-
poledne a podvečer protančili. Dobroty jako 
bramboráky připravené z darovaných bram-
bor od firmy Chlebovické brambory, klobá-
sy, párky, koláčky, káva, čaj i nealko nápoje 
od Pivovaru Koníček nám dodaly energii až 
do večerních hodin.

Lidé z organizace Podané ruce nás na-
vštívili se svými canisterapeutickými pejsky, 
kteří zpříjemnili čas všem přítomným. Za po-
hodové atmosféry si opatrovníci přátelsky po-
povídali s ředitelem organizace o záměrech, 
které plánujeme v následujícím období. I třetí 
ročník Loučení s čápy se náramně vydařil 
a na jaře očekáváme zase jejich návrat. 
 Jan Zvoníček, 
 ředitel organizace Náš svět

Náš svět se opět loučil s místními čápy
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slovo starostky

Milí spoluobčané,
přichází podzim a zatím vypadá, že bude veselejší a ve znamení více akcí 

než loňský, ovlivněný protiepidemiologickými opatřeními.
Děti nastoupily do škol. Přeji jim hodně úspěchů, hodně sil a nových vě-

domostí, ale také zážitků a legrace se spolužáky a kamarády. Připomínám 
rovněž, že obec podporuje malé umělce a na základě žádosti proplatíme 
rodičům 500 korun na dítě a obor, navštěvovaný na ZUŠ Leoše Janáčka 
ve Frýdlantě nad Ostravicí.

Ani my na obecním úřadě nezahálíme a kromě řady nových investičních akcí (v létě dostavěný ka-
nalizační a vodovodní řad v lokalitě Závodný, projektové dokumentace na nové vodovody a kanalizace 
v obci, optimalizace svozu odpadu a další) jsme získali několik prvenství ve vyhlašovaných soutěžích.

Vyhráli jsme 1. místo v krajském kole soutěže Zlatý erb 2021 v kategorii nejlepší webové stránky 
obce a obhájili jsme loňské první místo v sou-
těži O keramické sluchátko ve třídění elektro-
odpadu. Díky vám všem jsme v tomto roce 
vytřídili devět kilogramů vysloužilých elektro-
spotřebičů v přepočtu na jednoho obyvatele. 
Progres sledujeme i v množství vytříděného 
plastového odpadu. Děkujeme!

Těším se na setkání s vámi na různých 
společných akcích v naší obci nebo třeba 
v okolní přírodě. 

 Pavlína Stankayová, starostka obce

noví občánci

V měsíci září jsme přivítali 
nové občánky obce Ostravice:

Miroslava Kotka a Vojtěcha Kotka, 
rodičů Miroslava Kotka a Michaely Kotkové

Elišku Mačugovou, 
rodičů Tomáše Mačugy a Nikol Kokešové

Lukáše Havla, 
rodičů Jakuba Havla a Terezy Havlové

Jana Skubíka, 
rodičů Lukáše Skubíka a Petry Rychetské

Natálii Kuchařovou, 
rodičů Veroniky Kuchařové a Jana Kuchaře

Zuzanu Koišovou, 
rodičů Michala Koiše a Báry Šipošové

Davida Kyjanicu, 
rodičů Zuzany Kyjanicové a Lubomíra Kyjanici

Dětičkám přejeme hodně zdraví, 
spokojené dětství a celým rodinkám 

pohodu a pevné zdraví.

VOLBY DO POSLANECKÉ 
SNĚMOVNY PČR

budou probíhat na území obce Ostravice
v pátek 8. října 2021 

od 14.00 do 22.00 hodin
v sobotu 9. října 2021 

od 08.00 do 14.00 hodin
na těchto místech:
Okrsek číslo 1

pro voliče bydlící v dolní části obce 
(ve směru od Frýdlantu n.O. po RD 

čp. 489 – p. Štefková – včetně),
volební místnost: 

sál restaurace „U Tkáčů“ čp. 260
Okrsek číslo 2

pro voliče bydlící v horní části obce 
(od RD čp. 148 – p. Karlák 

– včetně po přehradu Šance),
volební místnost: 

Obřadní místnost Obecního úřadu 
čp. 577 (hlavní budova)

Seznam čísel popisných a evidenčních 
bude uveden na webových stránkách 

obce www.obec-ostravice.cz, 
odkaz – volby.

Konečně po dlouhé době se lidé ve větším 
množství potkali a v areálu bývalé pily po-
bavili na akci nazvané Gastrovice. V sobotu 
11. září čekal na návštěvníky bohatý výběr 
z mnoha delikates. Vybrat si mohli spoustu 
dezertů, moravských koláčků včetně rolo-
vané zmrzliny, hamburgery, ochutnat mohli 

asijskou kuchyni i krajové speciality a mnoho 
dalšího. 

Připraven byl i bohatý doprovodný pro-
gram, kterým provázela herečka a vynikající 
kuchařka v jednom Markéta Hrubešová. Lidé 
mohli sledovat umění šéfkuchaře Marcela 
Ihnačáka. Se zatajeným dechem sledovali 

science show Chemie v kuchyni. 
Po kuchařské části se na pódiu hrálo 

a zpívalo. Do varu dostala publikum sloven-
ská kapela Heľenine oči a pak už dorazil tolik 
očekávaný Čechomor. Po hudbě se opět va-
řilo a jedlo až do večerních hodin, kdy k tomu 
hrála cimbálovka Valašský Vojvoda.

Gastrovice byla plná dobrého jídla i zábavy

Sběr pneumatik
Ve dnech 1. 10. – 15. 11. 

2021 budou mít občané Ostra-
vice znovu možnost bezplatně 
se zbavit starých nepotřebných 
pneumatik bez disku. 

V této době bude možné takové pneu-
matiky uložit na sběrném dvoře v Ostravici 
v pravidelné provozní době: úterý – neděle 
13.00 – 17.00 hodin.

 OBECNÍ ÚŘAD OSTRAVICE

Čtvrtý ročník Ostravického krosu, který se 
uskuteční 16. října v areálu golfového hřiště 
na Ostravici, je na spadnutí. „Loni se závod 
kvůli pandemii bohužel neuskutečnil, letos 
však pevně věříme, že navážeme na úspěš-
né ročníky v minulosti a všichni příznivci běhu 
od malých capartů až po zkušené veterány si 
odvezou krásné sportovní zážitky,“ jsou pře-
svědčeni pořadatelé.

Největší změnou oproti minulým ročníkům je 
zrušení online registrace, tudíž registrace bude 
probíhat pouze na místě, jak v rámci hlavního zá-
vodu, tak pro mládežnické kategorie. Nejlepší zá-
vodníci se můžou těšit na zajímavé ceny a na kon-
ci programu proběhne tombola. Závod je součástí 

Běžeckého ceny mládeže a Frýdecko-místeckého 
poháru. „Těšíme se, že se v sobotu 16. října se-
jdeme v hojném počtu na Ostravici a užijeme si je-
dinečnou příležitost proběhnout se po nádherných 
golfových hřištích s výhledy na ikonickou Lysou 
horu,“ vzkazují všem běžcům pořadatelé.

Akce propukne v 7.30 hodin ráno regist-
rací a výdejem čísel. Jako první se v 9 hodin 
na start postaví benjamínci. Čeká je trať dlouhá 
300 metrů. Pak se postupně vystřídají minipří-
pravka, přípravka, mladší, starší žactvo, do-
rost, junioři a následně i muži, juniorky a ženy. 
Okruh je dlouhý 1500 metrů, ale muži a junioři 
musí zvládnout uběhnout osm kilometrů, ženy 
a juniorky šest kilometrů.

Ostravický kros opět změří 
síly malých i velkých běžců

Letní prázdniny a příznivé počasí jsme vy-
užili pro vybudování dalšího řadu vodovodu 
a kanalizace v Ostravici, oblast Závodný. Tento 
finančně nákladný projekt byl spolufinancován 
dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
v rámci programu Drobné vodohospodářské 
akce.

Celkové náklady akce se vyšplhaly téměř 

na tři miliony korun bez DPH, spoluúčast Mo-
ravskoslezského kraje činila 75 procent, tj. 2,15 
milionu korun bez DPH.

Výsledkem je vytvoření páteřní sítě vodovo-
du a kanalizace a umožnění připojení občanům 
z lokality Závodný. Za provedení stavby patří 
poděkování společnosti RV Styl s.r.o. 

 Alena Bačáková, investiční oddělení

Vybudovali jsme další kus vodovodu a kanalizace

Vážení občané!
Není naším zvykem, abychom se vyjadřo-

vali k dopisům, které nemají svého autora, ani 
k jiným písemnostem, které jsou bez podpisu. 
Nyní však reagovat musíme, jelikož nikým 
nepodepsané letáky a tiskovina se záhlavím 
Naše Ostravice, které byly v minulých dnech 
různými způsoby rozšiřovány po obci a také 
formou FB stránky, sdělují zavádějící infor-
mace, které mají charakter poplašných zpráv. 
Rádi bychom předešli těmto nepravdám 
a dezinformacím, proto předkládáme naše 
stanovisko k dané věci.

Projednání změny č. 2 územního plánu bylo 
naplánováno v co nejbližším možném termínu 
po dodání stanoviska o vlivu změny č. 2 územ-
ního plánu na životní prostředí. Prázdninové-
ho termínu bylo využito proto, že Ostravice má 
v letních měsících nejvíce obyvatel a nachází 
se zde nejvíce vlastníků nemovitostí. Za zády 
veřejnosti se tedy nic neděje, veřejné projed-
nání se konalo a občané podali své námitky, 
těmi se budeme dále zabývat.

Ministerstvo dopravy pro stavbu moderni-
zace tratě uplatnilo zákonný požadavek a po-
žadovalo zřídit ochranné pásmo v šíří 120 m 
(60 m na každou stranu), toto pásmo jsme 
se pokusili ve prospěch občanů omezit pou-
ze na 40 m (tj. 20 m na každou stranu). Zce-
la ignorovat požadavky ministerstva dopravy 
nebylo možné. Podle sdělení Správy železnic 
nebude nutné stavět sloupy trakčního vedení 
na soukromé pozemky. Toto ochranné pás-
mo, projednávané současnou změnou územ-
ního plánu, je zřízeno pouze pro modernizaci 
tratě, nezřizuje se navěky.

Možné rušení některých přejezdů bylo 
schváleno již v územním plánu v roce 2015. 
Bude-li chtít investor stavby modernizace tra-
tě požadovat zrušení, bude muset navrhnout 
možné varianty řešení.

O typech železničních souprav používa-
ných Českými drahami nerozhoduje obec. Vliv 
obce na typy používaných souprav národním 
dopravcem je veskrze nulový.

Tvrzení o krádeži pozemků za bílého dne 
má charakter poplašné zprávy. Pisatelé asi 
neví, že již od roku 1937 existuje zákonem 
dané ochranné pásmo dráhy, v té době na-
zývané jako pásmo zakázané či požární. 
K dnešnímu dni je šířka tohoto ochranného 
pásma zákonem stanovena na 120 metrů, 
a tedy všichni stavebníci si musí pro povolení 
stavby vyžádat závazné stanovisko drážního 
správního úřadu. Nesouhlasné stanovisko lze 
vydat pouze tehdy, pokud by stavbou mohl 
být znemožněn či narušen bezpečný a plynulý 
provoz dráhy a její ochrana. Z výše uvedené-
ho vyplývá, že ochranné pásmo železnice je 
v různých podobách již dávno zákonem zave-
deno a není žádnou novinkou. Obec se v sou-
časné době pokouší ochranné pásmo stavby 
modernizace zúžit ve prospěch občanů. 

Dne 9. listopadu 2020 zastupitelé o žád-
ných stožárech nehlasovali, nic takového 
na programu jednání zastupitelstva nebylo. 
Jedná se o dezinformační tvrzení, na jehož 
podporu byla účelově použita fotografie ro-
bustního stožáru trakčního vedení, zjevně 
s cílem vyvolat paniku mezi občany.

Na závěr bychom rádi dodali, že záměrem 
Ministerstva dopravy a Správy železnic je mo-
dernizace a elektrifikace železniční tratě Frý-
dlant nad Ostravicí – Ostravice. Rekonstruo-
vaná trať umožní splnit dopravní model, který 
je dlouhodobě sledován Moravskoslezským 
krajem. Cestování vlakem z Ostravy do Os-
travice bude kratší a pohodlnější. Jednáním 
o změně č. 2 Územního plánu se rozhodně 
neděje nic za zády občanů, poněvadž každá 
změna územního plánu musí být dle zákona 
veřejně projednána. 

Jaký bude časový sled přípravy moder-
nizace tratě nevíme, poněvadž nejsme re-
alizátorem této akce. Se správou železnic 
ale samozřejmě jednáme a můžeme sdělit, 
že v rámci modernizace tratě projednáváme 
možnosti zřízení většího parkoviště u nádraží 
na horní Ostravici, čímž bychom chtěli zlep-
šit nedostatečnou kapacitu parkovacích ploch 
v Ostravici. 

 Vedení obce Ostravice

Reakce na anonymní letáky 
a tiskovinu Naše Ostravice

Ve středu 1. září se členové našeho klubu 
vypravili na letošní plánovaný celodenní výlet. 
Ranní odjezd doprovázelo velmi deštivé po-
časí, ale s přibližujícím se prvním cílem deště 
ubývalo a ve Zlíně nás uvítala modrá obloha. 

V Baťově institutu jsme si vyslechli zajíma-
vý výklad o historii Baťovy rodiny a počátcích 
výroby obuvi, prohlédli si výrobní linku a sbírku 
obuvi téměř celého světa. Součástí expozice 
institutu je automobil Tatra pánů Zikmunda 
a Hanzelky, mnoho fotografií a předmětů z je-
jich cest po celém světě. 

Naší další zastávkou byla návštěva ZOO 
Lešná, kde nás vítalo sluníčko s modrou ob-
lohou. Pěknou procházku a prohlídku většina 
účastníků zakončila příjemným posezením 
u kávy. Při návratu k autobusu byli všichni spo-
kojeni, hlavně nám přálo počasí a nebylo potře-
ba hledat náhradní program. 

Ještě v měsíci září jsme využili možnosti 
druhého výletu a vypravili se do Pohankového 

mlýna ve Frenštátě pod Radhoštěm. O původu 
pohanky, jejím pěstování, zpracování a také 
o historii mlýna a rodu Šmajstrlů jsme se do-
zvěděli v předvedeném videodokumentu. Ny-
nější provozovatelé jsou pátou generací rodu. 
Po nákupu zdejších produktů jsme pokračovali 
k dalšímu cíli výletu se zastávkou v Kolibě pod 
Horú na oběd a poté pokračovali na Pustev-
ny. Sluníčko umocnilo naše dojmy z návštěvy 
obnoveného Libušína a práce všech, kteří se 
podíleli na obnově tohoto architektonického 
skvostu. Velké poděkování patří řidičům au-
tobusů firmy Beskydbus Glembek za ochotu 
a bezpečnou přepravu účastníků našich obou 
výletů. 

Pokud nenastanou nová opatření, příští akce 
klubu Memoriál Miloše Matušínského v bowlin-
gu se koná dne 13. října ve Starých Hamrech. 
Odjezd linkového autobusu je ve 12.03 hodin. 
Všechny informace budou vyvěšeny na obvyk-
lých místech a internetu.

Senioři si užili dvou výletů

Vstup do první třídy je pro děti i jejich rodiče 
velkou událostí. Vedení obce Ostravice 

to moc dobře ví, proto se každý rok snaží 
tyto krásné chvíle ještě vylepšit. Letos 

darovalo malým žáčkům veselé batůžky 
a také knihu říkanek Básničky pro Edu. 

„Prvňáčci, ať se vám ve škole líbí 
a ať se vám tam i daří.“

Prvňáčci, ať se vám 
ve škole daří!

 

 
OBEC OSTRAVICE  

VÁS ZVE NA  

 

LAMPIONOVÝ PRŮVOD 
 
 

K VÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY 
 
 
 

V PONDĚLÍ 25. ŘÍJNA 2021 
 
 

SRAZ ÚČASTNÍKŮ BUDE NA PARKOVIŠTI  
U OBECNÍHO ÚŘADU V 18.00 HODIN 

PRŮVOD PŮJDE SMĚREM K POMNÍKU PADLÝCH 
TRASOU KOLEM RESTAURACE ,,U ŘEKY“ 

 
TEPLÉ OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO 

 
 

SRDEČNĚ ZVE 
 

Mgr. Pavlína Stankayová – starostka obce 
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slovo starosty

Vážení a milí spoluobčané,
podzim je nezadržitelně tady, a to se vším, co k němu patří – úchvatně pestrobarevným listím 

a vysokým nebem s rychlými mraky na jedné straně, ale i se sychravým počasím, s mlhami a prv-
ními mrazíky na straně druhé. Podzim je zkrátka po všech stránkách poetické období.

Přesto si dovolím v tomto úvodníku zůstat nohama na zemi a pozornost zaměřit na záležitost 
veskrze nepoetickou. Kanalizaci. Před třemi týdny, 8. září, proběhla v obecním domě schůze 
věnovaná této problematice. V aktuálním čísle Mikroregionu přinášíme opětovné shrnutí mož-
ností a hlavních argumentů, z nichž jako skutečně reálné řešení vychází varianta decentrální 
kanalizace. Na rozdíl od centrálního odkanalizování se totiž jeví jako možná nejen technicky, 
ale je dostupnější i finančně a má také další praktické výhody. V každém případě relevantních 
podkladů a informací se nám za poslední dva roky podařilo nasbírat dostatek – nyní je potřeba se 
k nim postavit čelem a rozhodnout se, jak dál.

Nakonec i tak prozaická věc jako kanalizace totiž ve svém důsledku významně ovlivní, jak 
moc poetický bude nejen podzim, ale celý život v obci…

Přeji vám krásný říjen…   Pavel Kuběna, starosta

Informace obecního úřadu

• Volby do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu ČR se konají v pátek 8. (od 14 do 22 
hodin) a sobotu 9. 10. (od 8 do 14 hodin), 
volební místnost je tradičně v sále Obecního 
domu. V případě, že někomu Česká pošta ne-
doručí volební lístky do schránky, může si je 
vyzvednout přímo na místě. 

• Pro velký zájem o výlet seniorů na Ly-
sou horu plánujeme další termín. O přesném 
datu budeme včas informovat.

• Po roce fungování placeného parko-
viště Na Konečné (od září loňského roku) 
je možné konstatovat, že vstupní investice 
se nejen vrátila, ale parkovací automat již 
přináší do obecního rozpočtu nemalé příjmy. 
Celkové pořizovací náklady byly přibližně 
400 tisíc, přičemž příjmy za rok jsou vyčís-

leny na bezmála 700 tisíc. Takto získané 
finance plánujeme dále investovat do pro-
blematiky parkování – jednak do navyšování 
parkovacích kapacit, ale také do rozšíření 
komfortu na stávajícím parkovišti o veřej-
né WC či stánek s občerstvením. Lze jistě 
říci, že jde o dobrý příklad, kdy si turismus 
na sebe sám vydělá, obec na něj nemusí do-
plácet, a naopak z něj může mít také užitek.

• V sobotu 20. listopadu se uskuteční 
(jako alespoň částečná náhrada divadel-
ního festivalu přesunutého na příští rok) 
představení souboru Sokol na prknech. 
Metylovičtí ochotníci tentokrát sehrají ko-
medii současného britského dramati-
ka Robina Howdona Dokonalá svatba. 
Vstupenky je možné objednat na tel. čísle 
773 982 228. 

Nohejbalový turnaj
V neděli 22. srpna se na víceúčelovém hřišti 

v Malenovicích konal nohejbalový turnaj. Tra-
diční, ale přesto s malou premiérou – poprvé 
se totiž jednalo o turnaj dvojic. Pět párů si to 
navzájem rozdalo každý s každým. Hrálo se 
na dva vítězné sety do deseti bodů. K vidění 
byla celkově pěkná a vyrovnaná utkání. 

Úroveň letošního turnaje přišli pozvednout 
pánové Roman z Řepišť a Láďa ze Pstruží 
(na příjmení jsme se zapomněli zeptat…). Oba 
se také po zásluze stali celkovými vítězi. Druhé 
místo obsadil Patrik Fiedor, kterému střídavě 
asistovali oba Ramíci. Třetí skončili Janové – 
Bakota a Ramík. Čtvrté místo si rozdělilo druž-
stvo SATO (Miroslav Sajdl a David Tomaj) spo-
lu s družstvem Lukáš Novák a Dominik Ramík.

Po ukončení hry se všichni účastníci přesu-
nuli k obecnímu domu, kde probíhal tzv. třetí 
poločas. Ozdobou celého turnaje byla jak před-
vedená hra vítězů, tak nádherné dresy druž-
stva SATO. Sportovní komise

CVČ U Rosničky informuje

Milé děti, milí rodiče a přá-
telé Rosničky,

podzim je za dveř-
mi a s ním i rozjezd kurzů 

a kroužků na Rosničce.
Jako první proběhl týden otevřených dveří, 

kdy se zájemci mohli seznámit s lektory a kur-
zy. Volných míst je dostatek, kdo má zájem, 
můžete se hlásit. Fotky z ukázkových hodin 
jsou na FB Rosnička Malenovice. 

V sobotu 25. 9. jsme v rámci Turistické 
soboty podnikli první výlet na hrad Starý Ji-
čín a na protilehlý Svinec. Děti hledaly poklad 
(štramberské uši), kluci stavěli hrad z kůry, 
dospělí si vychutnali kávu a všichni jsme se 
pobavili při ukázce historického scénické-
ho šermu. Počasí vyšlo ukázkově, děti byly 
úžasné, sešla se parádní parta a již se těšíme 
na další výlet.

V říjnu plánujeme:
- Drakiáda a podzimní tvoření: sobota 

9.10. od 15 hodin na louce za kostelem 
- Podzimní burza oblečení, hraček 

a sportovního oblečení: 11.–13.10., rezer-
vační SMS pro zájemce od 27. 9. na tel. čísle 
724 144 368

- Druhá Turistická sobota: 23. 10. a výš-
lap na Velký Javorník

- Podzimní prázdniny: středa 27. 10. – 
zážitkový den v Ostravě: úniková hra Escape-
Game a HopJump trampolínový park, pátek 
29. 10. dle zájmu osvětová exkurze na Frý-
deckou skládku a třídírnu odpadu

- Dýňování – dlabání dýní a tematické tvo-

ření 30. 10.
Veškeré informace naleznete na www.

urosnicky.eu a na FB Rosnička Malenovice.
Přeji všem barevný, slunečný i deštivý pod-

zim a těším se na viděnou v Rosničce, 
 teta Blanka

Ve středu 8. září proběhla v Obecním 
domě veřejná schůze k možnostem kanali-
zace v Malenovicích. Nebývale velká účast 
potvrdila jak zájem občanů, tak i zásadní 
význam tohoto tématu pro celou obec. Po-
pravdě řečeno není mnoho záležitostí, které 
by podobně zásadním způsobem zasaho-
valy do našich životů, a přitom zůstávaly 
tak dlouho bez systémového řešení. Snad 
se už ale přece jen posouváme správným 
směrem…

Zásadním způsobem přínosnou byla 
především přítomnost starosty středočeské 
obce Starkoč pana Jana Jiskry, který pre-
zentoval vlastní několikaletou zkušenost 
s provozováním decentrální kanalizace 
a zároveň zodpověděl a vysvětlil celou řadu 
praktických dotazů. Na otázky technického 
charakteru pak odpovídali projektant Milan 
Ježek a zástupce firmy AB Plast pan Jakub 
Dryml.

Připomeňme nejdůležitější východiska: 
V oblasti odkanalizování existují v zása-
dě dvě základní varianty. Jednak centrální 
kanalizace, která veškeré odpadní vody ze 
všech napojených nemovitostí svádí fyzicky 
k likvidaci do jednoho místa (tedy potrubím 
na jednu čistírnu), a za druhé kanalizace 
decentrální, tvořená (pomyslnou) sítí jed-
notlivých domovních čistíren odpadních 
vod (tyto ČOV tedy nejsou fyzicky napojeny 
na společné potrubí). 

Obecně vzato jsou obě varianty v naší 
obci do určité míry realizovatelné. Z do-
sud provedených studií však v Malenovi-
cích hned z několika důvodů vychází jako 
reálnější varianta decentrální. Tady jsou ty 
hlavní:

1. Za míň peněz víc „muziky“
Jakékoli systémové řešení odpadních 

vod v obci s sebou vždy ponese značné 
pořizovací i provozní náklady. Vytvoření 

obecního systému monitorovaných individu-
álních domovních čistíren však ve srovnání 
s centrální kanalizací vychází výrazně lev-
něji – na polovinu, možná až na čtvrtinu cel-
kových nákladů. Namísto 150–200 milionů 
se bavíme řádově „jen“ o několika desítkách 
milionů. Ani v jednom případě se neobejde-
me bez dotací, ale je samozřejmě rozdíl, 
z jak vysoké částky se hradí spoluúčast. 
Na centrální kanalizaci by se obec musela 
zadlužit na roky dopředu. Spoluúčast při 
„decentrálu“ si můžeme dovolit mnohem 
snáz.

Samotný provoz pak sice také něco stojí, 
na druhou stranu nevznikají při něm žádné 
náklady na stočné. Také výměna součástek 
v jednotlivých ČOV se neprodraží tolik jako 
např. výměna čerpadla v tlakové kanalizaci.

2. Řešení (téměř) pro každého
Decentralizované čištění umožňuje za-

pojit do systému i ty, kteří by si o centrální 
kanalizaci mohli nechat jen zdát – v od-
lehlejších částech obce, dokonce i na re-
kreačních chatách užívaných k trvalému 
bydlení. Zajímavá je také variabilita řešení 
– od malých domovních čistíren pro jeden 
dům po možnost společného řešení několi-
ka domů větší čistírnou. 

Je fér dodat, že v některých specific-
kých situacích se může stát, že toto řeše-
ní nebude u některé nemovitosti technicky 
možné realizovat (např. při velké vzdále-
nosti od vodoteče a nemožnosti vybudovat 
vsakovací objekt). Každá nemovitost se ale 
bude posuzovat jednotlivě a projektant vždy 
vyhodnotí nejlepší z variant.

3. Bez rozkopaných cest
Zatímco budování centrální kanalizace 

je vždy provázeno nežádoucím poničením 
místních komunikací, u „decentrálu“ tento 
problém v žádném případě nehrozí. Silnice 
v Malenovicích jsou vesměs ve velmi zacho-

valém stavu a bylo by škoda je „rozkopat“. 
4. Na vlastní „triko“

Výhodou decentralizovaného řešení je 
také skutečnost, že není nijak podmíněno 
spoluprací s okolními obcemi či externími 
provozovateli kanalizační sítě. Za správu, 
provoz a udržitelnost systému je odpovědná 
obec, za správné používání vlastní čistírny 
pak jednotliví občané. U kanalizace centrál-
ní bychom nejpravděpodobněji museli spo-
lečně s Městem Frýdlant nad Ostravicí vy-
budovat společnou stokovou síť přes Novou 
Ves (po staré cestě) a odvádět pak splaš-
kové vody na čistírnu společnosti SMVAK. 

5. Příroda nám poděkuje
Stále přísnější legislativa nedovolí niko-

mu jen tak nad odpadními vodami mávnout 
rukou. Decentrální odkanalizování je při-
tom moderní a účinné řešení, které splňuje 
všechny zákonné i ekologické požadavky. 
Proto je také dotačně podporováno Minis-
terstvem životního prostředí ČR (dotace až 
80 %). Chceme-li čistější potoky i studny, 
neměli bychom před problémem odpadních 
vod zavírat oči. Přečištěná voda z „decen-
trálu“ navíc není odváděna pryč mimo ka-
tastr obce, ale zůstává zde u nás a může 
být použita na zalévání či k jiným užitkovým 
účelům. 

Obec rozhodně nechce být jen jakým-
si „policajtem“, dohlížejícím na povin-
nosti občanů. Měla by účinně a reálně 
pomoci najít pro ně řešení, jak si dát po-
třebné věci do pořádku. Nakonec z čist-
ších potoků a spodních vod budeme mít 
ve výsledku užitek všichni. 

Abychom však na zmiňovaný dotační 
titul dosáhli, je potřeba zapojit do pro-
jektu minimálně 30 % obyvatel. Pokud 
máte zájem, vyplňte, prosím, přiložený 
dotazník a odevzdejte jej na obecním 
úřadu.

Decentrální kanalizace jako reálné řešení pro naši obec

S příchodem podzimu začíná období, kdy se 
dříve smráká a ráno je déle tma, což má zásad-
ní vliv i na dopravní bezpečnost. Děti, maminky 
s kočárky i další chodci se pak leckdy dostávají 
do situace, kdy jsou pro řidiče takříkajíc „nevidi-
telní“, nebo kdy si jich projíždějící auto všimne 
až na poslední chvíli. 

Díky projektu Sdružení místních samospráv 
ČR a České kanceláře pojistitelů se nám po-
dařilo získat dva zásobníky na reflexní samo-
lepky, které jsme umístili na zastávce u Raj-
ské boudy a u vchodu do Obecního domu. 
Samolepky je možné nalepit na oblečení, ba-
toh, kočárek a podobně.

Reflexní samolepky pro větší bezpečnost

Také v Malenovicích přišla 28. září více než stovka dobrovolníků 
pomoci s úklidem při akci Poděkuj horám.
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••••••••••••••••••••••••
• •Bluegrass Theatre

Metylovice
••••••••••••••••••••••••
v sobotu 9.10. 2021 v 15 hodin

Metylovice, areál za školou, hrají:

Bluegrassové skupiny

Bluegrass Comeback
McMillan’s Brothers

na odpolední hudební akci z cyklu Hudební kapky. Ráz akce
„Koncert na Aljašce”, ohně, teplé jídlo a nápoje. Vhodné pro

rodiny s dětmi.

Vstupné 150,- Kč, senioři 50,- Kč,
děti s doprovodem zdarma

předprodej vstupenek e-listky.bluegrasstheatre.cz,
hygienická opatření dle aktuálních nařízení,
dodržování odstupů, omezené občerstvení.

Pořádá: Ptačoroko z.s. a Tenisový klub Karlický z.s.
www.ptacoroko.cz

www.bluegrasstheatre.cz

Vůně gulášů, spousta muziky, všeobecné 
veselí a zábava. Tak vypadal Den obce Metylo-
vic, který se konal za krásného počasí v sobotu 
4. září. Zatímco děti řádily na velké nafukova-
cí klouzačce a zkoušely si netradiční sporty 
na hřišti, dospělí netrpělivě čekali, až jedenáct 
soutěžních týmů uvaří v rámci Gulášmetu svůj 
kotlíkový guláš. Pochutnávali si ale na něm 
všichni bez rozdílu věku.

Samotná soutěž ve vaření odstartovala už 
v pravé poledne. Jako první měl uvařený guláš 
Senior klub a také ho měl jako první vyprodaný. 
Postupně se pak přidávaly další týmy a návštěv-
níci si měli opravdu z čeho vybírat. Všechny gu-
láše se povedly, takže porota měla opět velmi 
těžký úkol. Hodnotila barvu guláše, jeho vůni 
a chuť, měkkost masa, ale také výzdobu stánku 
a samotnou přípravu guláše. Rovněž návštěv-
níci obdrželi se zakoupenou vstupenkou jeden 
hlasovací lístek, na který mohli napsat číslo sou-
těžního týmu, jejichž guláš jim chutnal nejvíce. 

Soutěžící dali do vaření guláše veškerou svou 
energii. Jedni se spolehli na starý rodinný recept, 
jiní zase vsadili na kvalitní suroviny. „My jsme 
zvolili vaření s tajemstvím. Lidé dostali za úkol 
poznat, jaké maso jsme použili. Kdo uhodl, toho 
jsme zařadili do soutěže o láhev,“ usmál se Jiří 
Izvorský a pošeptal, že jejich guláš je jehněčí.

„Základem našeho guláše je hovězí z krku 
a hodně cibule. Důležitá je kvalita masa a tu 
my máme vynikající,“ pousmál se další soutěžící 
Lumír Halata. Partička z Metyloviček zase vařila 
pravý maďarský guláš, v čele týmu totiž stál rodi-
lý Maďar Tomáš Gaál. „Máme autentické ingre-
dience z Maďarska, tamní papriku, paprikovou 

krátce z obce

Sběr velkoobjemového a BIO odpadu
Občané Metylovic mohou využít služeb sběr-
ny surovin. Sběr velkoobjemového a nebez-
pečného odpadu se bude konat v pátek 1. 
října od 14 do 18 hodin a v sobotu 2. října 
od 8 do 12 hodin.
Sběr BIO odpadu se koná každou sobotu 
od 10 do 12 hodin nebo po domluvě. Vše 
v areálu bývalého horního kravína.

Odvoz odpadů v říjnu
Odvoz odpadů nastane ve středy 13. a 27. 
října. Cyklus odvozu ve středu lichý týden zů-
stává zachován.

Den obce se vydařil na jedničku s hvězdičkou

pastu a originální recept. Guláš je bez mouky, za-
huštěný zeleninou a cibulí,“ popsal tento recept 
šéfkuchař. V dalších stáncích postupně vznikaly 
guláše vepřové, hovězí, jeden byl dokonce do-
slova ze závodní jídelny v retro stylu. „Přesně 
takový se vaříval před třiceti lety. Je z masa krá-
vy, která se pásla na louce, je tam hodně cibule, 
papriky i česneku,“ popisovala Jana Mičkalová.

Za místní seniory soutěžili: Vlaďka Drasti-
chová, Jana Juřicová – hlavní kuchařka, vyzna-
menána řádem Vařečky zlaté, Vavřín Michalec, 
Běla Mačejovská a Radka Pavladyová. „Vařili 
jsme královský guláš, měli jsme nejnápadněji vy-
zdobený stánek a také velikou poptávku po ho-
tovém výrobku,“ jsou spokojení s výsledkem.

A jak to na konec dopadlo? Porota vybrala 
jako vítěze tým U Dodáčků a jejich hovězí gu-
lášek. Na druhém místě skončila Farma Halata 
se svým farmářským gulášem a bronz si vyva-
řil Aktiv Korňa s hovězím gulášem. U diváků 
na celé čáře vyhrála Farma Halata.

Vítězové obdrželi věcné ceny, ale s prázd-
nou neodcházel nikdo. Všichni soutěžící si od-
nesli „krygl“ s logem letošního Gulášmetu. 

„Šestý ročník Gulášmetu se určitě vydařil, 
za což patří poděkování všem soutěžním tý-
mům, organizátorům a také zaměstnancům 
obce, kteří připravili party stany pro poseze-
ní návštěvníkům a soutěžním týmům stánky 
na prodej,“ kvitovali pořadatelé. 

Obce, jejichž občané nejlépe třídí komunální 
odpad, získávají každoročně prestižní ocenění 
O keramickou popelnici. Lidé z Metylovic doká-
zali, že se v této oblasti neustále zlepšují. Díky 
tomu získala obec ve své kategorii bronzovou 
medaili.

„Hygienická opatření v souvislosti s pan-
demií koronaviru donutila mnoho pracujících, 
včetně jejich dětí, zůstat doma. Samozřejmě 
začalo mnohonásobně narůstat i množství ko-
munálního odpadu. Je potřeba si důležitost 
třídění neustále připomínat, abychom se jed-
nou neutopili v odpadcích. V posledních letech 
cílíme naši kampaň především na děti, např. 
prostřednictvím startovacích sad pro prvňáčky. 
Moravskoslezský kraj vynakládá na podporu tří-
dění každoročně ze svého rozpočtu statisícové 
částky. Ocenění dnes předaná obcím má jejich 
zástupce motivovat k tomu, aby se snažili třídění 
odpadů mezi občany maximálně podporovat,“ 
sdělila radní Moravskoslezského kraje pro život-
ní prostředí Zdenka Němečková Crkvenjaš. 

První místo v kategorii obcí s rozšířenou 
působností obsadilo město Frýdlant nad Ostra-
vicí následované Jablunkovem a Bohumínem. 
V obcích nad 2 000 obyvatel dominovaly Huk-
valdy, druhá byla obec Trojanovice a třetí Koz-
lovice. V kategorii obcí od 801 do 2 000 obyva-
tel patří první příčka obci Morávka, druhé místo 
obsadil Milíkov a třetí příčku právě Metylovice. 
Mezi malými obcemi do 800 obyvatel nejlépe 
třídili obyvatelé obce Tvrdkov, druhá skončila 
Nová Pláň, třetí pak obec Krásná.

Do soutěže, kterou každoročně pořádá Mo-
ravskoslezský kraj s Autorizovanou obalovou 
společností EKO-KOM, a.s. bylo zapojeno 
všech 300 obcí a měst Moravskoslezského 
kraje. V samotné soutěži se hodnotila vykazo-
vaná data v systému EKO-KOM. Hodnocení 
vycházelo z pořadí obcí ve sběru jednotlivých 

komodit dle výtěžností v kilogramech na jedno-
ho obyvatele. Hodnocena byla také dostupnost 
sběrné sítě. A na obce, které na zlepšení svého 
odpadového hospodářství nejvíce zapraco-
valy, byla zaměřena kategorie Skokan roku. 
Absolutním vítězem této speciální ceny je letos 
město Příbor. Město Příbor v uplynulém roce 
velmi intenzivně pracovalo na svém odpado-
vém hospodářství a zasloužilo se tak o výrazné 
zlepšení. 

V rámci dlouhodobé spolupráce s Morav-
skoslezským krajem podporuje Autorizovaná 
obalová společnost EKO-KOM rozvoj třídění 
odpadu v regionu. A to díky projektu Intenzifika-
ce odděleného sběru a využívání vytříděných 
složek komunálního odpadu, včetně obalové 
složky. „V letošním roce bylo v rámci tohoto 
projektu zdarma poskytnuto městům a obcím 
Moravskoslezského kraje 450 nových barev-
ných kontejnerů na tříděný odpad. Aktuálně 
mají občané kraje k dispozici více než 32 tisíc 
barevných kontejnerů a menších nádob na tří-
dění odpadu, v některých městech se osvědči-
lo třídění do pytlů nebo jsou využívány sběrné 
dvory, sběrná místa či místní výkupny“ uvedla 
ředitelka oddělení regionálního provozu spo-
lečnosti EKO-KOM Martina Filipová. 

„Na jednoho obyvatele našeho kraje v roce 
2020 připadlo 21,1 kg vytříděného papíru, 
16,5 kg plastů, 14,4 kg skla a více než čtvrt kilo-
gramu nápojových kartonů. V součtu je to tedy 
průměrně 52,3 kilogramu vytříděného odpadu 
na jednoho občana kraje. Všem občanům kra-
je, kterým není lhostejná ochrana životního pro-
středí, patří velké díky,“ řekla na závěr krajská 
radní Zdenka Němečková Crkvenjaš s tím, že 
lidé v Moravskoslezském kraji s odpady naklá-
dají rok od roku lépe. Zatímco v roce 2004 vytří-
dil jeden občan ročně v průměru 20 kilogramů 
odpadu, před třemi roky to bylo 47 kilogramů.

Metylovice získaly bronzovou popelnici

Po několika měsících usilovné práce se 
podkrovní patro Odborného léčebného ústavu 
Metylovice dočkalo kompletní rekonstrukce. 
Díky ní mají maminky s dětmi k dispozici pět 
prostorných pokojů i relaxační zónu. Investi-
ce si vyžádala přes 13 milionů korun, s téměř 
desetiprocentní spoluúčastí léčebny pokryl ná-
klady ze svého rozpočtu Moravskoslezský kraj, 
který odborný ústav zřizuje.

V podkroví bylo pět pokojů i před rekonstruk-
cí, byly ovšem stísněné, jejich obyvatelům ne-
nabízely potřebný prostor a pohodlí. „Zásahem 
do střechy, tedy uznáním krovů, a dalšími sta-

vebními úpravami se podařilo našim klientům 
nabídnout větší prostor i komfort. V pěti nově 
zařízených pokojích je celkem 16 lůžek, každý 
z pokojů má své sociální zařízení. Dva krajní po-
koje jsou větší než ty ostatní, takže jsou ideální 
pro sourozenecké dvojice nebo třeba i trojice. 
V patře přibyla také relaxační zóna, kde si mo-
hou děti s maminkami pohrát a trávit čas s ostat-
ními klienty. Je to další zvýšení kvality následné 
péče o děti, kterou naše zařízení zajišťuje,“ řekl 
ředitel Odborného léčebného ústavu Metylovice 
Radim Dudek s tím, že metylovická léčebna na-
bízí následnou péči až 700 dětem ročně.

Maminky a děti si užijí většího pohodlí

V úterý 14. září proběhl na naší škole pro-
jekt zaměřený na dopravní výchovu. Druháčci 
začali zahřívací hrou Na město, poté řešili nej-
různější dopravní situace, poznávali dopravní 

značky a seznamovali se s nebezpečím, které 
jim může hrozit na silnici. Výstupem projektu 
byl řidičský průkaz pro Ferdu a dopravní znač-
ky, které se všem moc povedly.

Dopravní výchova u druháků

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají v pátek 8. a v sobotu 9. října 2021.
V obci Metylovice je volební místnost v přízemí základní školy.
Volit budeme v pátek 8. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 9. října od 8 do 14 hodin.
Volič se před samotnou volbou prokáže okrskové volební komisi platným občanským průka-

zem nebo platným cestovním dokladem.
Volič, který se do volební místnosti nemůže dostavit ze zdravotních důvodů, může požádat 

o volbu do přenosné volební urny. O tuto možnost požádá předem obecní úřad v místě, kde 
bude volit, a v den voleb okrskovou volební komisi. 

O přenosnou urnu nemůže požádat volič, který je v karanténě nebo v izolaci. Při vstupu 
do volební místnosti je volič povinen dodržet platná hygienická nařízení.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

V místním muzeu začala v neděli 26. září vý-
stava řezbářských a dřevěných výrobků Libora 
Čelinského. Jmenuje se vcelku srozumitelně Kdo 
si vyřezává – nezlobí. Kdo si ji přijde prohlédnout, 
může se těšit na spoustu zajímavých hraček, jako 
jsou letadla, autíčka či zvířátka. Oko návštěvníka 
potěší řada dřevořezeb či krásný betlém. Zaujme 
podivuhodná hra pro kočky nebo originální trezor. 

Libor Čelinský je metylovský občan, který 
začal vyřezávat zhruba před 15 lety. Nezačal 
se dřevem, ale s ovocem. Vzorem mu byli 

zruční asijští kuchaři, kteří turistům vyřezávali 
okrasné květy do melounů či jiného ovoce.

Po zvládnutí této domorodé techniky „car-
ving fruit“ vcelku logicky přešel na řezání, opra-
cování a tvarování hlavně dřeva. Používá nože, 
dlátka, hobby nářadí, ale také motorovou pilu.

Autor je zjevně pozitivní člověk, což se od-
ráží i v jeho tvorbě. Snad všechna vystavovaná 
dílka jsou vtipná, vyzařují humorný nadhled. 
Svá dílka neprodává, vyrábí je pro své potěšení 
a radost obdarovaných.

Na výstavě je betlém i trezor, vše ze dřeva

Ve čtvrtek 22. září se senior klub vydal na zá-
jezd do Starého Města u Uherského Hradiště, 
kde jsme si prohlédli muzeum bonsají, dále jsme 
navštívili nový kostel sv. Ducha. Největší atrakcí 
zájezdu ale byla železná ZOO. Následně jsme 
se projeli lodí po řece Moravě a Baťově kanálu.

Závěr patřil Luhačovicím. Tam jsme se pro-
šli po nové kolonádě a ochutnali Vincentku. 

Senior klub zve seniory na pečení bramboro-
vých placků, které se bude konat ve čtvrtek 7. 
září od 15 hodin v novém víceúčelovém areálu 
na fotbalovém hřišti. Vše potřebné pro pečení 
placků zajistí organizační tým.

Milí senioři, vezměte se dobrou náladu a troš-
ku peněz a přijďte mezi nás se trošku pobavit. 

 Za organizační tým Vavřín Michalec

Senioři si užili výlet plný zajímavostí
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Třetí zářijová sobota patří již tradičně hasič-
ské soutěži dříve narozených O putovní pohár 
starosty obce. V sobotu 18. září to byl již 42. 
ročník, který místní hasiči uspořádali po roční 
přestávce způsobené covidem-19. 

Na startu se sešla konkurence osmi druž-
stev mužů a jednoho družstva žen, aby v po-
ctivém a rovném boji soutěžili o poháry v ka-
tegorii nad 40 let a nad 50 let. Z předminulého 
roku nám zůstaly některé otázky. Zejména, 
zda někdo porazí po několik let neporazitel-
ného vítěze, a to hasiče z Metylovic. A to se 
právě letos podařilo. Právě v kategorii nad 
40 let tentokrát zvítězili hasiči Ostravice 40+. 
Druzí byli stále se zlepšující hasiči ze Pstruží 
40+, třetí hasiči z Metylovic 40+ a čtvrti hasiči 
Malenovice 40+. 

Rychlejší byla překvapivě kategorie 50+. 

Zde zvítězili hasiči z Metylovic 50+. A ruku 
na srdce, měli nejrychlejší čas dne, něco přes 
18 sekund. Druzí byli opět hasiči ze Pstruží 
50+, kteří se letos dostali do skvělé formy. 
Nejvíce je ohrožovaly třetí Malenovice 50+, 
které by však letos potřebovaly o nějakou 
sekundu rychlejší požární útok. Čtvrtá pak 
byla Nová Ves 50+. Družstvo žen SDH Pstruží 
pak zvítězilo v poslední kategorii ženy nad 40 
let. 

Všechny soutěžní týmy měly letos nějaké 
technické potíže. Byla zde prasklá hadice B, 
poškozená savice, prasklý tlakoměr motoru 
hasičské stříkačky s následným únikem oleje 
a také několik rozpojených spojů koncovek 
hadic na rozdělovač. Dobrá zpráva je, že 
všechny problémy jednotlivé týmy ještě v prů-
běhu soutěže vyřešily a zdárně překonaly. 

Ke cti všem slouží, že všechny požární útoky 
byly úspěšné a platné! 

Ceny na závěr předával osobně starosta 
obce Milan Vaněk, pod jehož záštitou se sou-
těž koná. A právě vedení obce i celému zastu-
pitelstvu patří poděkování za podporu, které 
hasičům pro jejich činnost poskytli. Poděkování 
patří všem soutěžícím, kteří po dlouhé koro-
navirové pauze znovu nastoupili na startovní 
čáru. Nakonec největší poděkování patří všem, 
kteří se na přípravě a organizaci soutěže ně-
jakým způsobem podíleli. Jak řekli pořadatelé, 
vítězem je každý, kdo překonal jakékoliv potíže 
a zúčastnil se. Věřme, že různá opatření, kte-
rá nás více jak rok omezovala, se již nevrátí 
a úspěšný průběh soutěže znamená návrat 
k obvyklému životu i se všemi volnočasovými 
aktivitami.  Zapsal kronikář SDH 

Karanténa zavřela 
jednu třídu

Nakonec nás to taky potkalo. Od pátku 10. 
září se třetí třída na pstružovské škole dosta-
la do karantény. Začala nám opět distanční 
výuka. Každý den jsme se učili on-line. Ne-
bylo to tak zlé, protože jsme věděli, že za 14 
dní to skončí. A v pátek 24. září jsme se opět 
dostali do školy a věřte nebo – všichni jsme 
se do školy těšili!!! 

 Adam Zielina, ředitel školy 

Každý z nás už nějakého dravého ptáka 
určitě viděl. V naší obci vídáme dravce létat 
nad lesy i kolem cest. Ale děti i učitelé z naší 
základní školy měli to štěstí, že za nimi přišel 
sokolník, který jim ukázal dravce zblízka.

„Viděli jsme je na vlastní oči, mohli jsme 

si je i pohladit. Velkým zážitkem pro nás bylo 
pozorování ptáka za letu i při lovu. Pan sokol-
ník nám podával informace velmi zábavným 
a humorným způsobem. Myslím si, že jsme si 
díky tomu i něco zapamatovali,“ jsou spokoje-
ní kantoři i žáci. 

HARMONOGRAM sběru nebezpečného odpadu
v obci Pstruží

POZOR ZMĚNA STANOVIŠTĚ
Termín konání: 16. 10. 2021

parkoviště Dubina        8.00 hodin        9.00 hodin
obecní úřad                  9.10 hodin        9.45 hodin
parkoviště Sever        10.00 hodin      11.15 hodin

Obec Pstruží – NO, ZO, VOK a PNEU
Přistavení kontejneru v pondělí 11. 10. 2021 na VOK na stanovištích 

– parkoviště Dubina a parkoviště pod Severem
Nedávat elektro do kontejneru NO nebo VOK!!!

Dravci okouzlili naše žáky

Ve středu 1. září jsme slavnostně přivíta-
li naše letošní prvňáčky. Pan ředitel Adam 
Zielina, třídní učitelka Miroslava Kameníková 
a starosta obce Milan Vaněk všechny krátce 
přivítali. Pan starosta předal dětem dárečky 
od obce Pstruží a paní třídní učitelka s pa-
nem ředitelem dali malým školáčkům diplomy 
a také slavnostní šerpy. Někteří z nich měli 

slzy na krajíčku, když před sebou viděli tolik 
lidí, ale všichni to nakonec zvládli statečně 
a s úsměvem. 

Věříme, že se i pro naše prvňáčky stane 
škola místem, kde se mnohé naučí a prožijí 
spoustu zajímavých zážitků, poznají mno-
ho kamarádů a budou dostávat samé hezké 
známky.  Kolektiv pedagogů ZŠ Pstruží

Škola přivítala své prvňáčky

Hasiči bojovali o putovní pohár starosty obce 

Drakiáda je na Pstruží akce s dlouholetou 
tradicí. Hned při nástupu do školy se už děti 
ptají, kdy bude drakiáda. Někteří si s rodiči tvoří 
draky dokonce sami. Pak se zatajeným de-
chem všichni čekají, jestli bude foukat nebo ne. 
Naštěstí je louka z kopce, a když se rozběhne-
me, všem drak vzlétne.

Letos jsme drakiádu pořádali v pátek 24. 
září. Svítilo sluníčko a foukal větřík, proto ně-
kteří draci na obloze létali velmi dlouho. Nemé-
ně zajímaví byli také draci vlastní výroby. Žáci 
s nejoriginálnějšími výtvory si odnesli drobné 
ceny.

Koho už draci nebavili, mohl si dojít na hřiště 
pod školu. Tam obecní úřad zajistil pro všechny 
účastníky drakiády vynikající bramborové plac-
ky. Nikdy nevěříme, že se tolik těsta zpracuje, 
ale vždycky se vše sní a olizujeme se ještě 
další den. Všem organizátorům a pomocníkům 
děkujeme za zdárný průběh akce. Adam Zieli-
na, ředitel školy 

Draci a bramborové placky, lidé se zase bavili

poděkování

„Konečně jsme se po roce a půl dočkali, děti, mládež i dospělí. Ten nádherný pohled 24. září 
odpoledne při drakiádě a plackiádě na prosluněnou náves plnou dětí, rodičů i prarodičů byl k ne-
zaplacení. Chtěli bychom všem poděkovat za účast a také děkujeme všem těm, kteří připravili 
pohoštění v podobě bramborových placků, osazenstvu altánu při opékaní špekáčků i hasičům 
při hašení žízně všech přítomných. Věříme, že jsme všichni prožili příjemné odpoledne a těšíme 
se na další setkání,“ zhodnotil starosta obce Milan Vaněk i členové kulturní a sociální komise.
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Jak jsme již informovali, ve dnech 29. červ-
na až 4.srpna proběhl v polském Korfantówě, 
družebním městě Frýdlantu nad Ostravicí, další 
mezinárodní plenér VIII. Miedzynarodowy Ple-
ner Malarski Artfriedladianum-Korfatów 2021. 

Navazuje tak na jeden z prvních ročníků, kte-
rý proběhl i v našem regionu díky městu a vý-
tvarnici Karle Stiborkové, která na něm měla 
největší zásluhu a stále udržuje kontakty s pol-
skou stranou. Po několika letech snah navázat 
na těsné styky obou měst před pandemií, po-
dařilo se letošní soubor představit ve Frýdlantě 
nad Ostravicí. Kulturní centrum ve Frýdlantě nad 
Ostravicí nabízí od pondělí 20. září do 15. října 
reprízu výstavy ve městě. Zahájení proběhlo 
za hojné účasti polských hostů, včetně duchov-
ního otce akce Ryzsarda Nowaka a představite-
lů města Korfantów. Za město Frýdlant uvítala 
hosty a akci starostka města a senátorka paní 
Helena Pešatová. Polští hosté ocenili její podíl 
na realizaci prvního setkání mezi městy a vyjád-
řili přání o prohloubení spolupráce v této oblasti. 
Ocenění se dostalo také Karle Stiborkové, která 
se na dlouhodobé spolupráci města i realizaci 
reprízy výstava s kulturním centrem výrazně 
podílela. Výstava, i když plenérová akce byla 
u polských organizátorů ovlivněna nejistou si-
tuací po covidu, představuje zajímavý podhled 
na tvůrčí názory a výtvarné styly 17 tvůrců, pro-
fesionálů, amatérů i uměleckých kritiků. Soubor 
55 prací si jistě zaslouží pozornost a návštěvníci 
si tak mohou učinit názor na akci. Je však bez 
diskuze, že právě takové kulturní akce, kde se 
mohou účastníci různých zemí setkat v přátel-
ském kulturním soupeření, je tou nelepší cestou 
vzájemného poznání a rozvíjení kontaktů v rám-
ci EU, kterou politici nijak neusnadňují.  (ká) 

Čeladná, kultura

Kultura

Září bylo ještě celé „venkovní“, počasí nám 
vycházelo (až na odpískaný turistický výlet 
do Kozlovic – přeloženo na říjen), takže spo-
kojenost. Ještě zbývá busový výlet do ostrav-
ské ZOO poslední zářijový den. Samozřejmě 
probíhaly pravidelné akce v klubovně, tzn. 
zdravotní cvičení obou skupin a úterní karetní 
posezení.

Golf Ostravice
Vycházka do oblíbené destinace s poseze-

ním v tamní restauraci byla na zpáteční cestě 
obohacena o malou havárii jedné z účastnic 
uvíznutím v bahně. Nicméně situaci, jež hrozila 

pádem celé osoby, zvládla s bravurou. 
Frýdecký zámek

Absolvovali jsme Zámecký okruh s výbor-
nou průvodkyní, abychom posléze poseděli 
v našem oblíbeném penzionu Pod Kašnou. 

Památník Josefa Kaluse
Část pěšky, část busem, jsme dosáhli Pa-

mátníku Josefa Kaluse, kde se o nás postarala 
paní Bajgarová. Prohlédli jsme si nádherně 
zrekonstruovaný objekt, zavzpomínali na dět-
ství ve školních lavicích a ubrali se do nedaleké 
Stodoly, kde byla prima akce završena.

Sešli jsme se Na Rozcestí
A to jako obvykle opět ve dvou skupinách: 

lepší chodiči to vzali oklikou „okruhem Anny 
Trefilové“ (cca 1 hodina), horší chodiči došli 
přímo. Po lehce dojemném přivítání jsme pak 
poseděli u jednoho stolu.

Jak to bude v říjnu
Začínáme programem ostravského souboru 

Quo vadis (opera, opereta, muzikál), pokraču-
jeme vycházkou do horní Čeladné k restauraci 
Kněhyně, přednáškou paní Olgy Szymanské 
z Frýdku-Místku o Jaroslavu Seifertovi a dru-
hým pokusem o cestu do Kozlovic. Po prodlou-
žených prázdninách zahájí též kroužek angličti-
ny. Navíc vysíláme tříčlenný tým na seniorskou 
vědomostní soutěž do Stříteže (pořádá Krajská 
rada seniorů). 

Pár slov závěrem
Říjnový klubový program vypadá docela za-

jímavě, tak nezbývá než doufat, že se všechny 
akce uskuteční … Ale hlavně buďme zdrávi.

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

 Petr Bernady

K seniorům docela vstřícné září

V jednom ze sálů Frýdeckého zámku.

Výprava před Památníkem Josefa Kaluse.

Žákyně vzadu vůbec nedávají pozor.

V úterý 21. září proběhl 
na naší škole již tradiční pro-
jekt s názvem „Zvládnu to“. 
Jeho cílem je připravit žáky 
během devíti let školní do-

cházky na zvládání krizových situací, do nichž 
se během života mohou dostat.

Celoškolní projekt má vždy část teoretickou 
a praktickou. (Byli jsme rádi, že po loňském co-
vidovém omezení jsme jej opět mohli realizovat 
naplno.) Pedagogové mají připraveny podle 

Nácvik první pomoci v sedmé třídě.

Po roce opět projekt s názvem „Zvládnu to!“

Holky parádnice si také vyzkoušely 
zásahový oblek, který nosí hasiči.

věku a rozumové vyspělosti žáků zásobníky 
konkrétních situací včetně jejich řešení. Jednot-
livé ročníky tak každý rok postupně procházejí 
třemi základními oblastmi, a sice:

1. poskytováním první pomoci
2. zásadami v případě ohrožení (řeší se 

povodně, požáry, chemické a radiační nebez-
pečí, evakuační zavazadlo)

3. bezpečností (zde patří např. ochrana 
vlastní bezpečnosti a majetku – prezentace 
činnosti Policie ČR, HZS, dopravní nehody, 
obrana proti agresivnímu chování, šikaně).

Nejmladší „prvňáci“ se učili ošetřit drobná 
poranění a nacvičovali volání na záchran-
nou službu. Sledovali prezentace i pohádky 
a na závěr projektového dne dovedli najít rozdíl 
mezi úrazem a nemocí.

Žáci II. třídy také věnovali pozornost úra-
zům. Ošetřovali složitější zranění, telefonovali 
na všechna čísla tísňového volání a učili se 

poskytnout 1. pomoc v přírodě i bez lékárničky.
Starší „třeťáci“ probírali požární ochranu. 

Po teoretické přípravě ve škole se přesunuli 
na parkoviště za školou, kde jim místní dob-
rovolní hasiči předvedli vybavení hasičského 
auta a praktické dovednosti.

Žáci IV. ročníku se zabývali tematikou „Po-
máhat a chránit“ – význam policie pro náš běžný 
život. Sledovali hustotu dopravy v naší obci Če-
ladná, počítali účastníky dopravy v daném ča-
sovém úseku a vyhodnocovali hustotu provozu.

V. třída se věnovala záchraně života. 
Po zhlédnutí naučných videí žáci ve dvojicích 
zkoušeli různé modelové situace a společně pro-
váděli oživovací funkce na resuscitační figuríně.

Na druhém stupni daný den probíhá tak, že 
žáci postupně absolvují teoretickou i praktickou 
část svého ročníkového tématu. V závěrečné 
hodině pak ve skupinách řeší testové otázky 
a projektové dopoledne hodnotí.  JJ, LM

VIII. Mezinárodní malířský plenér Artfriedlandianum 
- Korfantów 2021 se představil ve Frýdlantě nad Ostravicí 
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jubilea

K zářijovému jubileu přejeme hodně 
štěstí, zdraví, lásky a životní pohody 

paní Libuši Kováčikové, Dagmar Bláhové, 
Libuši Karáskové, Ludmile Gřondilové 

a panu Ladislavu Karáskovi, 
všem z Janovic, 

a paní Věře Kindlové z Bystrého.

Obec Janovice

Tradiční setkání janovických a bystřanských seniorů
Ve čtvrtek 21. října od 16.00 hodin proběhne v Restauraci U Toflů na Bystrém tradiční se-

tkání janovických a bystřanských seniorů. Bližší informace k této akci naleznete na webových 
stránkách obce a informačních vitrínách. Z důvodu omezené kapacity a vládních opatření 
bude nutno se na akci přihlásit předem.

Adventní zájezd pro občany Janovic
Obec Janovice vás zve na dvoudenní adventní zájezd do německého města Drážďany. 

Termín zájezdu je čtvrtek 2. prosince až pátek 3. prosince. Cena pro janovické občany je 
2.300 Kč a je v ní zahrnuta doprava, ubytování, služby průvodce a cestovní pojištění. Z důvo-
du potřeby rezervace ubytování je nutno se na zájezd přihlásit nejpozději do 20. října a rov-
něž uhradit cenu zájezdu v hotovosti nebo převodem na účet obce. Přihlašovat se můžete 
telefonicky, emailem nebo osobně na OÚ Janovice. Více informací na www.obecjanovice.cz.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Ve dnech 8. a 9. října budou probíhat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu Čes-

ké republiky. V Janovicích budou již tradičně zřízeny dva volební okrsky. Občané z Janovic 
mohou volit v budově Obecního úřadu v Janovicích a občané z místní části Bystré v budově 
hasičské zbrojnice na Bystrém. Volební místnosti budou otevřeny v pátek 8. října od 14.00 
do 22.00 hodin a v sobotu 9. října od 8.00 do 14.00.

V sobotu 11. září proběhl tradiční závod Ja-
novické kopečky, kterého se účastní všechny 
generace závodníků.

Hlavním dějištěm celé akce byl prostor obecní-
ho hřiště a kabin TJ Janovice, kde bylo jak zázemí 
pro účastníky a návštěvníky, tak i částečně trasa 
závodu. Závod probíhal celkově v patnácti katego-
riích, přičemž ti úplně nejmenší závodili na odrá-
žedlech a svou jízdou zahájili celou akci s účastí 
devadesáti tří závodníků. Dalších zhruba padesát 
dětí se představilo v závodu odrážedel a minikol.

Kromě již tradiční trasy vedoucí po obecním hři-
šti a následovně po janovických „kopečcích“ a ces-
tách byl letos do závodu zařazen také přejezd 
nové pumptrackové dráhy vedle obecního hřiště, 
což se setkalo s velmi pozitivní odezvou. Hlavní 
závod měl délku zhruba 22 kilometrů a dá se říci, 
že vedl podél celých hranic katastru obce. Nutno 
podotknout, že všichni závodníci si s trasou poradi-
li na výbornou. Kompletní výsledky všech kategorii 
jsou k nalezení na webových stránkách obce.

Dalším zpestřením byl nultý ročník závodu 
retro kol, jehož se zúčastnilo jedenáct závod-
níků a závodnic ve stylových „dresech“. V této 
speciální kategorii si svou jízdou dojel pro první 
místo Radek Holeš, druhá skončila Vanesa Ja-
náková a třetí byla Jana Marková. V tomto zá-
vodě však bylo hlavní motivací všech účastníků 

Janovické kopečky i s pumptrackem

dojet do cíle ve zdraví, s celým kolem, a hlavně 
si jízdu užít. Doufáme, že příští rok nás na star-
tovní čáře s retrokoly bude ještě víc!

Po skončení závodu mohli návštěvníci akce 
zhlédnout fotbalové utkání mezi Janovice 
a Pržnem a poté pokračovala do večerních ho-
din taneční zábava s DJ.

V areálu bylo možno vybírat z velké nabídky ob-
čerstvení, které zajistili spolky TJ Janovice, SDH 
Janovice a Prvočas, za což jim patří poděkování. 

Děkujeme i jednotce hasičů za zajištění bezpeč-
nosti na trati, členkám ČČK Janovice za zdravot-
nický dohled, cyklistickému oddílu Kohouti Pržno 
za technické zajištění závodu, Tomáši Molitorovi 
za návrh a vyznačení trasy a rovněž všem, kdo 
přiložili pomocnou ruku při organizaci akce.

Za věcné a finanční dary patří dík společ-
nostem Kilpi, Beskydská likérka, Jumpcentrum, 
Janovický obchod, Ferrit, JAPA sport, Maxion 
Wheel a Cyklo Molitor.  Lukáš Plánička

V neděli 12. září připravili členové sboru 
dobrovolných hasičů z Janovic tradiční akci pro 
děti i dospělé v Sadu Petra Bezruče.

Na návštěvníky čekalo celkově pět soutěž-
ních disciplín, kterými bylo motání hadic na čas, 
lovení plamínku magnetem, přechod přes slack-
-line, střelba ze vzduchovky a házení míčku. 
Kromě toho se mohly děti zúčastnit volné sou-
těže v kreslení obrázku s hasičskou tematikou.

Úkolem bylo absolvovat všechna soutěžní 
stanoviště a na základě součtu jejich výsled-
ků se stanovilo konečné pořadí. Soutěžící byli 
dle věku rozděleni do jednotlivých kategorií, 
kde tedy poměřovali síly s ostatními. Vzhledem 

k počtu soutěžících si takřka každý odnesl ně-
jakou z cen, kterých byla připravena velká řada 
i díky finanční podpoře Obce Janovice.

Kromě krásného počasí a soutěžních stano-
višť se mohli návštěvníci těšit také z bohatého 
občerstvení. Přestože nebyla účast na akci pří-
liš velká, můžeme říci, že se vše vydařilo a ti, 
co dorazili, si odpoledne jistě užili a pobavili se. 
V příštím roce se na této tradiční akci snad se-
jdeme ve větším počtu.

Poděkování patří všem, jež se na organizaci 
podíleli a podpořili ji, a samozřejmě všem účast-
níkům, kteří v neděli zavítali do Sadu Petra Bez-
ruče.  Za SDH Janovice Lukáš Plánička

Sportovně-zábavné odpoledne

Od letošního školního roku 2021/2022 opět 
obnovujeme sběr papíru a časopisů. Znovu 
jsme se zapojili do ekologické soutěže s pa-
nem Popelou. Sběr je určen nejen žákům naší 
školy, ale i široké veřejnosti a bude probíhat 
vždy v době, kdy bude u hlavního vchodu naší 
školy přistaven kontejner.

První termín sběru je stanoven na 18. až 
26. října. Kontejner bude k dispozici po celou 
dobu uvedeného časového rozpětí. Získané fi-
nanční prostředky za odvezený sběr budou po-
užity na nákup nových knižních titulů/publikací 
do naší školní knihovny pro naše děti. Do kon-
tejneru je možno vhodit: noviny, časopisy, letá-
ky, kancelářský papír, knihy, sešity, kartonové 
obaly z vlnité lepenky. Nic jiného. Předem vám 
děkujeme za vaši případnou podporu a spolu-
účast s naší školou ve výše zmíněné soutěži. 

 Kolektiv ZŠ a MŠ Janovice

Obnovujeme sběr 
papíru a časopisů

Předposlední zářijový týden jsme v rám-
ci projektu „Poznáváme naši obec“ navštívili 
s dětmi janovické školky z oddělení Myšek 
a Veverek obecní úřad a dva dny nato hasič-
skou zbrojnici. Oběma objekty nás provedl rad-
ní obce pan Lukáš Plánička.

V úterý tak mohly děti vidět obecní úřad ze-
vnitř. Prohlédli jsme si kancelář pana starosty, 
nakoukli jsme do sklepa a nejvíce se dětem 
líbilo v kinosále, kde nám pan radní promítl ve-
selou pohádku.

Ve čtvrtek jsme se opět sešli, tentokrát u ha-
sičské zbrojnice. Zde jsme se dozvěděli spoustu 

zajímavých informací. Třeba to, že hasiči doká-
ží nejen uhasit oheň, ale i zachránit kočku ze 
stromu, když se jí zrovna nechce slézt dolů sa-
motné. Během prohlídky si děti mohly sednout 
za volant velkého hasičského auta, vyzkoušet si 
helmu i oblečení, které si hasiči oblékají, když 
vyrážejí k zásahu. A nakonec nám hasičské 
auto zablikalo modrými majáky na rozloučenou.

Děkujeme tímto panu Pláničkovi, že nám 
umožnil nakouknout za zdi některých budov, 
které máme v naší krásné obci, a hezky nám 
takto zpestřil program pro naše nejmenší. 

 Kolektiv MŠ Janovice

Děti ze školky poznávaly naši obec

V neděli 29. srpna proběhlo před restaurací 
U Toflů na Bystrém slavnostní odhalení pa-
mětní desky na počest místního rodáka a vý-
znamného mezinárodně uznávaného sinologa 
Doc. PhDr. Jaromíra Vochaly, DSc., který ze-
mřel v loňském roce ve věku nedožitých deva-
desáti tří let.

Jaromír Vochala se narodil v roce 1927 
v Janovicích, místní části Bystré. V padesátých 
letech vystudoval sinologii na Pekingské univer-
zitě. V letech 1960 až 1990 přednášel na Filozo-
fické fakultě Univerzity Karlovy o čínském jazyce 
a písmu, vedl kurzy klasické čínštiny a interpre-

tace textů. Je autorem velké řady učebnic, slov-
níků, příruček a překladů literárních děl.

Umístění pamětní desky a její slavnostní 
odhalení inicioval další český přední sinolog 
a bývalý žák docenta Vochaly pan Vít Vojta. 
Této události se účastnili kromě rodinných pří-
slušníků také jeho bývalí kolegové z univerzitní-
ho prostředí, zástupci obce, senátorka Helena 
Pešatová a ministr kultury Lubomír Zaorálek 
s náměstkem Jiřím Vzientekem.

Naše poděkování patří hlavně Vítu Vojtovi 
za zorganizování této události.

 Vedení obce

Odhalení pamětní desky Jaromíra Vochaly

Protože i naši nejmenší „čtenáři“ si také rádi 
poslechnou pohádku nebo si prohlédnou krás-
ně ilustrovanou knížku, rozhodli jsme se náš 
veřejný prostor obohatit o novou knihobudku 
instalovanou u naší mateřské školy. Pokud 
máte nějakou nevyužitou knížku věnovanou 
nejmenším dětem, zde ji můžete odložit, nebo 
naopak si knížku vzít.

V naší obci se tak jedná již o třetí knihobud-
ku. Další naleznete u prodejny potravin v Ja-
novicích a před restaurací U Toflů na Bystrém. 
Tyto knihobudky zde již stojí delší dobu, během 
níž se v nich prostřídalo velké množství knih, 
a je vidět, že si tyto budky lidé oblíbili a rádi je 
využívají.

Princip knihobudek je stejný jako té nejno-
vější, tedy že si kdokoliv může knihu, která ho 
zaujme, vzít, anebo do knihobudky naopak kni-
hu či knihy přidat a udělat tak radost někomu 
dalšímu.  Svatopluk Běrský

Nová knihobudka u mateřské školy

Pětapadesát janovických seniorů se vypra-
vilo ve čtvrtek 2. září na zájezd do Vrbna pod 
Pradědem a Zlatých Hor.

Ve Vrbně se musíme rozdělit na dvě skupiny 
z důvodu malé kapacity sklárny. V této sklárně 
se vyrábí historické lesní sklo. Seznamujeme 
se s výrobou číší, pohárů a historického skla, 
které si zde zájemci mohou zakoupit. Druhá 
skupina se přesunula do výroby vitráží. Zde 
jsme velmi mile přivítáni a zasvěceni do této 
umělecké výroby. Řada z nás si zde vyrobené 
vitrážní šperky také zakoupila.

Před polednem odjíždíme směr Zlaté Hory, 
kde dalším cílem naší cesty je poutní kostel 
Panny Marie Pomocné – zvaný Maria Hilf. Je 
to poutní a magické místo, které nás překva-
pilo svou velikostí a krásou. Přímo v kostele 
nás pán farář seznámil s celou historii tohoto 
poutního místa.

Po prohlídce celého objektu a přilehlého 
okolí odjíždíme s příjemnými pocity z této ná-
vštěvy do Zlatých Hor k prohlídce zlatokopec-
kého skanzenu na řece Olešnici. Procházíme 
přes zlatokopeckou osadu kolem místa, kde 
bývají závody v rýžování zlata. Konalo se zde 
i mistrovství Evropy a světa v rýžování zlatých 

Zájezd na Jesenicko za výrobou 
historického skla a rýžovaní zlata

zrnek. Pokračujeme až k místu, kde jsou dva 
vodní mlýny na úpravu vytěžené rudy. První 
mlýn rozbíjí rudu na menší kousky, druhý ji 
pak mele do velikosti, ze které se pak v peci 
taví zlato. Oba mlýny jsou funkční a pohání je 
voda z potoka. Prohlédli jsme si i pec s ručním 
dmýchadlem. Všichni jsme se shodli, že tak-
to získávat zlato byla velká dřina. Návštěvou 
Vrbna a Zlatých Hor jsme poznali další hezká 

místa naší vlasti.
Celý zájezd jsme zakončili večeří v hospůd-

ce Balkán v Řepištích. Za uspořádání tohoto 
zájezdu patří velký dík Obecnímu úřadu Jano-
vice, sociální komisi obce a Krajskému úřadu 
Moravskoslezského kraje za poskytnutou dota-
ci. Poděkování patří také panu řidiči Vlastíkovi 
Nohlovi za profesionální a bezpečnou jízdu. 

 Václav Žižka
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pá 2.10. od 17:30, út 13.10. od 19:00 a so 17.10. od 17:30

 

ne 11.10. od 14:30 a so 17.10. od 15:00

FRÝDLANT N.O.KINO
pá 1.10. od 17:30 a pá 8.10. od 20:00

PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
ČR, komedie, nevhodný do 12 let, délka 118 min, cena 130,-, Bontonfilm
Čtyři kamarádi vyhlásí válku proti scvrkávání varlat a proti krizi středního věku tím, že se rozhod-
nou plnit odvážné úkoly. Prvním z nich bude svléknout se na veřejnosti do naha... Rež. P. Hartl.

pá 1.10. od 20:00, út 5.10. od 19:00 a ne 10.10. od 16:30

NENÍ ČAS ZEMŘÍT
VB/USA, akční, nevhodný do 15 let, délka 163 min, cena 140,-, Forum Film Czech, titulky
James Bond, agent 007, skončil aktivní službu a užívá si zasloužený odpočinek na Jamajce. Klid však 
nemá dlouhého trvání – objeví se totiž jeho starý přítel Felix Leiter ze CIA a požádá ho o pomoc. Mise 
na záchranu uneseného vědce se ukáže být zrádnější, než se na začátku zdálo. Rež. C. J. Fukunaga.

so 2.10. od 17:00 a st 6.10. od 17:00 

MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK
USA, animovaný, přístupný bez omezení, délka 107 min, cena 120,-, Cinemart, dabing
Pamatujete si na přechytralý mimino v obleku a jeho staršího bráchu Tima? Oba bráchové 
sice v mezidobí trochu dospěli, ale do obleku se nasoukala Timova dcera Tina, která je, bato-
lecímu věku navzdory, fakt ostrá holka. Rež. T. McGrath.

so 2.10. od 19:00 a pá 8.10. od 18:00

ZBOŽŇOVANÝ
ČR, komedie, nevhodný do 12 let, délka 99 min, cena 130,-, Bioscop
Uznávaný pediatr Zdeněk (Jiří Bartoška) jde do důchodu a těší se na zasloužený odpočinek. 
Ještě víc se však těší jeho rodina. Jenže Zdeněk má velké tajemství. Už téměř 40 let udržuje 
milenecký poměr s ortopedkou Danou. A Dana samozřejmě očekává, že na ni Zdeněk teď 
bude mít konečně víc času. Na Zdeňka tak čekají pěkně horké chvilky.  Rež. P. Kolečko.

ne 3.10. od 17:00,  st 6.10. od 19:00, st 13.10. od 19:00 a pá 15.10. od 20:00

ZÁTOPEK 
ČR, životopisný, přístupný bez omezení, délka 130 min, cena 130,-, Falcon
Výpravný film, věnovaný nejen sportovnímu, ale i životnímu příběhu jednoho z největších 
světových atletů všech dob, čtyřnásobného olympijského vítěze, Emila Zátopka. Příběh o 
vítězstvích v lásce i ve sportu, k nimž je třeba především velké srdce. Rež. D. Ondříček. 

út 5.10. od 17:00

MINUTA VĚČNOSTI
ČR, drama, přístupný bez omezení, délka 81 min, cena 130,-, Cinemart
Špičkový kardiochirurg Petr (Jiří Langmajer) je velmi uzavřený a introvertní muž. Jeho jedna-
dvacetiletá dcera Lucie má vrozenou srdeční vadu a Petr se ji rozhodne operovat sám při plá-
nované operaci. Po ní se společně vydají na dobrodružnou výpravu na Island. Tady mají dost 
času, aby k sobě opět našli cestu. Rež. R. Havlík.

so 9.10. od 17:00 

100% VLK 
Austrálie, animovaný, přístupný bez omezení, délka 96 min, cena 120,-, Bontonfilm, dabing
Mladý vlkodlak, který by se jednou měl stát obávanou příšerou a vůdcem smečky, se ve 
velkou slavnostní noc promění v roztomilého hebkého pudla. A to je stoprocentní zklamání 
pro všechny. Rež. A. Stadermann.

Změna programu vyhrazena. Vstupenky je možno rezervovat a zakoupit online na webových stránkách www.kcfno.cz, v Turistickém informačním centru Frýdlant nad Ostravicí
nebo hodinu před promítáním na místě. Rezervace se ruší 15 minut před začátkem představení. Další informace na facebookových stránkách Kulturního centra a kina.

ŘÍJEN   2021

so 9.10. od 19:00, út 12.10. od 19:00, ne 17.10. od 17:00 a út 19.10. od 17:00

KAREL
ČR, životopisný, přístupný bez omezení, délka 127 min, cena 130,-, Bontonfilm
Celovečerní dokumentární film přináší ojedinělý pohled do soukromí a do duše Karla Gotta. 
Renomovaná režisérka Olga Malířová Špátová natáčela s Karlem Gottem po dobu celého 
jednoho roku a díky jeho upřímné otevřenosti vznikl nezvykle osobní až intimní pohled 
na život slavného zpěváka, jaký se doposud široké veřejnosti, ani jeho skalním přízniv-
cům, nenaskytl. Rež. O. Malířová Špátová.

st 13.10. od 17:00 a so 16.10. od 17:00

MYŠI PATŘÍ DO NEBE 
ČR/SK/Francie/Polsko, animovaný, přístupný bez omezení, délka 87 min, cena 120,-, Cinemart
Může mezi malou myškou a velkým lišákem vzniknout opravdové přátelství? Odpověď 
najdou nejen ti nejmenší, ale i větší a velcí diváci v animovaném dobrodružství. Rež. J. 
Bubeníček, D. Grimmová.  

 

 

pá 15.10. od 18:00 a út 26.10. od 17:00

LÁSKA NA ŠPIČKÁCH
ČR, komedie, přístupný bez omezení, délka 94 min, cena 130,-, Bohemia MP
Bývalá primabalerína Národního divadla po úrazu skončí kariéru a přestěhuje se s manže-
lem a dcerou na opuštěný mlýn. Přivydělává si tím, že vede v místní škole kroužek pohybo-
vé výchovy. Manžel na venkově není šťastný, chce dělat kariéru v Praze. Manželství pro-
cházející krizí a lidská omezenost některých obyvatel Terezu nutí táhnout na vlastních 
bedrech víc, než možná dokáže unést. Rež. P. Zahrádka.

ne 17.10. od 17:00 (titulky), ne 24.10. od 17:00 (dabing)

VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ 
USA, akční/thriller, nevhodný do 12 let, délka 90 min, cena 130,-, Falcon
Na filmová plátna se vrací Tom Hardy jako Venom, jedna z nejlepších a nejkomplexnějších 
comicsových postav společnosti @marvel. Rež. A. Serkis.

út 19.10. od 19:30 

ZPRÁVA 
ČR/SK/Německo, drama/historický, nevhodný do 12 let, délka 94 min, cena 130,-, Falcon
Příběh útěku mladých židovských vězňů Alfréda Wetzlera a Rudolfa Vrby z přísně střeže-
ného koncentračního tábora Osvětim. Dvěma mladíky následně sepsaná detailní zpráva, 
která dokázala přesvědčit svět o hrůzném fungování koncentračního tábora, se v červnu 
1944 dostala i do rukou W. Churchilla a F. D. Roosevelta, po válce byla využita v norimber-
ském procesu. Rež. P. Bebjak.

Otevření kina v omezeném režimu při dodržování hygienických podmínek, prodej on-line na: www.kcfno.cz

út 26.10. od 19:00 (titulky), pá 29.10. od 17:00 (dabing)

DUNA
USA, dobrodružný/sci-fi, nevhodný do 12 let, délka 155 min, cena 130,-, Vertical Ent.
Kultovní sci-fi dílo vypráví o mocenských bojích uvnitř galaktického Impéria, v nichž jde o 
ovládnutí planety Arrakis: zdroje vzácného koření – melanže, jež poskytuje zvláštní psy-
chické schopnosti, které umožňují cestování vesmírem. Rež. D. Villeneuve.

st 27.10. od 17:00 a so 30.10. od 17:00

ROZBITÝ ROBOT RON 
USA/VB, animovaný, přístupný bez omezení, délka 107 min, cena 120,-, Falcon, dabing
Příběh sedmáka Barneyho a Rona, jeho chodícího, mluvícího a zcela digitálního přítele, 
který má být, alespoň podle reklamy, „nejlepší kamarád robot“. Avšak roztomilý robot Ron 
není úplně v pořádku a zdá se, že je rozbitý. Chlapec a robot prožívají nevšední a laskavé 
dobrodružství. Rež. A. Carloni, J-P. Vine.

st 27.10. od 19:00 a ne 31.10. od 17:00

HALLOWEEN ZABÍJÍ
VB/USA, horor, nevhodný do 15 let, délka 105 min, cena 130,-, Cinemart, titulky
Některé netvory je fakt těžké zabít. Tak třeba Michael Myers, legendární tichý zabiják s 
bílou maskou, už úspěšně uniká přes čtyřicet let. Horor Halloween zabíjí je další kapitolou v 
úspěšné a mimořádně houževnaté sérii. Rež. D. G. Green.

pá 29.10. od 20:00 a so 30.10. od 19:00

KURZ MANŽELSKÉ TOUHY 
ČR, komedie, nevhodný do 12 let, délka 90 min, cena 140,-, Cinemart
Film pro partnerské dvojice se smyslem pro humor. Pro ty, kteří po sobě chtějí spíš toužit, 
než se láskou udusit nebo rovnou uškrtit. Rež. R. Bajgar.

BIO SENIOR čt 14.10. od 10:00

MATKY
ČR, komedie, délka 95 min, cena 50,-

FILMOVÝ KLUB ne 3.10. od 19:30

JELENICE 
Francie, komedie/horor, nevhodný do 15 let, délka 77 min, cena 120,- (FK 100,-), Pilot Film, titulky
Černá komedie o tom, jak to může dopadnout, když váš život po rozvodu dostane nečeka-
né obrátky. George (Juan Dujardin), jeho nová jelenicová bunda a videokamera. Tak 
vypadá počátek nového vztahu a dobrodružství, které byste nečekali nikde, natož v 
ospalé vesnici ve francouzských Alpách. Rež. Quentin Dupieux.

ne 10.10. od 19:30

MADE IN POLAND: 25 LET NEVINY
Polsko, drama, nevhodný do 15 let, délka 116 min, cena 50,- (FK 30,-), AČFK ve spolupráci s 
festivalem Kino na hranici, titulky
Neuvěřitelný příběh, který byl natočen podle příběhu skutečného justičního omylu. 
Tomasz Komenda byl za znásilnění a brutální vraždu mladé dívky odsouzen k 25 letům ve 
vězení se zvýšenou ostrahou. Jak je možné, že se jeho nevina prokázala až po dlouhých 18 
letech tvrdého žaláře? Rež. Jana Holoubek.

ne 17.10. od 19:30

TAJEMNÍ IMPRESIONISTÉ 
Itálie, dokumentární, přístupný bez omezení, délka 90 min, cena 110,- (FK 90,-), Aerofilms, titulky
Pohlcující cesta do intimního světa impresionistů prostřednictvím padesáti unikátních 
obrazů ze soukromých sbírek, poprvé vystavených v římském Palazzo Bonaparte. Rež. D. Pini.

ne 24.10. od 19:30

SMOLNÝ PICH ANEB PITOMÝ PORNO 
Rumunsko/Lucembursko/ČR/Chorvatsko, komedie, nevhodný do 18 let, délka 108 min, cena 100,- 
(FK 80,-), Aerofilm, titulky
Vítěz MFF Berlinale od režiséra Radua Judeho. Nekonvenční satirický film o nenápadné 
učitelce, jejíž kariéra se ocitne v ohrožení, když se na internetu objeví video, v němž se 
oddává sexu se svým manželem. 

ne 31.10. od 19:30

MOJE SLUNCE MAD
ČR/SK/Francie, animovaný, nevhodný do 12 let, délka 85 min, cena 100,- (FK 80,-), Aerofilm, titulky
Helena opouští všední život v rodné Praze, aby se v Kábulu vdala za svého milovaného spolužá-
ka Nazira. Pod jménem Herra začíná v exotickém prostředí novou životní etapu. K vysněné 
budoucnosti ale nevede jednoduchá cesta. Rež. M. Pavlátová.

FILMOVÝ KLUB DĚTEM út 12.10. od 17:00

GUNDA
Norsko/USA, drama, délka 93 min, cena 90- (děti a FK 70,-), Aerofilms, dabing
Snímek Gunda vizionáře Viktora Kossakovského nechává diváka z unikátní perspektivy 
nahlédnout život hospodářských zvířat na farmě. S technickou bravurou natočené záběry 
prasnice Gundy a jejích roztomilých potomků, jednonohé slepice a stáda krav se obejdou 
beze slov a lidské přítomnosti. 

FILMOVÝ KLUB STUDENTŮM pá 15.10. od 16:00

GRETA
Švédsko, dokumentární, nevhodný do 12 let, délka 97 min, cena 110,- (studenti a FK 90,-), Film Europe, titulky
Švédská aktivistka Greta Thunbergová v čele globálního hnutí v oblasti krize změny 
klimatu. Rež. N. Grossman.

Krásné dlouhé léto je pryč a o slovo se při-
hlásil podzim. Přinášíme vám pár tipů, jak si 
plnými doušky užít krásy tohoto ročního období 
na čerstvém vzduchu. 

Na Bílé v Beskydech čeká na děti i v říjnu 
každý den zábava, úsměvy a dobrodružství, 
a to v dětském parku od 9.00 do 16.00. Ni-

kdo by neměl promarnit možnost využít po-
sledních teplých a slunečných dnů aktivně. 
Vezměte kolo, koloběžku nebo třeba ko-
čárek a zastavte se na Bílé projet některou 
z osvědčených tras. Resort Bílá Beskydy na-
bízí všem pohodové trávení volného času dle 
chuti. Poslední říjnovou sobotu 30. 10. chys-

táme pro malé i velké tradiční Lampiónový 
průvod. Pojďte s námi! Odpoledne od 15.00 
si v dětském parku vytvoříme své vlastní 
lampióny a než se setmí, zabavíme se hrami 
a soutěžemi. Vezměte děti, přátele, babičky, 
dědečky a v 18.00 vycházíme, všechny vás 
rádi uvidíme!

krátce z obce

Vymetání a kontrola komínů
Zprostředkovali jsme pro vás i nyní na podzim 
službu kominíka, který provede pravidelné vy-
metání a kontrolu komínů, a to 26. 10. 2021. 
Práce bude provádět p. Luděk Sikora. Zájemci 
o tuto službu nahlaste své závazné objednávky 
nejpozději do 19. 10. 2021 na obecním úřadě, 
a to buď telefonicky (558 690 020, 724 045 337) 
anebo e-mailem na adrese ou@obecbila.cz 
(uveďte prosím jméno, číslo popisné nebo evi-
denční a telefonický kontakt na vás).

Divadelní představení 
Divadelní představení – činohra „Něco pro lidi“ 
v Divadelním klubu v Divadle Jiřího Myrona 
se bude konat 26. 10. 2021, začátek v 19.00 
hodin. Zájemci, hlaste se na obecní úřad, tel. 
558 690 020, 724 045 337 do 19. 10. 2021. 
Doprava a vstupenky jsou zajištěny.

Přehled bohoslužeb v říjnu
2. 10. 2021

Sv. andělé strážní: 
Ostravice 8.00

3. 10. 2021 
27. neděle v mezidobí: 

Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
10. 10. 2021 

28. neděle v mezidobí: 
Ostravice 8.00, Staré Hamry – Gruň 10.00, 

130 let od posvěcení kostela
17. 10. 2021 

29. neděle v mezidobí: 
Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30

24. 10. 2021 
30. neděle v mezidobí: 

Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
31. 10. 2021 

31. neděle v mezidobí: 
Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30

1) volby do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu České republiky se uskuteční:

v pátek 8. října 2021 od 14.00 do 22.00 hodin
v sobotu 9. října 2021 od 8.00 do 14.00 hodin
2) Místem konání voleb je volební místnost 

ve volebním okrsku č. 1 – zasedací místnost 
Obecního úřadu, Bílá 151, 739 15 Staré Hamry.

3) Bezbariérový vstup do volební místnosti 
je možný ze zadní části budovy. Imobilní ob-
čané mohou kontaktovat okrskovou volební 
komisi na telefonním čísle, které bude vyvěše-
no na vstupu do objektu, ve kterém se nachází 
volební místnost za účelem zajištění vstupu 
do objektu.

4) Volič musí ve volební místnosti prokázat 
svou totožnost a státní občanství České repub-
liky platným občanským průkazem nebo plat-
ným cestovním pasem České republiky. 

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní 
občanství, nebude mu hlasování umožněno.

5) Každému voliči budou dodány tři dny 

přede dnem voleb do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky hlasovací lístky. 
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací 
lístky i ve volební místnosti.

6) Za pořádek a dodržování aktuálních hygi-
enických opatření ve volební místnosti a jejím 
bezprostředním okolí odpovídá předseda okrs-
kové volební komise. Jeho pokyny k zachová-
ní pořádku, dodržování hygienických opatření 
a důstojného průběhu hlasování jsou závazné 
pro všechny přítomné. 

Volič může požádat ze závažných, ze-
jména zdravotních důvodů Obecní úřad 
Bílá a ve dnech konání voleb okrskovou 
volební komisi o to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost, a to pouze v územ-
ním obvodu volebního okrsku, pro který 
byla okrsková volební komise zřízena. Vo-
lební okrsková komise pak vyšle k voliči 
dva své členy s přenosnou volební schrán-
kou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Požadavky na návštěvu s přenosnou 
volební schránkou před konáním voleb 
(pokud nepožádá přímo ve dnech voleb 
okrskovou volební komisi) můžete zasílat 
na e-mail: ou@obecbila.cz; případně hlásit 
na tel.: 558 690 020,724 045 337. Ve dnech 
voleb pouze na tel. 724 045 337.

SVATOHUBERTSKÁ MŠE NA BÍLÉ
Svatohubertská mše se bude konat 

23. 10. 2021. Program bude upřesněn 
na webových stránkách obce dle aktuálních 

protiepidemiologických opatření.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Obsáhlost a neustálé přibývající množ-
ství dokumentů, které jsme museli zve-
řejňovat na fyzické vývěsce, nás přimělo 
k pořízení elektronické úřední desky. Do-
tykový panel je umístěn na nově uprave-
ném veřejném prostranství před obchodem 
potravin. Na panelu je možné také zobra-
zit webové stránky obce, kde se dozvíte 
aktuální informace a dění v obci a mnoho 
dalšího. 

Nová elektronická úřední deska

Zatímco Bílá ožívala turisty hledajícími zába-
vu i klid lesů, v mateřské škole se tlouklo, bou-
chalo a rekonstruovalo. Nadšený povyk dětí 
vystřídal hluk bouracích kladiv a vrtaček, které 
se v rukou odborníků podílely na rekonstrukci 
některých prostor. 

O přestavbě kuchyně se už nějakou dobu 
hovořilo, protože její vybavení začalo být zasta-
ralé a přestávalo pomalu vyhovovat nynějším 
hygienickým požadavkům. Také sociální záze-
mí zaměstnanců potřebovalo oživit a opravit. 
A tak se během loňského školního roku po-
stupně vše naplánovalo a na začátku letních 
prázdnin, kdy byl provoz MŠ Bílá pozastaven, 
se akce pod taktovkou pana starosty rozjela.

Celá rekonstrukce byla nejen finančně, ale i ča-
sově velmi náročná. Neobešla se také bez ma-
lého dramatu, kdy se některé poslední dodělávky 
dotahovaly na poslední chvíli. S vysokým nasaze-
ním zúčastněných se nakonec podařilo všechno 
dokončit tak, aby se dveře MŠ mohly 1. 9. znovu 

otevřít dětem. I když byl však průběh přestavby 
někdy komplikovaný, výsledek stojí opravdu za to. 

Došlo ke kompletní přestavbě kuchyně se 
zcela novým vybavením a naprosto tak odpoví-
dá veškerým náročným požadavkům na školní 
jídelnu v této době. Nově zde byla vybudová-
na místnost, která slouží k hrubému čištění 
zeleniny. Obnovou prošel také sklad potravin 
a v neposlední řadě také sociální zázemí pro 
zaměstnance včetně jeho zařízení.

Rozpočet celé akce se pohyboval okolo 1,5 
mil. Kč, kdy bude 80 % ze všech uznatelných 
nákladů hrazeno v rámci dotace ministerstva 
pro místní rozvoj.

Chtěli bychom za všechny děti i zaměstnan-
ce MŠ velmi poděkovat Obci Bílá, která rekon-
strukci umožnila. Pevně věříme, že bude všem 
nynějším i budoucím strávníkům chutnat, proto-
že v takové kuchyni je opravdu radost vařit. 

 Kateřina Kubačáková, ved. ŠJ, 
 a Ivana Kokšová, ředitelka MŠ

V mateřince se vaří v nové kuchyni

Barevný podzim v resortu BÍLÁ | BESKYDY
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slovo starostky

Milí sousedé,
tento úvodník věnuji obecně tématu blížících se voleb. 
Věřím, že téměř všichni víme, že se blíží jedno velice významné datum. A sice 8. a 9. října. 

V tomto termínu se budou konat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 
Co ale zcela jistě bohužel všichni plnoletí neuděláme, je, že bychom šli volit. Často se mi stane, 
že slyším: „Noo, já volit nechodím. Ani to moc nesleduju.“ A vzápětí si ale často začne dotyčný 
stěžovat, jak je všechno špatně a že se to stejně nedá změnit.

Proč tedy nejde volit a nevyužije tak svého práva? Máme demokracii a všeobecné volební 
právo. Tedy že každý svéprávný občan od 18 let smí volit, bez ohledu na původ, pohlaví, nábo-
ženské přesvědčení, rasu atd. Naše hlasy jsou si rovny. Každý hlas váží stejně. Neexistují žádní 
privilegovaní voliči s větším vlivem na výsledek voleb. Volby jsou tajné, tedy svobodné. Žádný 
volič nemusí zveřejňovat, komu odevzdal hlas.

Dovolím si zde použít tři citáty, jejichž autorem je Edmund Burke, britský politik, teoretik a filo-
zof anglo-irského původu. Jsou datovány již do 18. století, ale stále pravdivé:

„Nikdo nedělá větší chybu než ten, kdo nedělá nic v domnění, že to málo, co udělat může, 
nemá smysl.“

„Demokracie se lehce může stát vládou darebáků.“
„Jediná věc je nezbytná pro triumf zla, aby dobří lidé nedělali nic.“
Pojďte volit. Bylo by fajn, kdyby si letos své zástupce vybralo více než 60 % voličů. Co třeba 80 %? 

Pomoci můžete i vy! Michaela Šebelová, starostka obce Kunčice pod Ondřejníkem

V pátek 24. 9. hrály děti z Ondřejníčku na akci rožnovské knihovny 
Podzimní putování s broučky – lampiónovém průvodu, který končil 

ve Valašském muzeu v přírodě. Byli prostě úžasní, včetně kostýmů.

 Galerie Karla Svolinského a Obec Kunčice pod Ondřejníkem 
Vás zvou na výstavu: 

PAOLO DALPONTE  (IT) 
Kreslený humor 
21.11.2021 – 31.1.2022 

Slavnostní vernisáž proběhne 

dne 20.11.2021 v 17.00 hodin 

Galerie je otevřena každou neděli 

13.00 – 17.00 hodin 

galerie.kuncicepo.cz 

Kinematograf bratří Čadíků je společnos-
tí s třicetiletou historií. Hlavní náplní činnosti 
společnosti je projekt Filmové léto, s nímž v le-
tošním roce navštívili projekční vozy vybavené 
projektory více než 100 českých měst a obcí, 
což je prozatímní rekord v celé historii společ-
nosti. Místem konání jednotlivých projekcí jsou 
především veřejná prostranství (náměstí, ná-
dvoří, louky), kde projekce probíhají pod širým 
nebem.

U nás se promítalo v areálu školy. Strávili 
jsme zde čtyři příjemné večery. Je pravda, že 
počasí, jak to u nás umí, nás také potrápilo – 
jeden večer lilo jako z konve, takže nás pár 
otužilých film sledovalo zpod balkónu školy. 
Poslední večer se zase bohužel zvedl takový 
vítr, že musela být projekce předčasně ukon-
čena, neboť to bylo doslova životu nebezpeč-
né. Příští rok budeme ale i na rozmary počasí 
připraveni a v případě nepříznivých podmínek 
se promítání filmu přesune do Galerie Karla 
Svolinského.

Filmové léto je od roku 1998 spjato se spon-
zorstvím různých nadací. Vstupné na projekce 
v Česku je dobrovolné a vybraný obnos je vždy 
věnován na dobročinné účely. Mezi dosud ob-
darované nadace patří Pomozte dětem, Kapka 
naděje, Archa Chantal, Masarykův onkologický 
ústav v Brně, Dar Života a Konto Bariéry. Na-
příklad v roce 2010 byl výtěžek věnován na ob-
novu a pomoc povodněmi postiženého města 
Hrádek nad Nisou. V roce 2012 byly finanční 
prostředky vybírány pro Martina Zelinku, který 
je postižený svalovou dystrofií. Letos tak jako 
v předešlých letech věnuje Kinematograf zís-
kané finanční prostředky na Konto Bariéry, pro 
které se v roce 2015 podařilo vybrat rekordních 
1 200 000 Kč. Od roku 1998 bylo díky Kinema-
tografu celkem vybráno a nadacím věnováno 
přes 9 200 000 Kč. 

Při projekcích v Kunčicích pod Ondřejníkem 
se vybralo se 2 767 Kč. Děkujeme!

Také bych chtěla velice poděkovat manže-
lům Ivě a Oldovi Kadlecovým ze spolku Oskar, 
kteří mi pomáhali zajistit během promítání ob-
čerstvení. 

Bylo to prima a budeme se těšit zase za rok!
 Michaela Šebelová

V neděli 26. 9. se v Galerii uskutečnil 
Koncert pro dobrou náladu, na kterém vy-
stoupilo trio Klíč (zpěvačka Zuzka Ondřejo-
vá, cimbalista Jiří Nechanicky a houslistka 
Katka Niklová). Na cimbál zahrála také 

mladičká Klárka Nechanicka píseň z fil-
mu Titanic. Zazněly písničky z Valašska, 
Slovenska i od nás z Kunčic ze sběru A. 
Pustky. Právě na obnovení náhrobku pan-
táty Pustky byl věnován výtěžek koncertu, 

a to krásných 1880 Kč. Na konci koncertu si 
všichni společně zazpívali a s dobrou nála-
dou odcházeli děti i senioři. A to bylo i po-
selství koncertu – zazpívejte si, svět bude 
hned veselejší.

Koncert pro všechny generace

O prázdninách jsme měli v naší Galerii Karla 
Svolinského otevřeno pravidelně každou stře-
du a neděli. Kromě toho si pan Jan Zemánek 
připravil cyklus přednášek z cyklu Obluda v ga-
lerii. Podtitul zněl 4 stěny / 1 prostor. Povídání 
vždy začalo historií a důvodem vzniku galerie 
při základní škole v Kunčicích pod Ondřejníkem 
s vyzvednutím osobnosti Zdeňka Šrubaře, kte-
rý celý tento nápad realizoval.

Povídání pokračovalo v malé galerii s osvětle-
ním názvu cyklu přednášek. Poté se povídání pře-
sunulo k vystaveným obrazům, autorům a jejich 
scénáři rozvržení, kde podle jednotlivých stěn jsou 
vybrána díla tak, aby byla mezi nimi souvislost (4 
stěny). Pozornost byla také věnována velmi cenné 
sbírce plastik a soch a jejich autorům (1 prostor).

Každá komentovaná prohlídka malé galerie 
skončila ve velké galerii, kde byl představen 
vždy jeden umělec ze sbírkového fondu. 

V prvním povídání by představen Karel Svo-
linský, který věnoval škole 50 svých originálů, 
pomáhal tak školní galerii budovat a po němž 
je i škola pojmenována.

Ve druhém povídání jsme pozornost upřeli 
na druhého největšího dárce – sochaře Olbra-
ma Zoubka.

Teprve ve třetím díle bylo návštěvníkům 
v medailonku o sochaři Kurtu Gebauerovi pro-
zrazeno, proč je Obluda v Galerii.

Cyklus jsme zakončili čtvrtým medailonem 
světově uznávaného umělce, básníka, výtvar-
níka, s názvem Koláž Jiří Kolář.

Osobně jsem velmi ráda, že jsme mohli ko-
nečně otevřít a že nám galerie zase ožila.

I nadále pro vás budeme mít otevřeno kaž-
dou neděli odpoledne od 13.00 do 17.00 hodin. 
Vstup je zdarma. Srdečně vás zveme. 

 Michaela Šebelová

Obluda v galerii konečně ožila

Oddíl O-RUNNAŘI Beskydy zve všechny 
zájemce o pohyb na závod v orientačním běhu 
na krátké trati. Závod se uskuteční v neděli 17. 
října v naší obci, centrum závodu bude na hři-
šti základní školy Karla Svolinského. Prezen-
tace závodníků bude v centru závodu v době 
od 9.30 do 10.30 hodin, samotný start závodu 
bude v 11.00 hodin.

Informace jsou dostupné na stránkách 

oddílu www.orunnaribeskydy.cz, informace 
k přihláškám na e-mailu: orunnaribeskydy@
gmail.com. Konání závodu umožnila obec 
Kunčice pod Ondřejníkem, Statutární město 
Frýdek-Místek a podnik Lesy České republi-
ky, státní podnik.

 Přijďte si vyzkoušet orientační běh.
 Za pořadatele srdečně zvou
  Soňa Létalová a Aleš Bernatík

 Foto: Archív oddílu BFM

Pozvánka na závod v orientačním běhu

Léto s Kinematografem bratří Čadíků
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Spisovatelé do knihoven
Spisovatelé do knihoven je společný projekt 

Asociace spisovatelů, deseti knihoven z České 
republiky a desítky současných autorů a auto-
rek. Současná česká literatura je paradoxně 
pro mnoho čtenářů terra inkognita, čili „země 
neznámá“ a někdy taky narazíme na předsu-
dek, že za moc nestojí. My jsme naopak pře-
svědčeni, že je daleko lepší, než jaká je její 
pověst. 

Téměř každý návštěvník knihovny asi zná 
jména jako Michal Viewegh nebo Kateřina Tuč-
ková, ale současná česká literatura je daleko 
bohatší a vrstevnatější, proto se do čtvrtého 
ročníku v roce 2021 zapojila i naše knihovna 
ve Frýdlantě. Princip tohoto projektu je jed-
noduchý, v každé knihovně proběhne deset 
autorských čtení. Většina autorů za svá díla 
obdržela cenu Magnesia Litera, cenu, která se 
každoročně uděluje za kvalitní literaturu a dob-
ré knihy. V září už proběhla autorská čtení 
Vratislava Kadlece, jednoho z předních překla-
datelů dětské literatury, architektky a básnířky 
Anny Beaty Háblové a Soni Fischerové, která 
je jedna z nejpozoruhodnějších básnířek své 
generace, jejíž knihy jsou překládány do něko-
lika jazyků a vyšly ve Velké Británii i USA. 

Dne 7. října by měl dorazit básník, redaktor 
a rybář Radek Štěpánek, 9. listopadu Viktor 
Špaček – básník, prozaik a výtvarník. Do kon-
ce roku se pak v knihovně můžeme těšit, mimo 
jiné například na oblíbené autorky Viktorii Hani-
šovou nebo Biancu Bellovou. 

Program do konce roku bude postupně uve-
řejněn. Sleduje naše webové stránky www.
knihovnafrydlant.cz nebo web projektu www.
spisovateledoknihoven.cz.

 

16. 9. Vratislav Kadlec – překladatel, redaktor, prozaik 
30. 9. Anna Beata Háblová – architektka, urbanistka, 

básnířka 
7. 10. Radek Štěpánek – básník, redaktor 
14. 10.  Viktorie Hanišová – spisovatelka, překladatelka 
 

20. 10. Lidmila Kábrtová – prozaička 
9. 11. Viktor Špaček – básník, prozaik, 

výtvarník 
7. 12. Bianca Bellová – spisovatelka, 

překladatelka 

PROGRAM V KNIHOVNĚ FRÝDLANT N.O., ZAČÁTEK V 17.30 hodin 
 

Další program bude upřesněn, změna programu vyhrazena 

Plánované kulturní a sportovní akce na ŘÍJEN 2021 
 

Do  Mezinárodní výstava obrazů v rámci projektu ARTFRIEDLANDIANUM 
pátku 15. 10. Kulturní centrum 
 
sobota 2. 10.  Setkání 
11.00  JARDA DUŠEK & MAREK JELÍNEK & KIRTAN  

velký sál Kulturního centra 
 
pondělí 4.10. VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU  
9.00  Úvodní lekce pro zájemce o studium. Téma kurzu – Genealogie – hledáme své 

předky. Bližší informace na www.kcfno.cz. 
kinosál 

 
úterý 5. 10. Tvořivé dílny pro děti 
15.00 – 19.00 VÝROBA DRAKŮ 
  Kulturní centrum 
  vstup zdarma 
 
středa 6. 10. PO STOPÁCH FRÝDLANTSKÉ LITINY A SMALTU – průvodcem komentovaná prohlídka 
15.00   města v rámci Technotrasy. Nutná rezervace předem. 
 TIC Frýdlant nad Ostravicí 
 
čtvrtek 7. 10. Spisovatelé do knihoven 
17.30  RADEK ŠTĚPÁNEK 
  Básník a redaktor. Vstup zdarma. 
  knihovna 
 
sobota 9. 10. DRAKIÁDA 
  letiště 
 
sobota 9. 10. FRÝDLANTSKÝ DISCOPŘÍBĚH – hity 80.–90. let 
20.00   velký sál Kulturního centra 

Vstupenky v předprodeji v TIC nebo na čísle 603 570 507. 

čtvrtek 14. 10. Spisovatelé do knihoven 
17.30  VIKTORIE HANIŠOVÁ 
  Spisovatelka a překladatelka. Vstup zdarma. 
  Knihovna 
 
čtvrtek 14. 10. Cestopisná přednáška Jiřího Kráčalíka 
18.00  KAVKAZ – BEZENGI – MALÉ HIMALÁJE 

kinosál Kulturního centra 
  vstupné 50 Kč 

neděle 17. 10.  Divadlo pro děti  
16.00  O JENÍČKOVI A MAŘENCE 
  velký sál Kulturního centra 
  Vstupné 50 Kč, vstupenky na místě od 15.00 h.  
 
 pondělí 18. 10. FARMÁŘSKÉ TRHY 
9.00 – 16.00 před obchodním domem OMMA 
 
úterý 19. 10. Tvořivé dílny pro děti 
15.00 – 19.00 STRAŠIDÝLKA Z BAMBULEK 
  Kulturní centrum 
  vstup zdarma 
 
čtvrtek 21. 10. VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ MY Z NÁMĚSTÍ 
– úterý 30. 11. Vernisáž výstavy proběhne 21. 10. v 17.00.  

Kulturní centrum 
 
středa 20. 10. Spisovatelé do knihoven 
17.30  LIDMILA KÁBRTOVÁ 
  Prozaička. Vstup zdarma. 
  Knihovna 

 
středa 20. 10. XIX. ročník MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU OUTDOOROVÝCH FILMŮ  
– so 23. 10. kinosál 
 
sobota 23. 10. FRÝDLANTSKÁ TANČÍRNA 
19.00   velký sál Kulturního centra 
 
pondělí 25. 10. Koncert ke státnímu svátku 
18.00  SMYČCOVÉ GRAFFOVO KVARTETO  
  Janáčkova síň 
 
  Koncert – ZRUŠENO!  
  HANA ZAGOROVÁ, PETR REZEK A BOOM ! BAND JIŘÍHO DVOŘÁKA  

velký sál Kulturního centra  
V současné době jednáme o náhradním termínu koncertu – pravděpodobně duben 
2022. Vstupenky zůstávají v platnosti nebo je můžete vrátit v TIC! 

 
Připravujeme: 
 
úterý 9. 11. Divadelní představení 
19.00   ŽENA, KTERÁ UVAŘILA SVÉHO MANŽELA 

Hrají Nela Boudová a Ilona Svobodová. 
  velký sál Kulturního centra 

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

pátek 26. 11. ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU  
a koncert LEONY MACHÁLKOVÉ 

  Vystoupení místních škol, školek a spolků, adventní trhy. 
 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 

Návštěvníci Frýdlantu nad Ostravicí si již 
všimli, že smaltérská sbírka, která vznikla 
z Mezinárodních sympozií Frýdlantský umě-
lecký smalt a byla léta omezena jen na stěnu 
v Kulturním centru, se dostala i na venkovní 
plochy Kulturního centra, a tak s průvodním 
textem, který stručně informuje o její historii 
a Dílně uměleckého smaltu, je výborným pou-
tačem pro první kontakt s touto naší unikátní 
tradicí. 

Od 17. září do 10. října probíhá další význam-
ná prezentace smaltu, výstava přední členky 
frýdlantské dílny Eva Kučerové-Landsbergro-
vé. Je realizována v Muzeu Parafialnem sv. 
Jana Sarkandra v polském Skoczowie. Pod 
názvem Mezi nebem a zemí zde ve skromných 
výstavních prostorách vytvořila autorka velice 
poutavou výstava, která reaguje na součas-
ný svět kontrastem existenciálních figurálních 
a biblických motivů s povrchností současného 

světa. Výstava dává příležitost vidět, že práce 
umělkyně jsou jak svou technologickou úrovní, 
tak obsahově typické pro specifickou „frýdlant-
skou smaltérskou školu“, která se u nejlepších 
tvůrců odpoutala od tradiční dekorativnosti. 
V opavském divadle skončila výstava dalšího 
významného smaltéra Petra Bednáře, která 
přinesla jeho nové velkoplošné práce a ukáza-
la, že je neustále inovativní a podnětný ve své 
tvorbě. I když byla výstava přístupná jen v době 
divadelních přestavení, měla spoustu návštěv-
níků. Zcela bez ohlasu v naší kotlině skončila 
derniérou 2. září, za účasti konzulů Německa, 
Slovenska, Maďarska (bez zástupce Česka) 
a dalších hostů, výstava mezinárodního Pro-
jektu Emalii Artystycnej v Mezinárodním Domu 
setkání mládeže v Oświęcimi. Výstava pod 
názvem Pamięc zamkięta w emalii na pracích 
16 předních evropských smaltérů rezonova-
la tragické události holocaustu v kontextu se 

současným myšlením. Reprezentativní katalog 
akci skvěle dokumentuje. Potěšitelné je, že 
takřka všichni účastníci jsou spojení s frýdlant-
skou smaltérskou dílnou a řada z nich je členy 
Dílny uměleckého smaltu. Tam také se od 11. 
do 13. 9. řada děl dokončovala, pokud nevznik-
ly už na Beskydském smaltování. Velký dík 
za propagaci frýdlantské smaltérské tradice, 
které nedovedeme zatím ve prospěch města 
využít, patří hlavně polským kolegům, přede-
vším profesorce Elzbiete Kuraj.  (kb)

Frýdlantský duatlon, závod, který navazuje 
na kdysi známý Adrenalin Cup a kombinuje 
dvě disciplíny – běh a jízdu na horském kole, 
probíhal i letos kvůli koronavirovým opatřením 
v náhradním zářijovém termínu. Skvělá atmo-
sféra, krásné počasí a perfektní sportovní výko-
ny, to vše se událo v neděli 5. září v areálu 1. 
BFK ve Frýdlantě nad Ostravicí. 

Soutěžilo se v několika kategoriích. Rodin-
ný běh byl určen rodičům s jejich ratolestmi 
ve vlastnoručně vyrobených závodnických 
tričkách. Na trať dětských a rodinných běhů se 
postavilo přes 30 závodníků. 

Startovní listina hlavního závodu čítala 95 jed-
notlivců a 55 štafetových týmů. Všichni museli 
absolvovat 4,5 km běhu, 19 km na kole a opět 
2,7 km běhu. S nástrahami trasy, tj. bahnem, 
sjezdy, seběhy v tekoucí vodě a brodem přes 
řeku Ostravici se nejlépe v jednotlivcích vypořá-
dal Filip Hanslian v čase 1:14:15 hodin a přeru-
šil tím tříletou neporazitelnost Martina Grimma, 
v ženách byla nejrychlejší Pavlína Poláčková 
1:18 hodin. Absolutními vítězi štafet se stali To-
máš Kovář a Vladan Šindelek v úžasném čase 

1:13 hodin, což je také nejlepší čas v historii 
Frýdlantského duatlonu. V kategorii smíšených 
štafet zvítězili Pavla Skotnicová a Josef Lupík 
s časem 1:24 hodin, v ženské štafetě Tereza 
Kulštejnová a Kristýna Otevřelová.

Součástí akce je také závod Beskydský šer-
pa, závod ve vynášce 50litrového sudu piva 
na Lysou horu. Čtyřčlenné týmy stoupají na vr-
chol Lysé hory s 65kilovým nákladem na zá-
dech. Výzvu přijalo 23 týmů. Trasa byla ná-
ročná, na 10 kilometrech bylo třeba nastoupat 
přes 1000 výškových metrů. Lonské vítězství 
obhájili tradiční favorité KPNP Rybí, kteří zdo-
lali Lysou horu v rekordním čase 1:41 hodin.

Během celého dne probíhal netradiční Den 
dětí, který připravilo Kulturní centrum. Děti si 
mohly zasoutěžit v deseti převážně sportov-
ních disciplínách a po jejich splnění si vyzvedli 
zaslouženou odměnu. Velmi zajímavá byla sta-
noviště s profesionálními záchranáři, kteří dě-
tem ukázali, jak pomoct zraněnému, a probírali 
zdravovědu, s hasiči z Nové Vsi a jejich doved-
nostními soutěžemi či jízda zručnosti autoškoly 
Rozehnal.  Kateřina Kaiserová, KC

Další ročník Frýdlantského duatlonu je za námi

Promítání českého filmu Prvok, Šampón, 
Tečka a Karel (který mimochodem před pár 
dny vidělo už přes půl milionů diváků) ukončilo 
akci Léto na Ondřejníku. 

Začali jsme Letním kinem a filmem Přes 
prsty, už potřetí se vydali na Noční výšlap, 
kdy odměnou byly sladkosti pro děti a pro 
všechny možnost opéct si špekáčky na ohni. 
Nechyběly tradiční plackové hody a večery 

s hity 80.–90. let, v srpnu jsme zahráli inter-
aktivní divadélko O zlobivé princezně nebo 
soutěžili v různých disciplínách a plnili úkoly 
v rámci Sportovního dopoledne. Velký úspěch 
mělo pozorování noční oblohy s odborným vý-
kladem pracovníků Hvězdárny ve Valašském 
Meziříčí. Jsme rádi, že si tyto akce nachá-
zejí stále více příznivců a těšíme se na vás 
i za rok!  Kateřina Kaiserová

Pestré Léto na Ondřejníku

Vážení přátelé krásné hudby, v říjnu by měly 
proběhnout dva další koncerty sezóny 2021: 
recitál bicích nástrojů Ladislava Bilana a kon-
cert smyčcového kvarteta ke státnímu svátku 
ČR ve spolupráci s Městem Frýdlant nad Os-
travicí a Kulturním centrem.

Koncert bicích nástrojů Ladislava Bilana jsme 
kvůli koronaviru už dvakrát museli přesunout, snad 
se to povede napotřetí. Termín koncertu je pondělí 
11. října v 18.00 v sálu ZUŠ. V KPH jsme zatím po-
dobný koncert neměli. Ladislav Bilan nám představí 
hudební nástroj marimbu, kterou možná mnozí z nás 
uslyší poprvé. L. Bilan absolvoval olomouckou kon-
zervatoř. Ve věku třinácti let úspěšně složil konkurz 
do Moravské filharmonie v Olomouci a stal se tak 
historicky jejím nejmladším členem. Už během studií 
na HAMU získal první místo u konkurzu do skupiny 
bicích nástrojů Orchestrální akademie České filhar-
monie. Studoval také v zahraničí, doktorské studium 
na HAMU, účinkuje v Symfonickém orchestru Čes-
kého rozhlasu a věnuje se i sólové hře.

Druhým říjnovým koncertem je už tradiční kon-
cert smyčcového kvarteta ke státnímu svátku ČR, 
tentokrát v pondělí 25. října v 18.00 v Janáčkově 
síni. Už poněkolikáté přivítáme výborné Graffovo 
smyčcové kvarteto z Brna. Smyčcové kvarteto 
je obvykle považováno za klenot komorní hudby 

a opět se jistě máme na co těšit, čekají nás dva 
smyčcové kvartety W. A. Mozarta, z modernější 
hudby pak krásný kvartet G. Kleina a další.

Běžné vstupné je pro oba koncerty 130 Kč, 
senioři, děti a studenti 90 Kč, s abonentní prů-
kazkou člena KPH vstup zdarma, také vyučující 
a žáci frýdlantské ZUŠ mají díky spolupráci se 
ZUŠ vstup na koncerty zdarma. 

 Za výbor KPH Josef Svoboda

Koncerty Kruhu přátel hudby v říjnu 2021

Čtveřice, která se zasloužila o výstavu 
– Pešatová, Kaizerová, Nowak, Stiborková.

Frýdlantský smalt jde do světa

Dva školní roky Seniorská akademie GO-
ODWILL, kterou podporuje Statutární město 
Frýdek-Místek, probíhala kvůli covidu částečně 
distanční formou, tedy na dálku. Všichni zain-
teresovaní ovšem věří, že v letošním školním 
roce 2021/2022, kdy startuje 7. ročník, to už 
znovu bude o zaplněných lavicích.

„Studenti akademie píší a volají, že se nemo-
hou dočkat, až zase usednou do lavic. Potřebují 
především sociální kontakt, vidět se, popovídat si, 
dát si společnou kávu v klubovně školy, ale pře-
devším se těší na své vyučující a zajímavé před-
měty, které mají v každém semestru jiné. Také 
naši vyučující se již připravili na zimní semestr. 
Rostislav Gola zařadí do výuky novinku a od-

přednáší Zajímavosti Moravskoslezského kraje, 
Věra Strakošová bude pokračovat v předmětu 
Dějiny umění a Jana Řeháková bude vyučovat 
Sociologii II. Pro studenty v novém školním roce 
budou připraveny zájezdy, exkurze a také oblíbe-
né kurzy, jako jsou Hrátky s pamětí a Relaxační 
techniky,“ prozradila Kamila Slováková, ředitelka 
školy, s tím, že vše vypukne v pátek 1. října, ale 
naskočit v případě volných míst mohou senio-

ři i později. Nejsou přitom omezeni bydlištěm 
ve Frýdku-Místku, přihlásit se mohou i z okolních 
obcí, pokud jsou ochotni na Goodwill dorazit. 

Pokud byste rádi doplnili řady seniorských 
studentů, neváhejte a zastavte se vyplnit při-
hlášku přímo na GOODWILL nebo telefonujte 
paní Ireně Petrové, tel. 607 090 885, která se 
vám bude věnovat, případně další informace 
najdete na www.vos-goodwill.cz.

Senioři mohou nastoupit zpátky do lavic
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KOUPÍME
DŮM, BYT, CHATU

Stav nerozhoduje.
Rychlé jednání, rychlá platba.

TEL. 606 032 038

      

Nová Vyhláška 45/2021 o povinné oční prevenci!
Lidé ve věku nad 45 let by měli každé 4 roky podstoupit 
preventivní oční vyšetření. Cílem je odhalit bezpříznaková 
nejen oční onemocnění (např. cukrovku).

Objednejte se v Optice OČNÍ EU k odbornému vyšetření zraku 
optometristou. Výsledky vyšetření vždy kontrolují oční lékařky, 
protože naše oční optika je součástí oční ambulance. V případě 
potřeby následuje komplexní oční vyšetření.

U nás nepotřebujete doporučení praktického lékaře.

Přijímáme telefonické i on-line objednávky.
 
Adresa:  
Školní 117
Frýdlant nad Ostravicí

Tel. kontakt:
+420 730 164 014
Otevřeno máme: 
Po–Pá 8,30–17,00 h
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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

Manželský pár koupí 
pozemek nebo dům 
s větším pozemkem. 
Platba v hotovosti. 
Tel: 728 312 322


