
MIKROREGION – V tomto čísle přinášíme 
ohlédnutí za projekty, které byly zrealizovány 
na konci června a v červenci 2021.

Dětské odpoledne a smažení vaječiny
Poslední červnové sobotní odpoledne pa-

třilo hřiště v Malenovicích zejména dětem. 
Dne 26. června Centrum vol-
ného času U Rosničky pro ně 
v čase od tří do pěti hodin uspo-
řádalo „odložený“ Dětský den. 
Pro děti bylo připraveno sedm 
stanovišť nejen se sportovními 
disciplínami, ale i s kreativním tvořením. Ka-
ždé dítě bylo po výkonu po zásluze odmě-
něno. Děti si tak mohly například vyzkoušet 
balancování na slackline, discgolf, házení 
nerf-raketou či skákání v pytli. Zajímavostí 

byl obří bublifuk a výroba papírových větr-
níčků, již tradičním lákadlem pak střelba ze 
vzduchovky pod dozorem myslivců z MS 
Borová. 

Po skončení dětského programu násle-
dovalo smažení vaječiny, na kterou letos 

padlo dvě stě sedmdesát vajec. 
Akce se díky společnému úsi-
lí CVČ U Rosničky, obecního 
úřadu, MS Borová a SDH Male-
novice a rovněž i díky umoudře-
nému počasí rozhodně vydařila 

a stala se tak v obci první vlaštovkou spole-
čenského života v nelehké době covidové. 
Naše MAS a Mikroregion Frýdlantsko-Be-
skydy se finančně podíleli na odměnách 
a kreativních pomůckách pro děti. 

Dětský den aneb Cesta za pokladem
Další dětská akce dne 26. června proběhla 

na farní zahradě ve Frýdlantě n. O., připravilo 
ji mateřské centrum Nenuda. Od tří hodin zde 
odstartovala cesta za pokladem, která začínala 
v „cestovní kanceláři“, kde děti obdržely cestovní 
pas a mohly začít cestovat po celém světě. 

Na šesti stanovištích rozmístěných po celé 
zahradě tak zažily dobrodružství v každém 
ze šesti světadílů. V Americe si vyrobily in-
diánskou čelenku a poskládaly totem, v Asii 
ozdobily hrneček nebo podšálek, v Antarkti-
dě rozbily ledovou kru, v Evropě vyzkoušely 
kroket, v Africe mířily na cíl a v Austrálii ská-
kaly v pytlích. Během dvou hodin se na sta-
novištích vystřídalo více jako 80 dětí. 

Od pěti hodin pak téma cesty kolem světa 
ztvárnilo Divadélko Koloběžka, které si pro 
děti připravilo Námořnickou pohádku. Byla 
to výpravná a velmi živá pohádka o parníku 
jménem Pepina, co veze pět Pepků námořní-
ků na cestu kolem světa. Pohádka byla plná 
legrace, bizarních postaviček a překvapení 
a všem zúčastněným navodila příjemnou let-
ní atmosféru. Naše MAS a Mikroregion Frý-
dlantsko-Beskydy se finančně podíleli na ná-
kladech za vybavení jednotlivých stanovišť 
a na odměnách pro účinkující. 
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slovo starostky

Vážení spoluobčané!
město plné turistů a chatařů, děti na táborech, veselý smích ozý-

vající se z koupaliště a dětských hřišť, lesní stezky plné výletníků 
i houbařů a mezi letními bouřkami krásné beskydské slunce. Tak 
to je obrázek těchto dnů. Jsem ráda, že léto splnilo naše očekává-
ní a nabídlo ničím nenahraditelnou atmosféru prázdnin, na kterou 
jsme se těšili všichni. Pozvolna mizí striktní omezení, která nám brá-
ní cestovat jako kdysi a my si postupně uvědomujeme, že krásnou 
dovolenou můžeme prožít i u nás a snad nic kromě kovidu nám ji nemůže pokazit. Město 
opět po delší době ožilo a my si to můžeme s radostí užít. Bohužel v některých oblastech 
naší republiky zastínily radost z rozvolňování opatření živelné pohromy. Mnoho obcí ohro-
žoval silný vítr nebo vydatný déšť. Katastrofa ve formě tornáda, která se objevilo na jihu 
Moravy, nás opět stmelila. Cením si ochoty hasičů z Nové Vsi, kteří byli připraveni okamžitě 
vyjet na pomoc postiženým obcím, avšak místní více ocenili finanční a materiální pomoc. Tu 
finanční jsme neprodleně na mimořádném zasedání zastupitelstva města schválili, a to pro 
obec Moravská Nová Ves. Byli i takoví, kteří i přes doporučení vyjeli pomáhat. Osobně si 
této aktivity velmi vážím, stejně jako každého projevu lidskosti. Nedokážeme si představit, 
co místní obyvatelé prožívali a dodnes prožívají. Opět se ukázalo, že jsem na naše město 
a jeho občany právem hrdá!

I když doba prázdnin s sebou přináší spíše uvolněnou náladu a pocity odpočinku, na na-
šich stavbách práce neutichá. Budova radnice za přísného dozoru státního památkového 
úřadu prochází svou rekonstrukcí. A jak můžete sledovat, pracuje se uvnitř i vně objektu. 
Odstraňuje se havarijní stav dřevěné stropní konstrukce a části krovu, dožilost střešní kryti-
ny, vlhkost podlah v I. nadzemním podlaží a některých obvodových zdí. A protože je objekt 
zapsán do seznamu kulturních památek České republiky, není oprava staré budovy jednodu-
chá. Je třeba operativně řešit spoustu technických problémů, které často vedou ke změnám 
navržených postupů prací a materiálů. Soustavně se také pracuje na stavbě odpočinkové 
zóny Brány Beskyd, která probíhá dle stanoveného harmonogramu, pokračují práce na Ter-
minálu II a byla dokončena úprava prostranství před mateřskou školou na ul. Janáčkova. Co 
nevidět se začne se stavbou přechodu pro chodce u Základní školy na náměstí T. G. Masa-
ryka a zřejmě jste už zaregistrovali, že se začalo i s rekonstrukcí soch na náměstí.

Za chvíli se prázdniny překlopí do své druhé poloviny. Tradiční Trh lidových řemesel se 
vloni díky covidu vůbec neuskutečnil, a tak jsme se letos z důvodu opatrnosti rozhodli uspo-
řádat „trhy“ trochu jinak, „komorněji“, za účasti našich místních účinkujících. Bude to určitá al-
ternativa, která splní všechny podmínky, jež jsou na nás z hlediska pořadatele v tomto období 
kladeny. Nebudeme však ochuzeni o zábavu a tradiční atmosféru a zároveň také podpoříme 
místní podniky a kapely. Přijďte se tedy pobavit a spolu s námi si užít hezké sobotní odpole-
dne, které můžete protáhnout až do půlnoci! Těšíme se na vás! 

Přeji vám všem kouzelné léto, hodně dobré nálady, příjemnou dovolenou, a pokud hodláte 
cestovat, tak šťastné návraty domů!  S úctou Vaše starostka Helena Pešatová 

V Beskydech to žije – mikrogranty s MAS Frýdlantsko-Beskydy

 Více informací najdete na str. 4
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Program:

ANEB TANČI, ZPÍVEJ, 

DOKUD MŮŽEŠ!

21∕08∕2021
ul. Kadlčákova

Sleduj událostna facebooku

Město Frýdlant nad Ostravicí 
Vás zve na

21. srpna se ve Frýdlantě nad Ostravicí 
uskuteční alternativa Trhu lidových řemesel. 
Ten se v loňském roce nekonal a letos by také 
opravdu chyběl. Město se rozhodlo nevzdát 
se této oblíbené tradice a nabídnout její no-
vou podobu, která vyhoví veškerým hygienic-
kým požadavkům a případným omezením. Co 
všechno je nového a jak akce proběhne, nám 
prozradila jeho organizátorka Iva Lichnová, ve-
doucí odboru školství a kultury. 

V loňském roce se tradiční trh nekonal. 
Co vás přimělo k rozhodnutí pro letošní re-
alizaci akce? 

„Trh lidových řemesel se nemohl konat 
z důvodu opatření, která byla nařízena v rámci 
covidové pandemie. Upřímně nám to bylo líto, 
protože si troufám říct, že je to jedna z nejob-
líbenějších frýdlantských akcí. V podstatě celý 
loňský rok se nekonalo téměř nic, kultura byla 
upozaděna před zdravím občanů, což je zase 
pochopitelné. Ale přece jen jsme všichni zvyklí 
žít kulturním životem, navštěvovat různé akce, 
hlavně v létě, chodit do divadla, kina a podob-
ně a to nám všem určitě hodně chybělo. Tato 
absence byla také důvodem, proč jsme se roz-
hodli uspořádat „Trh trochu jinak, aneb tanči, 
zpívej, dokud můžeš“. Opět jsme letos klasický 
trh odložili, a to právě z obavy, že přijdou nová 
nařízení a všechny přípravy budou zbytečné. 
Zároveň jsme cítili, že se zkrátka už chceme 
všichni potkat, popovídat si, poslechnout něja-
kou hudbu, uvolnit se u tance a třeba si i za-
zpívat. Proto jsme připravili tak trochu jinou 
alternativu tradičního trhu.“

Už z názvu víme, že bude jiný. V čem se 
bude lišit nejvíce?

„V podstatě vším, místem i obsahem. Když 
rada města doporučila odložit tradiční trh, zároveň 

vyslovila myšlenku, že by byli rádi, kdyby se přece 
jen něco konalo. Dostali jsme tedy za úkol připravit 
koncept akce, kterou jsme pracovně nazvali „Frý-
dlant sobě“ a v podstatě to tak i bude. Na akci bu-
dou místní kapely, převážně místní prodejci a čás-
tečně i místní účinkující. Samozřejmě při přípravě 
spolupracujeme s frýdlantskými podnikateli, ať už 
se jedná o zajištění pódia, zvukaře atd.“

Na jaké kapely se letos můžeme těšit? 
„Ve městě máme spoustu výborných hudeb-

níků, zpěváků, spolků, avšak tito se pravidelně 
představuji na červnových Frýdlantských slav-
nostech, které byly letos, bohužel vzhledem 
k epidemiologické situaci, zrušeny. Tudíž na-
ším cílem není alternovat tuto akci, ale vybrat 
takové, kteří se na Frýdlantských slavnostech 
neprezentují. Vystoupí kapela Hernajs, hraje 
vlastní i převzaté skladby či písničky pro zába-
vu, a to ve stylu pop-folk-rock. Vznikla v roce 
2015 a její členové jsou převážně z Frýdlantu 
nad Ostravicí. Pak rocková kapela Vinyl Rock, 
která vznikla už v roce 1998 a pochází právě 
z našeho města. Mezi nimi vystoupí aktuálně 
velmi oblíbená písničkářka KACZI z Palkovic. 
Zkrátka snažili jsme se vybrat kapely, které 
jsou místní, a hlavně mají tento termín volný. 

Ale akce nebude jen o kapelách. Připravu-
jeme odpolední program, který určitě nadchne 
každou věkovou skupinu. Jednou z nich jsou 
děti. Právě pro ně bude na travnaté ploše 
u kulturního centra připravena zóna pro děti, 
kde se budou moci účastnit zajímavých soutě-
ží, plnit různé úkoly, malovat na kamínky nebo 
se zapojit do jiných tvořivých a zábavných her. 
Na pódiu se zase představí nejrůznější uměl-
ci, při jejichž výběru jsme mysleli na to, aby 
program byl tak trochu jiný než na klasických 
trzích, ale aby to návštěvníky pobavilo.

Součástí a zároveň samozřejmostí této akce 
bude i jarmark, na kterém návštěvníkům nabíd-
nou své dobroty nejen hasiči z Nové Vsi a Lub-
na, ale také další místní a jiní prodejci. A věřím, 
že si vyberete i z dalších zajímavých výrobků, 
které si pro vás prodejci připraví.“

Kde všude se tedy budou slavnosti ode-
hrávat?

Tak to je také jedna z těch netradičních 
záležitostí, akce se bude konat na Kadlčáko-
vě ulici. Nezvyklé, že? Víme, ale řekli jsme si, 
že to je právě ono a podporuje to smysl celé 
akce „trochu jinak“, jak je v názvu. Proč tam? 
Zdůvodnění je zcela jednoduché a prozaické. 
Na náměstí probíhá aktuálně rekonstrukce bu-
dovy městského úřadu, dále oprava sousoší 
Panny Marie Karmelské a sousoší sv. Jana 
Nepomuckého. Dalším zvažovaným prosto-
rem bylo parkoviště, ale budova OD OMMA je 
také v rekonstrukci. Chtěli jsme akci ponechat 
„ve městě“ a zároveň využít zázemí Kulturního 
centra ve Frýdlantě nad Ostravicí.“

Máte nějaké přání, které byste chtěla 
sdělit návštěvníkům?

„Přání mám jediné, aby akce splnila svůj 
účel, to znamená, aby se všichni návštěvníci 
pobavili, trochu uvolnili v současné situaci, po-
tkali se svými přáteli, sousedy, utužili vztahy, 
zkrátka, aby měli všichni úsměv na tváři a ale-
spoň na pár hodin byl „svět zase v pořádku“.

A pokud bych mohla mít ještě nějaké přá-
ní, tak hlavně aby bylo pěkné počasí. Zároveň 
bych ráda poprosila o spolupráci všechny ná-
vštěvníky a prodejce, aby nám pomohli v tom, 
že všechny odpadky zůstanou hlavně v koších, 
po akci budou dodržovat noční klid a nemohu 
opomenout také, aby nezapomněli dodržovat 
aktuální protiepidemiologická nařízení.“

Trh lidových řemesel ve Frýdlantě tak trochu jinak

Jsme uprostřed letní rekreační sezony a svůj 
čas trávíme u vodních toků. Ani horké dny nás 
nezbavují povinnosti se chovat na řece odpo-
vědně a předvídat rizika. Každý podle svého 
věku a kondice si musí zvážit, zda podmínky 
pro vodní rekreaci pro něj jsou vhodné, zvláště 
za děti tak musí učinit jejich rodiče, případně je-
jich dozor. Volnočasové aktivity v přírodě mohou 
být při nepozornosti a risku velmi nebezpečné. 

Kdy vstoupit do vody nebo pod jez?
Pokud je vodní dílo užíváno s rozvahou, tzn. 

v letních měsících, za běžných průtoků a při 
vhodných teplotních podmínkách vody a vzduchu 
a nejlépe vždy s dohledem dalších osob na bře-
hu, je bezpečné. Platí několik zásadních pravidel, 
kdy po vstupu do vody nehrozí nebezpečí:
• za nízkých průtoků,
• při dobrých teplotních podmínkách vody v řekách,
• při nízké rychlosti proudící vody,
• nejlépe za přítomnosti dalších osob,
• s opatrností při vstupu do vody,
• při dodržování zdravotnických zásad a při vstu-
pu do větší hloubky s „osmělením“ si můžete 

v plné míře a hojnosti využívat vodní bohatství.
A hlavně nepoškozujme a neničme zá-

chranné prvky a prostředky!
Samozřejmě si dejme všichni i společný záva-

zek, že vše, co si k vodě s sebou přineseme, tak si 
po sobě také uklidíme. Střep po láhvi, igelitové sáč-
ky nebo zbytky obalů z kosmetiky nepotěší ani dal-
šího plavce a rozhodně ani zvířata žijící v okolí toku.

Každý splav na řece může být nebezpečný

Město Frýdlant nad Ostravicí není jedním 
z měst, které se pyšní výčtem kulturních pamá-
tek, za kterými se sjíždějí lidé z širokého okolí. 
Přesto zde najdeme krásné historické skvosty, 
které rozhodně stojí za pozornost, zastavení a co 
více, musíme si to málo hýčkat a pečovat o ně. 

Jedná se o sousoší Panny Marie Karmelské 
a sousoší sv. Jana Nepomuckého, které najdete 
na frýdlantském náměstí. Pak sochy v zahradě 
Střediska sociálních služeb – socha sv. Josefa 
a socha sv. Jana Nepomuckého. A málokdo mož-

ná ví, že kulturní památkou je také Pomník pad-
lých se sochou partyzána na ulici Padlých hrdinů.

Všechny tyto sochy projdou od července le-
tošního roku do podzimu roku 2022 náročnou 
restauratérskou opravou.

Opravy budou spolufinancovány z dotace, 
konkrétně z finančních zdrojů Fondu mikropro-
jektů Euroregionu Beskydy, programu INTE-
RREG V-A Česká republika – Polsko, názvy 
projektů: Po stopách historie 1 a Po stopách 
historie 2.  Petra Filipová

Kulturní památky projdou náročnou opravou

Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor 
dopravy, vyzývá vlastníky vozidel, kteří mají vy-
řazené vozidlo z provozu déle než 12 po sobě 
jdoucích kalendářních měsíců (tzv. depozit), aby 
nezapomněli na povinnost oznámit bez zbytečné-
ho odkladu po uplynutí této lhůty obecnímu úřadu 
obce s rozšířenou působností, který vyřadil silniční 
vozidlo z provozu, adresu místa, kde je vyřazené 
silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití.

V případě nesplnění této povinnosti se 
vlastník silničního vozidla dopouští přestupku, 
za který lze uložit pokutu až do výše 50.000 Kč. 

Oznámení můžete provést v úřední hodiny 
na odboru dopravy ve dnech pondělí a středa 
od 8 do 11 hodin a od 12 do 17 hodin, ve čtvr-
tek 8 do 11 hodin a od 12 do 14 hodin, v ostatní 
dny po dohodě s pracovnicemi registru vozidel 
na tel. čísle 558 604 143(4), které vám ochotně 
v dané věci pomohou. K úkonu je nutno před-
ložit velký technický průkaz vozidla.

Využít můžete rovněž on-line objednání přes 
webové stránky města https://www.frydlantno.
cz/elektronicke-objednavani/.

 Zdenka Pohludková

Výzva vlastníkům vozidel

Přesně před rokem jsme vás informovali o sta-
vu památných stromů na území našeho města. 
Javor u Šabatů se objevil mezi nimi. Za památ-
ný strom byl vyhlášen dne 17. 6. 1999. Jedná 
se o senescentní strom rostoucí v mírném svahu 
na volně přístupné louce. Má průběžný kmen s dří-
ve zaoblenou korunou, pyšní se obvodem 375 cm 
a úctyhodnou výškou dřeviny 19 m. Jeho celkový 
stav ohrožovala již celkem silně proschlá koruna, 
ze které se ve vrchní části postupně vylamovaly 
větve. Ošetření stromu vyžadovalo pečlivé oře-
zání, tzv. zdravotním řezem. Proběhlo zejména 
odstranění jmelí a pahýlů. Aby se předešlo náporu 
větru a snížení těžiště, byla odstraněna část asi-
milačního aparátu stromu. Odborně jej realizoval 
ve vegetačním klidu roce 2020 Petr Pokorný, před-
seda Základní organizace Českého svazu ochrán-
ců přírody 67/09 SEKOS-JESENÍKY. A výsledek? 
Javor u Šabatů byl zachráněn a letos se opět tento 
svědek minulosti pyšně tyčil nad obzorem. Javor�u�Šabatů�před�a�po�ošetření.

Javor u Šabatů – památný strom byl zachráněn

Vážení občané Frýdlantu nad Ostravicí, léto 
máme v plném proudu a s postupným rozvolňo-
váním vládních opatření se povedlo oživit a přiblí-
žit vám i živou kulturu. Můžete navštívit památky, 
festivaly, koncerty, filmová a divadelní předsta-
vení či jiné kulturní akce, které neodmyslitelně 
patří ke společenskému životu. I přes stávající 
opatření se vám snažíme co nejvíce zpřístupnit 
kulturu – bezpečně, ale s co největší mírou pro-
žitku. Podporujeme jak on-line podoby různých 
akcí, streamy či live přenosy, tak také „živé“ akce, 
po kterých je opravdová žízeň a chuť. 

Během srpna a září budeme vyhlašovat 

dotační tituly právě na podporu kultury v ob-
cích, městech a krajích. Spolky si budou moci 
zažádat o finanční podporu na akce, festivaly 
i pravidelnou činnost. Určitě sledujte webové 
stránky ministerstva kultury, kde se dozvíte 
více o podmínkách titulů i termínech. 

Dovolte mi vám popřát krásný a kulturou nabi-
tý průběh léta. Všichni zpěváci, tanečníci, herci, 
ale také průvodci a další umělci se těší na vaši 
návštěvu, neboť jste to právě vy, kvůli kterým má 
jejich práce smysl.  S úctou Jiří Vzientek, 

 náměstek ministra kultury 
 (jiri.vzientek@mkcr.cz)

Ministerstvo výrazně podpoří živou kulturu! 

(Pokračování�ze�str.�1)
Přátelské sportovní odpoledne

V neděli 25. července se na sportovišti Ku-
řín ve Lhotce konalo sportovní odpoledne pod 
taktovkou Klubu seniorů Lhotka. Zúčastnilo se 
ho 65 občanů obce, mezi kterými nechyběli 
senioři, děti, ale i zástupci klubu žen a hasičů. 
Akce byla zaměřena na jednoduché pohybové 
aktivity pro všechny věkové kategorie. Hasiči 
a senioři vytvořili družstva, která si to rozdala 
v kuželkách. Vítězem utkání se stali senioři. 

Dále si pak jednotlivci každého věku ověřili 
své schopnosti v házení míčku na cíl, v lyžování 
na trávníku, v kuželkách, ve shazování plecho-
vek či nošení míčku na pálce. Všichni soutěžící 
byli nakonec odměněni drobnými cenami. Sou-
částí programu bylo také vylosování úspěšných 
luštitelů loňských a letošních křížovek.

Po vyčerpávající sportovní činnosti se 
účastníci posilnili opečeným buřtem. Cílem 
akce bylo si nejen zasoutěžit, ale především 
se pobavit, a to se podařilo i díky počasí, které 
se odpoledne umoudřilo. Naše MAS a Mikro-
region Frýdlantsko-Beskydy se finančně po-
díleli na pořízení nových kuželek, cenách pro 
soutěžící a drobném pohoštění. 

CB Family fest 2021
Rodinný festival se konal o víkendu 24.–25. 

července v areálu sportovního a relaxačního 
centra Kotelna ve Frýdlantě n. O. Byl výji-
mečný tím, že byl přizpůsoben všem věko-
vým generacím. Program pro děti obsahoval 
soutěže a hry, kreativní vyrábění, pro děti 
byly k dispozici nafukovací hrady, pískoviště, 
trampolína, autíčka na dálkové ovládání i ma-
lování na obličej. Teenageři si zase mohli za-
hrát například volejbal, vyzkoušet slack lines, 
spike-ball. Oproti minulému ročníku přibyla 
i novinka – detektivní hra v rolích pod názvem 
Vražda v Devonshiru. Každý z účastníků si 
v této zábavné hře ve stylu Murder Mystery 
mohl vybrat, koho bude v příběhu předsta-
vovat, zda známého detektiva Sherlocka 
Holmese či oběť, a jak přispěje ke zdárnému 
vyřešení vraždy. V podstatě každá generace 
si užila Archery game, tedy akční týmovou 
sportovní hru s opravdovými šípy (bezpečně 
zabalenými do molitanu). Místy to připomínalo 
scény z akčních filmů. Do období dětství vrá-
til mnohé rodiče nafukovací hrad určený pro 
dospělé. Starší návštěvníci ocenili petanque 
či dvě zajímavá talk-show na téma vztahy. 
Celým festivalem provázel zpěvák Rišo Kra-

lovič. Ve večerních hodinách vrcholila zábava 
díky karaoke show. Dobrá nálada, výtečné 
občerstvení, včetně skvělé zmrzliny, hudba 
a organizace různorodých aktivit, to vše při-
táhlo pozornost mnoha rodin z Frýdlantu n. O. 
a okolí. Naše MAS a Mikroregion Frýdlantsko-
-Beskydy se finančně podíleli na pronájmu 
místa realizace akce a na Archery game.

V Beskydech to žije – mikrogranty s MAS Frýdlantsko-Beskydy
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Staré Hamry

Staré Hamry

Frýdlant nad Ostravicí, Staré Hamry

jubilea
V měsíci srpnu 2021 

oslaví své životní jubileum:
Pan ROSTISLAV KUBAČÁK – 60 let
Paní LIBUŠE KUBAČÁKOVÁ – 65 let

Paní ANNA VELIČKOVÁ – 70 let
Našim jubilantům k jejich výročí 

srdečně blahopřejeme a do dalších 
let přejeme pevné zdraví!

rozloučili jsme se 

Dne 20. 7. 2021 zemřela ve věku 70 let 
paní Miroslava Olšovská.

hasiči informují

V uplynulých měsících „zasahovali“ naši hasiči na území obce také při „trochu 
jiných výjezdech“…
- pořez a úklid dřeva za obecním úřadem

Mezi finalisty české ankety Strom roku se 
letos objevila i novoveská lípa srdčitá. Anke-
ta Strom roku podporuje od roku 2001 aktiv-
ní lidi v péči o stromy v jejich okolí a odkrývá 
veřejnosti zajímavé stromy s jejich příběhy. 
Právě novoveská lípa letos natolik zaujala 
jak porotu, tak veřejnost, že se její příběh 
společně s nádhernými fotografiemi dostal 
až do samotného úzkého finále. Rozhod-
nout o jejím dalším úspěchu můžete svým 
hlasováním na internetu i vy. Hlasování je 
podmíněno DMS v hodnotě 30 Kč či on-line 
platbou, všechny peníze organizátoři vloží 
zpět do stromů a jejich péče.

Lípa je na starém rodinném pozemku, 
je však volně přístupná. Dokonce kolem 
ní vede modrá turistický stezka na Lysou 
z Frýdlantu. Kdy a kdo lípu zasadil zůstává 
zastřeno tajemstvím. Úctyhodný 4,5 m ob-
vod stromu prozrazuje, že má kolem 400 let, 
ale může být ještě starší. V oblasti se sáze-
ly lípy kvůli bleskům jako ochrana stavení. 
Lípa měla také menší a mladší sestru, kterou 
však vyvrátil právě silný beskydský vítr. Ko-
lem chalupy pod lípou se ještě do poloviny 
minulého století proháněly ovce a krávy. No-
voveská lípa ční jako maják na úpatí morav-
skoslezských Beskyd. Lípu ohrožuje rozši-
řování satelitní výstavby a také její velikost.

Tomu, že dnes ještě pořád stojí, děkuje 
zejména zarytému přesvědčení všech gene-

8. ročník MEMORIÁLU MILANA HRACHOVÉHO
Mezinárodní turnaj pro dorostence, dorostenky, juniory, juniorky, muže, ženy, veterány, veteránky 

a neregistrované hráče ve stolním tenisu pořádá pod záštitou starostky Frýdlantu nad Ostravicí 
Heleny Pešatové a ve spolupráci s Českou asociací stolního tenisu SK Frýdlant nad Ostravicí, z. s.

Datum konání: 28.–29. 8.
Místo konání: Tenisová hala Panorama Real Estate

Srdečně tímto zveme všechny, jak děti, mládež, dospělé, registrované i neregistrované, 
aby si přišli zahrát. Máme přichystané hodnotné ceny, bude bohatá tombola.
Případné dotazy k přihlášce vám zodpoví Marie Hrachová, tel. 603 814 069, 

nebo paní Eva Ševcová, tel. 603 366 055.
www.sk-frydlant.cz

Stane se novoveská lípa Stromem roku?

rací obyvatel chalupy o zachování původní-
ho rázu svého místa. 

„Do soutěže jsme ji přihlásili zejména 
kvůli rychle se rozšiřujícímu jmelí, které je 
poslední roky čím dál častější v celém kraji, 
a lípa tak má v koruně už značné množství 
tohohle epidemického vánočního štěstí. Od-

borný zásah u takto velkého stromu bude 
dosti náročný,“ prozradil Prokop Slezák, 
který doufá, že vítězství v soutěži k tomu-
to ošetření pomůže, aby „tahle beskydská 
dáma“ žila nejméně dalších 400 let. (https://
www.stromroku.cz/finaliste/aktualni/Novo-
veska-lipa)

krátce z obce

Poplatky – upozornění
Připomínáme majitelům rekreačních objektů, 
že poplatek za komunální odpad činí 700 Kč 
za objekt. Pro trvale bydlící občany je po-
platek za komunální odpad ve výši 350 Kč 
za osobu.

Platba na OÚ v PO, ST – 7.00–12.00, 
12.30–17.00 hodin.

Pro zaslání plateb na účet č.ú. – 
1682009399/0800, do zprávy pro příjemce 
– příjmení, číslo nemovitosti. 
 Eva Balášová, poplatky

Přechodná úprava provozu
Opatření obecné povahy – Stanovení pře-
chodné úpravy provozu na pozemních komu-
nikacích silnice I/56 k.ú. Ostravice 2
Km 74,000: 28. 6. – 28. 8. 2021
Km 75,600–75,715: 9. 7. – 15. 12. 2021

Obec Staré Hamry je jedním ze zakláda-
jících členů Beskydské oblasti tmavé oblohy 
(BOTO), která byla založena v r. 2013. Bes-
kydské oblasti tmavé oblohy (BOTO), se na-
chází na česko-slovenské hranici se středem 
kolem obcí Staré Hamry a Bílá. Její rozloha 

je 308 km2. Rozkládá se na území obcí Staré 
Hamry, Bílá, Čeladná, Morávka, Krásná, Hor-
ní Bečva, Ostravice, Makov, Korňa, Turzovka, 
Vysoká nad Kysucou a Klokočov. Ve velké 
většině se jedná o území spadající do CHKO 
Beskydy a CHKO Kysuce. Nejvyšším bodem 
oblasti je Lysá hora (1323 m n. m.). 

Během července se z naší oblohy na delší 
dobu vytratil Mars. Další opozice, tedy období 
vynikající viditelnosti Rudé planety, se dočká-
me až ke konci roku 2022. Na večerní obloze 
tak zůstává Venuše nad západním obzorem. 
Planety Jupiter a Saturn můžeme o prázd-
ninách pozorovat po celou noc, v srpnu se 
obě dostanou do opozice se Sluncem a také 
do nejmenší vzdálenosti od Země.

Noc z 12. na 13. srpna prozáří oblohu „pa-
dající hvězdy“ ze souhvězdí Persea. Maxi-
mum, které slibuje 110 meteorů roje Perseid 
za hodinu, připadá podle předpovědí na 22 h 
SELČ. Radiant, tedy místo, z nějž meteory 
zdánlivě vylétají, se nachází na hranici sou-
hvězdí Persea, Kasiopeji a Kefea a v době 
maxima se nachází ve výšce 25° nad seve-

rovýchodním obzorem. Současně na protější 
straně oblohy bude zapadat srpek Měsíce. 
Scéna pro pozorování nejslavnějšího roje 
meteorů (lidově létavic či padajících hvězd) 
bude díky tomu prostá přirozených zdrojů 
světla, které by pozorování rušily. Na pozo-
rování meteorů není třeba dalekohled ani jiné 
přístroje, naopak nejlepší je se dívat očima. 
Stačí vyhledat místo, kde neruší ani umělé 
zdroje světelného znečištění a kde je dobrý 
výhled na co největší část oblohy. Meteory 
se objevují prakticky na celé obloze, nemusí-
me tedy sledovat jen oblast v bezprostředním 
okolí radiantu.

Meteorický roj Perseid je aktivní přibližně 
do 24. srpna se zvýšenou aktivitou trvající 
okolo pěti dní kolem 12. nebo 13. srpna. Naši 
předkové nazvali srpnové létavice „slzami 
svatého Vavřince“ podle světce, který zemřel 
mučednickou smrtí 10. srpna roku 258. Právě 
na svátek Vavřince začíná pětidenní období 
velmi vysoké aktivity roje. 

 Pavel Suchan, 
 Česká astronomická společnost

Téměř dvěma desítkám hrdinů druhé svě-
tové války, veteránům nedávných válečných 
konfliktů a dalším výrazným osobnostem 
udělil ministr obrany Lubomír Metnar resortní 
vyznamenání. 

Ke slavnostnímu převzetí ocenění byla 
do Prahy na Ministerstvo obrany pozvána 
také občanka Starých Hamer paní Milena 
Ručková, která převzala ocenění za svoje 
rodiče. Za maminku Marii Pětrošovou Vyzna-
menání Zlaté lípy ministra obrany ČR a otce 
Františka Příborského Kříž obrany státu mini-
stra obrany ČR.

Marie Pětrošová byla členkou protinacis-
tického odboje a převáděla příslušníky čs. ar-
mády do Polska. V roce 1939 byla uvězněna 
a podrobena krutým výslechům i přesto, že 

Děti převaděčů – vyznamenání pro naši občanku
byla v jiném stavu. Zemřela v koncentračním 
táboře Ravensbrück. Otec František Příbor-
ský odešel krátce po okupaci 1939 do Polska 
a organizoval přechody čs. vojáků přes hra-
nice. Bojoval ve Francii a poté byl evakuo-
ván do Velké Británie. Jako příslušník čs. 
samostatné obrněné brigády byl těžce raněn 
u Dunkerku.

O životě Marie Pětrošové, Františka Pří-
borského a jejich dcery Mileny Ručkové si 
můžete přečíst v článku „Děti převaděčů 
– Dcera protinacistických odbojářů Milena 
Ručková si celý život myslela, že je jedi-
náček. Teď zjistila, že má v Anglii tři sestry 
a dva bratry“, který byl publikován ve staro-
hamerském zpravodaji (www.stare-hamry.cz, 
v sekci zpravodaj – červencové číslo)

Červencový�podvečer�na�Smrku…� �Foto: Petr Lukeš ml. 

- obnova poškozených laviček na Obrázkové cestě na Javořinu

- výroba, umístění laviček a informačního panelu na zastávce Shuttle busu na Gruni

- společně s obcí Staré Hamry, Ostravice a SDH Ostravice jsme zajistili okamžitou pomoc – ná-
kup a dopravu materiální pomoci do krizového centra v Hodoníně

- sečení a příprava hřiště před pouťovým fotbalovým turnajem, výpomoc při instalaci okna v kos-
tele sv. Jindřicha

- na slavnostním předání techniky pořízené z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro jednotky 
sboru dobrovolných hasičů obcí jsme převzali Přenosné měřící zařízení Drager X-am 5000

Hvězdná tmavá obloha o prázdninách
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slovo starosty

Vážení spoluobčané,
máme tady srpen, prázdniny se překulily do své druhé poloviny, někte-

ří z vás už mají za sebou dovolenou a některé ještě čeká. Stejně jako mi-
nulý rok si zatím nemůžeme užívat prázdnin tak, jak bychom si přáli. Stále 
tady máme z důvodu koronaviru určité omezení, některé země, které byly 
v minulosti hojně navštěvované, jsou opět v červených číslech nebo mají 
pro vstup přísná omezení.

Pokud jste vycestovali za hranice, doufám, že jste si to užili, a jestli se ještě vycestovat chys-
táte, přeji vám, abyste se ve zdraví vrátili domů. Ti, kteří zůstali v naších krajích, mi určitě dají 
za pravdu, že máme u nás v republice hodně nádherných míst, které jste ještě neviděli a stojí 
za to je navštívit. A pro ty, kteří neradi cestují, jsou tady Beskydy, které nabízejí nekonečné 
možnosti jak k aktivnímu, tak pasivnímu odpočinku. 

Oproti loňskému létu se do naší obce postupně vrací kulturní a společenský život. Koncem 
července uspořádal Klub lhoteckých seniorů pro všechny Přátelské sportovní odpoledne, kdy si 
mohli všichni účastníci zasoutěžit v různých disciplínách a hlavně se společně pobavit. V pátek 
13. srpna pro vás obecní zastupitelstvo připravilo Letní posezení u táboráku s kytarou, kdy 
vám představí své folkové okénko pan Ivo Šindel. Akce se bude konat od 19.00 hodin v areálu 
u školy a nebude chybět ani občerstvení. V sobotu 21. srpna se uskuteční minulý rok odložený 
26. ročník Sochových národopisných slavností, na který jste pořadateli srdečně zváni. Hned 
týden nato, v sobotu 28. srpna, pořádají lhotečtí hasiči akci „Ukončení prázdnin aneb pojďme si 
hrát a při tom si popovídáme, co jsme zažili v létě“, součástí které je i tradiční hasičská soutěž 
„O putovní pohár starosty obce Lhotka“. Poděkování patří všem, kteří tyto akce pro vás připra-
vili, a nezbývá než si přát, aby jim to vyšlo a mohly se v klidu uskutečnit. Vás všechny, kteří 
navštěvujete tyto hromadné akce bych chtěl požádat, abyste přistupovali zodpovědně k platným 
nařízením, abychom se co nejdříve všichni vrátili k životu, na který jsme byli zvyklí. 

Dětem přeji ještě hodně prázdninových zážitků a vám všem hodně letních dnů, plných sluníč-
ka, dobré nálady a hlavně zdraví.

 Zdeněk Kubala, starosta

jubilea

V měsíci srpnu oslaví své významná 
životní jubileum a dal ke zveřejnění souhlas:

Milan Krpec – 50 let

Oslavenci�přejeme�hodně�štěstí,�pohody.�
Pevné�zdraví,�spokojenost�a�životní�elán.

Ať�je�Tvůj�každý�den�života�krásný.

Srdečně vás po roční vynucené „korona-
virové“ pauze opět zveme na XXVI. ročník 
Sochových národopisných slavností, které 
se uskuteční v sobotu 21. srpna ve Lhotce 
pod Ondřejníkem v areálu u školy.

Program:
14.00 Zahájení slavností s představením 

souborů v areálu u školy
14.15 „SKORO NAs zastavila aneb jak 

zrobiť program do Lhotky“ (společný pořad 
dětských i dospělých souborů)

17.00 „Dyž sem ja šel přes Ondřejnik“ 
(medailon souboru Valašský vojvoda)

18.00 „Ostravica, jak ji znáte“ (medailon 
souboru Ostravica)

19.15 „Zahrajtě mi, kamaráti...“ (pořad 
CM Jagár)

20.30 „My Technikári“ (pořad slovenské-
ho souboru Techik STU)

Na vedlejším pódiu za školou budou bě-
hem odpoledne a večera vyhrávat muziky 
zúčastněných souborů.

22. srpna v 9.00 hodin se uskuteční 
v místní kapli mše svatá obětovaná za Vin-
cence Sochu a po jejím skončení krátké 
shromáždění s položením kytice u pamětní 
desky V. Sochy.

V jednotlivých pořadech vystoupí dětské 
soubory Valášek, Malá Ostravica a Ondrá-
šek. Z dospělých souborů to budou domácí 
Pilky, Valašský vojvoda, Ostravica, Grunik, 

Termíny svozu 
komunálního odpadu 

v srpnu: 
pondělí 9. 8. a 23. 8. 

Sbor dobrovolných hasičů ze Lhotky Vás 
zve na „Ukončení prázdnin aneb pojďme si 
hrát a při tom si popovídáme, co jsme zažili 
v létě“. Akce se uskuteční v sobotu 28. srpna 
na sportovišti Kuřín a zahájena bude ve 14 
hodin již tradiční hasičskou pohárovou soutěží 
„O putovní pohár starosty obce Lhotka.“ 

Během celého odpoledne budou pro děti 
připraveny různé zábavné atrakce – skákací 
hrad nebo hasičská pěna a další soutěže. Vy-

zkoušet si mohou také střelbu ze vzduchovky. 
Dospělí si mohou prověřit své znalosti a pa-
měť při krátkých kvízech např. o historii naší 
obce. Pro všechny soutěžící budou připrave-
ny drobné odměny. Čepované pivo i nealko 
a něco k zakousnutí zajištěno. Akce je konaná 
za finanční podpory MAS Frýdlantsko-Besky-
dy a Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy, tímto 
jim děkujeme za podporu.

  Anna Winklerová

Na Velehrad a do okolních významných 
míst nasměroval tentokrát lhotecký Klub seni-
orů svůj tradiční podzimní autobusový zájezd. 
Připravuje se na úterý 14. září a pozvání platí 
i pro ostatní Lhoťany a přátelé Lhotky. 

Odjezd autobusu od lhotecké „točny“ bude 
v 6.30 a kromě Velehradu, kde bude prohlíd-
ka baziliky, unikátních sklepů, ale i oběd, 
chtějí organizátoři zájezdu účastníkům při-
blížit i blízkou Modrou a netradiční chrám 

ve Starém Městě u Uherského Hradiště. 
Na zpáteční cestě pak umožní všem i poho-
dovou procházku po obnovených kolonádách 
Luhačovic. Po úspěchu loňského zájezdu 
na Dlouhé Stráně očekává výbor klubu o zá-
jezd opět velký zájem, a proto přihlášení zá-
jemců se vstupním poplatkem (členové klubu 
– 250 a nečlenové 350 Kč) chce mít dokon-
čeno už do 25. srpna. Tak s přihlášením 
neváhejte…  Za KS P. Pasek

Autobusový zájezd seniorů

Zaregistrujte se do mobilního rozhla-
su a dostávejte tak pravidelně zdarma 
aktuální informace z obce přímo do své 
e-mailové schránky.

Tato služba je pro občany zcela zdarma 
a využít ji může každý, kdo se zaregistruje 
do systému a dobrovolně poskytne kon-
taktní údaje pro zasílání zpráv. Registraci 
zdarma můžete provést buď přes webo-
vou stránku www.obec-lhotka.mobilniroz-
hlas.cz nebo vám pomůžeme s registraci 
na obecním úřadě. Touto formou se vám 
snažíme přinést co nejaktuálnější informa-
ce, jako jsou krizové situace, upozornění 

na výpadky elektrické energie či odstávky 
vody, změny úředních hodin, upozornění 
na splatnost poplatků, informace o odpa-
dovém hospodářství, nových vyhláškách, 
informace lékařů, pozvánky na veřejné za-
sedání zastupitelstva, pozvánky na kultur-
ní, společenské a sportovní akce a mnoho 
dalších informací. Věřím, že tento způsob 
komunikace, kdy vám jsou informace reál-
ně doručené ať jste právě kdekoliv, na roz-
díl od informací jen zveřejněných, vám zjed-
noduší a zpříjemní život v naší obci. 

Nezapomeňte si zaregistrovat e-mailo-
vou adresu!!!

Zaregistrujte se do mobilního rozhlasu

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

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

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

Děkujeme.  OÚ

Upozornění obecního úřadu

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. Taktéž upozorňujeme na dodr-
žování nočního klidu, jehož smyslem je zajis-

tit nerušený a klidný spánek občanů po dobu 
noci. Časově je noční klid vymezen zákonem 
o ochraně veřejného zdraví v § 34, odst. 2, 
a sice jako doba od 22. hodiny večerní do 6. 
hodiny ranní. Rušení nočního klidu je českým 
právním řádem kvalifikováno jako přestupek 
proti veřejnému pořádku dle § 47 odst. 1. písm. 
b) přestupkového zákona.

Proto vás žádáme, dodržujte tuto vyhlášku 
a dopřejte klidu o nedělích a svátcích svým 
sousedům i návštěvníkům obce.  OÚ

Upozornění na obecně závaznou vyhlášku

Biologicky rozložitelný odpad rostlinného 
původu, velkoobjemový, elektroodpad a kar-
tonový papír můžete odevzdávat vždy v so-
botu od 10.00 hod do 12.00 hodin na sběr-
ném místě u bývalého kravína, případně 
po tel. domluvě v pracovní době obecního 
úřadu. Neodkládejte odpad v okolí sběr-

ného místa mimo provozní dobu, a to ani 
biologicky rozložitelný odpad, který přijde 
do uzamčeného prostoru. Nevhazujte trá-
vu a zbytky rostlin přes plot. Mimo provozní 
dobu můžete odkládat pouze větve z ořezu 
stromů a keřů (bez kořenů) na vyznačené 
místo.  OÚ

Odpadové hospodářství

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

Doposud evidujeme nedoplatky u 4 psů.
Upozorňujeme majitele na povinnou ohlašo-

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

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

ODPADY TRVALÝ POBYT
Splatnost poplatku za odpady byla k 31. 5.

Doposud evidujeme nedoplatky u 5 občanů.
odpady T.P. – V.S. vaše číslo domu za toto 

číslo připojit číslici 7 – 500 Kč za osobu. 
POPLATEK Z POBYTU – připomenutí
Poplatek z pobytu se platí 2x ročně se splat-

ností 15. 1. za II. pololetí 2020 a 15. 7. za I. 
pol. 2021 

č. účtu 1690539349/0800

Nezaplacené místní poplatky 

Sochovy národopisné slavnosti 

Ondřejnica, Jitřenka, Javořina a Technik. 
Kromě muzik zúčastněných souborů vám 
zahrají také CM Jagár, Lagan a Pustkova 
cimbálová muzika.

Vedle pestrého programu bude jako vždy 
připraveno bohaté občerstvení. 

Pro návštěvníky festivalu bude k dispozi-
ci zdarma také speciální autobus:

13.00 Frýdlant n. O., žel.st. – Metylovice, 
kostel – Palkovice, Tomis – Lhotka

13.45 Kozlovice (OÚ) – Lhotka
22.00 Lhotka – Frýdlant n. O., žel.st. – 

Frýdek-Místek, Slezan 03 – Palkovice, To-
mis

23.00 Lhotka – Kozlovice
Pořadateli akce jsou Klub žen, z.s. 

a Svaz měst a obcí povodí Ondřejnice 

ve spolupráci s Obcí Lhotka, za finanční 
podpory Moravskoslezského kraje.

Přijďte strávit příjemný den na sklonku 
prázdnin k nám do Lhotky, potěšit se krá-
sou lidových písní a tanců nejen z naše-
ho regionu, pochutnat si na nejrůznějších 
dobrotách, zazpívat si a zatančit při večerní 
zábavě nebo jen tak si popovídat s přáte-
li, kterých na „Sochovkách“ potkáte určitě 
mnoho. 

Návštěvníci se vstupem na 26. Sochovy 
národopisné slavnosti zavazují, že splňu-
jí podmínky vyhlášené vládou ČR platné 
v době konání festivalu. Podrobné informa-
ce budou zveřejněny na našich webových 
stránkách: www.sochovky.webnode.cz.

Pozvánka lhoteckých hasičů

Zatímco ve dvanáct a půl tisíce kilometrů 
vzdáleném olympijském Tokiu byly ten den 
tropické třicítky, Lhotku před nedělním odpole-
dnem 25. července počasí „postrašilo“ krátkým 
deštěm. Pak se ale slunko opět vrátilo a snad 
i proto se přátelské setkání, které pro všechny 
Lhoťany připravil ve spolupráci s Místní akční 
skupinou MAS – Frýdlantsko-Beskydy, ale 
i obcí Lhotka lhotecký Klub seniorů, vydařilo. 

Na lhoteckém Kuříně se toho do progra-
mu – po období nucené koronavirové pře-
stávky – vešlo hodně. Kromě vyhodnocení 
a vylosování luštitelů dvou sérií křížovek 
(z loňska i letoška) s regionálními tajen-
kami připravili organizátoři i celou řadu 
zábavných soutěží pro všechny věkové 
kategorie. A tak si malí, mladí i ti dříve na-
rození mohli zkusit své umění, ale i štěstí 

v neolympijských disciplínách – kuželkách, 
házení na plechovky i do otvorů tenisovým 
míčkem… a ten ping-pongový na pálce 
museli donést co nejrychleji a bez upadnu-
tí do cíle. Ti obratnější si mohli také „zaly-
žovat“ na trávě. Došlo i na kuželkové klání 
mezi družstvem seniorů a místních hasičů. 
Protože s ostatními sponzory zejména MAS-
ka významně dotovala ceny, odměněni byli 
všichni soutěžící. Při podobných soutěžích, 
ale i při povzbuzování zpravidla vyhládne, 
a proto přišly vhod opékané buřty s patřič-
ným, i „čepovaným“, občerstvením. Takovou 
pestrou a zábavnou sportovní akci lhotecký 
Klub seniorů v létě v plánu nemíval, ale pro-
tože měla u všech účastníků velmi dobrou 
odezvu, kdo ví, jestli se ve Lhotce nezrodila 
nová tradice…  P. Pasek

Setkání na Kuříně s MASkou se vydařilo

Období školních prázdnin je plné horkých 
slunečných dnů, cestování a vůní dozrávající-
ho ovoce. Z důvodu uzavření mateřské školy 
na jaře letošního roku jsme nabídli rodičům 
letní provoz v prodlouženém rozsahu tří týdnů. 

Této příležitosti k docházce využilo občasně 
20 dětí. S dětmi jsme se tematicky věnovali ces-
tování po světě – navštívili jsme například Afriku 
a Austrálii, kdy si děti měly možnost uvědomit, 
že nejsme všichni na světě stejní. Liší se napří-

klad stavby, fauna a podnebí uvedených oblas-
tí. Ale také, že všude dobře – doma nejlíp! Při 
tématu Česká republika si vyrobily perníková 
srdce z papíru nebo postavily hrad Hukvaldy. 
Za letního počasí jsme se snažili pobývat co nej-
více na školní zahradě a blízkém okolí. Velkou 
radost dětem udělala vodní dráha, jež byla pří-
jemným osvěžením, ale také naučným a oblíbe-
ným prvkem. Přejeme všem krásné a pohodové 
letní dny!  Radana Buďo Kempová

Letní provoz mateřské školy Lhotka
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Milí fotbaloví fanoušci, tak to vypadá, že se 
po dlouhých měsících milovníci regionálního fot-
balu dočkají soutěžních zápasů. Byla to dlouhá 
pauza, během níž se dle aktuálních možností 
dlouho stálo, pak trénovalo a také se odehrály 
přípravné zápasy s výhledem na novou sezónu. 
Jaká bude, nebo jestli se dohraje, to je v tuto 
chvíli ve hvězdách. Přejme si to. 

Tou nejzásadnější změnou, kterou bašťanský 
fanda zaznamená, je, že náš „A“ tým si v sezó-
ně 2021/2022 zahraje krajskou soutěž. Soutěž, 
o kterou poslední dva roky s velkým nasazením 
naši muži bojovali, ale vždy byla jejich snaha za-
stavena restrikcemi spojenými s epidemiologic-
kou situací, resp. z nařízení fotbalové garnitury. 
Pozvánka do CANIS I.B třída mužů sk. C přesto 
přišla a bašťanští fotbalisté budou mít možnost 
porovnat své dovednosti s týmy, se kterými se 
v posledních letech setkávali jen v rámci přátel-
ských nebo pohárových utkání. 

Přípravu na novou sezónu vede trenér Josef 
Ručka společně s vedoucím mužstva Tomášem 
Kautským. Tým pravidelně trénuje a odehrál 
několik přípravných utkání:

Přátelské utkání: Petřvald vs. Baška 1:4
Přátelské utkání: Baška vs. Raškovice 2:2
Bustan Cup 2021: Baška vs. Hukvaldy 3:2 
Bustan Cup 2021: Baška vs. Fryčovice 2:3
Bustan Cup 2021: Jistebník vs. Baška 7:3
Družstvo před zahájením sezóny, která na-

šim mužům začíná 14. 8. na domácím hřišti proti 
Sedlištím, odehraje ještě další přípravná utkání 
včetně finálového turnaje Bustan Cupu. Bašťan-
ským fotbalistům přejeme vydařený start do kraj-
ské soutěže a hodně tříbodových utkání. Roz-
pis utkání přinášíme, můžete navštívit i webové 
stránky www.fotbalbaska.cz.

To dorostenecké družstvo na svůj rozpis zá-
pasů okresního přeboru ještě čeká. I když se 
někteří kluci během covid pauzy rozhodli s fotba-
lem skončit, tak většina hráčů se s chutí pustila 
opět do trénování. Zúžený kádr přesto budeme 
muset doplnit ideálně o trojici TOP hráčů, kolem 
kterých bude tým postaven tak, aby byl v soutěži 
více konkurenceschopný než v loňské nedohra-
né sezóně. Místo ní dorostenci odehráli dvě přá-
telská utkání. Nejprve naši chlapci podlehli doma 
Sokolu Hukvaldy v poměru 3:7, ale náladu a se-

bevědomí si zvedli v Ostravě, kde zdolali Slavii 
Michálkovice 5:1. Od 1. července se tým chystá 
na novou sezónu, která by měla začít koncem 
srpna. V rámci přípravy sehrajeme několik přá-
telských zápasů, například v Ostravě, v novém 
areálu Unie Hlubina a doma se Staříčem. Během 
přípravy se rozhodl ukončit své působení u týmu 
trenér Václav Fojtík, kterému děkujeme za jeho 
práci. V příští sezóně družstvo povede sehraná 
dvojice Adam a Tomáš Kautský. Oběma do je-
jich práce přejeme dostatek energie a celému 
týmu úspěšné zvládnutí sezóny 2021/2022.

A jak je to s našimi nejmenšími fotbalisty? 
Na zvýšený zájem dětí jsme reflektovali posíle-
ním trenérských týmů. U starší přípravky trenéra 
Jana Richtera doplnil Lukáš Vrška a u mladší 
přípravky nahradil Jana Sedláře trenér Petr Otip-
ka. Mimo tyto dvojice s prcky vydatně pomáhají 
Jan Kožušník, Tomáš Cmol a Jan Tluček. Všem 
za jejich začlenění moc děkujeme. Největší díky 
ale patří rodičům, kteří neúnavně vodí své děti 
na tréninky a věnují jim svůj drahocenný čas. 
Moc si toho vážíme. Také na prcky dopadla 
absence mistrovských utkání. Konfrontaci s ji-

nými fotbalisty jsme proto zajistili v přátelských 
utkáních s vrstevníky z Frýdlantu, Starého Města 
a místo neodehraného utkání s dívkami MFK FM 
si kluci střihli zápas společně s tatínky. Ten se 
nakonec okořenil i opékačkou špekáčků a spo-
lečným fotem. Týmy by měly i v nadcházející 
sezóně zůstat pohromadě a pevně věříme, že 
naši nejmenší fotbalisté všem předvedou, že 
dřina na trénincích se vyplácí. Jsme rádi, že 
fotbal a kolektiv kamarádů dělá dětem radost, 
a důkazem je jejich zvyšující se počet. Děti chtějí 
soutěžit. Poměřit síly se soupeři a chtějí být co 
nejvíce času na hřišti. Proto jsme se rozhodli při-
hlásit do nového ročníku hned dva týmy mladší 
přípravky. Na rozlosování zápasů soutěže v da-
nou chvíli ještě čekáme.

Stejně jako vám, fanouškům, také nám chybí 
ruch soutěžních utkání. Harmonogramy soutěží 
našich mládežnických družstev budeme postup-
ně zveřejňovat na našich internetových strán-
kách www.fotbalbaska.cz, stejně jako informace 
o aktuálním dění v bašťanském fotbale. 

Fotbalu zdar, tomu bašťanskému zvláště!
 Martin Boháč

kolo datum zápas začátekvýsledek
3 14.8.2021 TJ Sokol Baška - TJ Sokol Sedliště 17.00
4 21.8.2021* SK Horní Suchá - TJ Sokol Baška 16.30
5 28.8.2021 TJ Sokol Baška - TJ Petřvald 16.30
6 5.9.2021 TJ Sokol Nýdek - TJ Sokol Baška 16.00
7 11.9.2021 TJ Sokol Baška - TJ Loko. Petrovice B 16.00
8 18.9.2021 TJ Vendryně - TJ Sokol Baška 15.30
9 25.9.2021 TJ Sokol Baška - TJ Sokol Mosty 15.30

10 2.10.2021 TJ Sokol Hnojník - TJ Sokol Baška 15.00
11 9.10.2021 TJ Sokol Baška - Inter. Petrovice 15.00
12 16.10.2021 TJ Oldřichovice - TJ Sokol Baška 14.30
13 23.10.2021 TJ Sokol Baška - FK Staříč 14.30
2 31.10.2021 TJ Pražmo-Raškovice - TJ Sokol Baška 14.30
1 7.11.2021 TJ Sokol Věřňovice - TJ Sokol Baška 14.00

* možná změna termínu na 28. 9. 2021

Rozpis TJ Sokol Baška - MUŽI - CANIS 1.B třída sk. C - 2021/2022 - podzim

Bohaté na dodržování tradic, náročné při dal-
ším zvelebování, komplikované skrz COVID, ale 
vše v přátelské atmosféře, tak lze ve stručnosti 
charakterizovat jarní měsíce na Malé Bašce. 
Kolem altánu se aktivně pracovalo, uvnitř zase 
smažilo a postavena byla také májka.

Nedostatečná kapacita míst k sezení byl důvod, 
proč se Malobašťané jako první pustili do výroby 
lavičkových setů. Hoblování a nátěr fošen zvládl 
Osadní výbor Malé Bašky během měsíce dubna. 
Následnou finální kompletaci s ocelovými kon-
strukcemi, které během zimních měsíců svařoval 
ve své garáži místní odborník na práci se železem 
Mirek Vašinka, dokončili v průběhu května. Místní 
nezapomněli ani na ty nejmenší, kterým v součas-
né době dokončují atraktivní herní prvek. 

Na přelomu dvou výše uvedených měsíců 
Malobašťané nechtěli upustit od starobylého oby-
čeje a postavili svou další májku, jejího zdobení 
se letošní rok ujala pouze ta nejmladší děvčata. 
Jedenáctimetrový smrk padl k zemi až v pátek 4. 
června, při smažení vaječiny z rekordních 240 va-
jec. Tentokrát kmen nebyl pořezán na špalky, ale 
využil se na výrobu přírodního zábradlí.

V altánu se otevřelo výdejové okno, během 
jara usmažili placky z rovných 100 kg brambor.

Známou tradicí Malobašťanů jsou plackové 
hody u příležitostí akce „Okolo Bašky cestička“. 
Letošní slunečné počasí přilákalo také rekordní 
počet účastníků, což pro Malobašťany zname-
nalo být řádně připraveni, aby si bramborový 
placek mohl dát každý, kdo měl na něho chuť 

Malobašťané díky dotaci MAS a Mikroregionu
rozšířili své kapacity a pořídili si další pánev

a prošel stanovištěm „Altán na Malé Bašce“. 
Další plackové hody organizoval osadní vý-

bor ve druhé polovině měsíce června. Díky této 
akci získali Malobašťané dotaci na pořízení nové 
smažící pánve včetně příslušenství, jelikož akce 
byla uskutečněna v rámci výzvy „V Beskydech 
to žije 2021“ vyhlášenou MAS Frýdlantsko-Be-
skydy a Mikroregionem Frýdlantsko-Beskydy.

„Finanční dotaci na novou pánev vnímáme 
jako poděkování za naše dlouhodobé úsilí při 
zvelebování obce. Rovněž si vážíme poskyt-
nutých finančních prostředků z Obce Baška, 
za které jsme pořídili například materiál na vý-
robu lavičkových setů, posezení k pískovišti 

nebo sportovní vybavení pro míčové hry,“ uvedl 
Tomáš Sklář, jeden z pilířů osadního výboru.

„Zájem o naše akce nás těší, výrobou dal-
ších lavičkových setů jsme podstatně navýšili 
kapacitu k sezení,“ doplňuje Tomáš Sklář.

„Když jsme se poprvé zmínili, že z malobašťan-
ských placků chceme udělat bašťanskou tradici, 
použili jsme méně než třetinu brambor oproti letoš-
nímu roku. Další pánev je pro nás obrovským pří-
nosem, kapacitu smažení tím výrazně navýšíme. 
Dá se ale využít na cokoliv, například na smažení 
řízků, topinek, langošů atd.,“ pochvaluje si novou 
pánev šéfkuchař Malé Bašky Stanislav Oprštěný. 

 Text a foto: Martin Ogořalek

Prezident republiky vyhlásil volby do Posla-
necké sněmovny rozhodnutím publikovaným 
ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb. Pro-
běhnou jako již tradičně ve dvou dnech, a to 
v pátek a v sobotu 8. a 9. října 2021. Volby 
proběhnou ve všech třech místních částech 
obce. Volební místnosti budou však umístěny 
do nových prostor. 

Volební místnost okrsku č. 1 Baška bude 
v knihovně v budově Obecního úřadu, Baška 
čp. 420.

Volební místnost okrsku č. 2 Hodoňovice 
bude v místnosti pro spolky v budově bývalé 

Základní školy, Hodoňovice čp.100.
Volební místnost okrsku č. 3 Kunčičky 

u Bašky bude v místnosti Seniorklubu v budově 
Schnindlerova mlýna, Kunčičky u Bašky čp. 28.

Již nyní si mohou občané zažádat o vydání 
voličského průkazu pro případ, že vědí, že se 
ve dnech konání voleb budou pohybovat mimo 
své bydliště. 

Na internetových stránkách obce je nově 
umístěn odkaz s aktuálními informacemi k vol-
bám. 

 Karla Bernátková, 
 odbor organizační a správní

Volby 2021 do Poslanecké sněmovny

V posledních týdnech byly zahájeny zahrad-
nické práce v areálu seniorklubu v Kunčičkách. 
Proveden byl ořez a likvidace suchých dřevin fir-
mou Zahradnictví Vavřík. V následujících měsících 
dojde k opravě starého oplocení, kterého se ujmou 
obecní služby. Dále je v plánu rekonstrukce staré-

ho osvětlení a obnova zeleně. Ta bude spočívat 
ve výsadbě ovocných stromů a keřů a také nové-
ho živého plotu. V tomto areálu vznikne i odpočin-
ková zóna s fitness stroji, které budou moci senioři 
využívat k relaxaci a nabrání nových sil.

 Nikol Šebestová, investiční referent

 Foto: Archiv OÚ Baška

Úpravy zahrady seniorklubu v Kunčičkách

Obec Baška vlastní budovu v centru obce 
na adrese Baška 183, kdy její část v 1. NP 
(podsklepená) o vel. 49 m² hodlá nabídnout 
k pronájmu. Jako nájemce by obec primárně 
uvítala někoho se zaměřením na služby zahr-
nující péči o tělo (např. kadeřnické, pedikérské, 
kosmetické, masérské apod.), ale nebrání se 
ani podnikatelskému záměru, který bude pro 
obec něčím zajímavý a přínosný. Potencionál-
ní zájemci o předmětný prostor mohou podat 
na podatelně Obecního úřadu Baška žádost, 
ve které specifikují účel využití daných prostor. 
Obec se nebrání v případě vážného zájmu 
a možnosti využití nabízených služeb širokou 
veřejností upravit prostory dle představ bu-
doucího nájemce, samozřejmě s přihlédnutím 
k technicko-stavebním možnostem budovy 
a finančním možnostem obce. Prostory je mož-

né si prohlédnout po domluvě s pracovníkem 
Obecního úřadu Baška po domluvě na tel. č. 
558 445 220, na stejném čísle je možné ob-
držet bližší informace k nabízenému prostoru.

 Denisa Bláhová, 
 odbor organizační správní OÚ Baška

Obec Baška nabízí prostory k podnikání 

VYUŽIJTE ZDARMA SLUŽBU ENERGETICKÉHO PORADCE
Poslední dobou se množí případy, kdy občané uzavřou smlouvu o odběru energií s tím, že jim 

tato nová společnost slíbí zajistit lepšího dodavatele, přičemž následně společnost tuto smlouvu 
nedodrží a začne na klientovi uplatňovat sankce ve výši tisíců korun. Toto jednání není fér a mnoho 
lidí hledá cestu, jak se z této situace dostat, a ptá se vedení obce, zdali se tato situace dá nějak řešit. 

Pokud máte v poslední době zkušenost s jakoukoli formou podomního prodeje, případně si 
nejste jistí, zda jste nějakou smlouvu omylem neuzavřeli po telefonu, je tady možnost bezplatné 
konzultace s energetickým poradcem. Obec Baška spolupracuje se společností eCENTRE, 
která je na trhu již od roku 2012 a poskytuje bezplatně službu LICIT. Její výhodou je znalost 
trhu a sdružená poptávka, díky níž získají domácnosti i firmy výhodné ceny a transparentní pod-

mínky energií bez veškerých sankcí či poplatků.

Andrej Holčík, energetický poradce
603 455 107, andrej.holcik@partnerecentre.cz

 Foto: Archiv Fotbalu Baška

Fotbalisté se připravují na novou sezónu

Obec Baška, jako správce místních komuni-
kací v obci, vyzývá vlastníky nemovitostí, kteří 
bydlí nebo vlastní nemovitost v blízkosti komu-
nikace, aby odstranili veškeré předměty (kame-
ny, sloupky, kovové tyče atd.), které svévolně 
umístili na krajnici vozovky. Tyto předměty tvoří 
pevnou překážku a jsou zdrojem ohrožení bez-
pečného provozu na pozemních komunikacích. 

Dále žádáme občany o údržbu zeleně, která 
přerůstá ploty, nebo její výsadba byla provede-
na před oplocením a nachází se v těsné blíz-
kosti chodníků a komunikací, aby provedli ořez 
větví, které zasahují do průchozího a průjezd-

ního úseku. U chodníků do výšky 3,5 m a u ko-
munikací do výšky 4,5 m. Povinnost udržovat 
zeleň vyplývá pro správce komunikací ze záko-
na č. 13/1997 sb. O pozemních komunikacích.

Obecní úřad Baška stanovuje termín pro 
odstranění pevných překážek a provedení 
údržby zeleně do 31. 8. 2021.

Děkujeme všem spoluobčanům, že na tuto 
výzvu zareagují. Jedná se o prevenci bezpeč-
nosti a plynulosti silničního provozu, hlavně 
chodců, cyklistů a především dětí. 

 Karla Bernátková, 
 odbor organizační a správní OÚ Baška

Výzva k odstranění pevných překážek 
a údržbě zeleně u pozemních komunikací

MUDr. Věra Žídková 
bude čerpat ve dnech 6.–13. srpna 2021 DOVOLENOU. 

Akutní a naléhavé případy budou ošetřeny v ordinaci 
Dr. Thaiszové v Pržně, tel: 558 677 653.
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jubilea

Srpen je měsícem 

narozeninových oslav 

našich jubilantů:

paní Ludmila Kaňáková – 90 let

pan Jaromír Skotnica – 70 let

paní Jana Kubicová – 55 let

paní Karla Moravcová – 50 let

paní Gabriela Daniszová – 50 let

Vážení oslavenci, přejeme vám spoustu 

dalších krásných let plných štěstí, zdraví 

a samozřejmě i životní pohody a elánu. 

Letní rekreační sezóna je v plném proudu 
a řada lidí vyráží za osvěžením k vodě. Povodí 
Odry, státní podnik, v této souvislosti přichází 
s doporučeními, jak se u řek a vodních nádr-
ží bezpečně chovat. Každý podle svého věku 
a kondice si musí zvážit, zda podmínky pro 
vodní rekreaci pro něj jsou vhodné, zvláště 
za děti tak musí učinit jejich rodiče, případně 
jejich dozor.

„Apelujeme, aby lidé využívali splavů 
ke koupání jen v případě, že je nízký průtok 
i rychlost proudící vody, při dobrých teplotních 
podmínkách vody v řekách a nejlépe za pří-
tomnosti dalších osob,“ apelují vodohospodáři.

Volnočasové aktivity v přírodě mohou být 
při nepozornosti a risku velmi nebezpečné. 
Pokud je ale vodní dílo užíváno s rozvahou, 
tzn. v letních měsících, za běžných průtoků 
a při vhodných teplotních podmínkách vody 
a vzduchu a nejlépe vždy s dohledem dalších 
osob na břehu, je bezpečné.

U prženského splavu stejně jako u těch 
frýdlantských najdou lidé v nouzi záchranný 
kruh. Přesněji řečeno, měli by najít. Občas se 
totiž stává, že si kruh někdo splete s hračkou, 
a dokonce si jej odnese domů. „Před časem 
mě jeden z občanů upozornil, že byl svědkem, 
jak nějaký tatínek kráčí nad splavem, v ruce 
drží provaz od záchranného kruhu a táhne 
na něm své dítě, které bylo pod splavem. Do-
konce jej upozornil, že toto chování je nepří-
pustné, ale dotyčný jen podotkl, že nikde není 
napsané, že se toto nesmí,“ řekl starosta Prž-
na Petr Blokša. Obrací se proto na všechny, 
aby kruh nechali na pokoji. Nikdy totiž nevědí, 
kdo a kdy jej bude potřebovat a komu může 
zrovna zachránit život.

Úpravy toků přes naše města a obce jsou 
mimo opevnění vlastního koryta často dopl-
ňovány o říční hráze a u některých řek je za-
jišťována ochrana proti povodním kombinací 
úprav toků s tlumícím efektem, které zajišťují 
přehrady nad nimi. Nedílnou součástí těchto 
úprav toků jsou spádové objekty. Spádové 
stupně jsou nezbytné ke zmírnění vodní ener-
gie a rychlosti proudící vody a její erozní síly, 
zejména při povodních, aby během nich ne-
byly břehovou erozí skokově napadeny říční 
hráze, následně protrženy a v konečném dů-
sledku nebylo zaplaveno město či obec. Je-

Uživatelé kanalizace ještě
mohou podepsat smlouvu

Do konce června se nám podařilo uzavřít 
přibližně 78 % smluv na odvádění odpadních 
vod, o kterých jsme informovali občany Prž-
na v červnu, za což děkujeme všem zapo-
jeným. 

Nezapojené vlastníky budeme ještě 
do třetice žádat a vyzývat ke spolupráci. 
V případě, že ani potom nebude na straně 
uživatelů kanalizace snaha uzavřít smlouvy 
o odvádění odpadních vod, přijme obec pat-
řičná opatření.  Petr Blokša, starosta

Pošta se mění, na dva dny se zavře
Poslední dva dny prázdnin, tedy 30. a 31. srpna, bude na Pržně uzavřena pošta. 

Důvodem je přechod jejího provozu na Poštu partner, s novým rozsahem otevírací doby.

Místní hasiči uspořádali v sobotu 24. čer-
vence sobotní pohádkové odpoledne v mas-
kách a následně i letní kino. To vše v areálu 
za hasičárnou. 

„Děti se zúčastnily několika soutěžních úko-
lů, zdolaly horolezeckou stěnu, agility, střelbu 
lukem, sestřik vodou a hlavolamy. Za splnění 

soutěží dostaly sladkou odměnu. Bylo vidět, 
že se jim akce moc líbí a jsou spokojené,“ kvi-
tovala za pořadatele Monika Adamcová.

Po vyhlášení o titul nejlepší pohádko-
vou masku začala zábava pro dospěláky. 
Po setmění se bavili u českého film Ženská 
pomsta.

Už se to blíží, už je to tady! Fotbalová 
sezona začíná a lidé z Pržna mohou přijít 
povzbudit naše muže. „Pro sezonu 2021/22 
bude náš tým hrát okresní přebor. Celkový 
počet týmů je 16, takže zápasů čeká náš tým 
více než dost,“ uvedl za výbor fotbalového 
oddílu Jiří Matýsek. Vysvětloval, že dva před-
cházející ročníky nebyly dohrány kvůli covid 
pandemii, a tak všichni věří, že se tato situa-
ce již nebude opakovat. 

„Na našem hřišti budou kromě mužského 
SKP týmu hrát své domácí zápasy i týmy do-
rostu 1. BFK Frýdlant, a to vždy v týdnu, kdy 
naši muži hrají venku,“ upřesnil Jiří Matýsek 
a dodal: „Chtěli bychom oslovit všechny, kteří 
na naše domácí zápasy docházejí, zda bu-
dou ochotni stát se členy pořadatelské služ-
by. Časová náročnost zhruba dvě hodiny bě-
hem zápasu. Bližší informace získají zájemci 
na telefonu 720 758 100.“

Rozpis zápasů:
sobota 14. 8. 2021 v 17.00 Pržno – Palkovice
středa 18. 8. 2021 v 17.30 Metylovice – Pržno
sobota 21. 8. 2021 v 16.30 Pržno – Hukvaldy
neděle 29. 8. 2021 v 16.30 Bukovec – Pržno
sobota 4. 9. 2021 v 16.00 Pržno – Smilovice B
sobota 11. 9. 2021 v 16.00 Janovice – Pržno
sobota 18. 9. 2021 v 15.30 Pržno – Milíkov
neděle 26. 9. 2021 v 15.30 Návsí – Pržno
úterý 28. 9. 2021 v 15.30 Pržno – Písek
sobota 2. 10. 2021 v 15.00 Pržno – Vojkovice
sobota 9. 10. 2021 v 15.00 Tošanovice – Prž-
no
sobota 16. 10. 2021 v 14.30 Pržno – Chlebo-
vice
neděle 24. 10. 2021 v 14.30 Nošovice – Pržno
čtvrtek 28. 10. 2021 v 14.30 Pržno – Nebory
neděle 31. 10. 2021 v 14.30 Hrádek – Pržno

jich funkce je v celém systému ochrany proti 
povodním nezastupitelná. Na tocích v povodí 
Odry, které spravuje státní podnik Povodí 

Odry a u kterých zajišťuje ochranu proti po-
vodním, je těchto spádových stupňů s výškou 
nad jeden metr více jak 900.

Každý splav na řece může být nebezpečný

Fotbalisty čeká náročná sezóna

Místní cesta v nové zástavbě se dočká 
rekonstrukce. Obec vysoutěžila zhotovitele 
a nic nebrání tomu, aby se mohlo začít s pra-
cemi. 

„Do výběrového řízení se přihlásilo sedm 
firem, my jsme jich oslovili 12. Předpokláda-
ná cena byla ve výši 3,74 milionu korun, ale 
nakonec nás tato akce vyjde na 2,88 milionu 
korun. „Pozitivní je, že máme dotaci a výsled-
ná spoluúčast obce bude nižší,“ řekl starosta 
Petr Blokša.

Stavba bude zahájena nejpozději v září 
a dokončena musí být nejpozději do konce 
května 2022. „Dá se ale předpokládat, že by 
celé dílo mohlo být hotovo ještě letos na pod-
zim. Technologie opravy není nejjednodušší, 
takže se může stát, že práce přeruší zima 
a rekonstrukce skončí až na jaře,“ pokrčil 
rameny starosta. Upřesnil, že se jedná o ko-
munikaci, po níž vede modrá turistická trasa 
do Janovic. Cesta je ve velmi špatném stavu 
a po rekonstrukci přímo volá.

Opravíme místní komunikaci

Na stole starosty obce Petra Blokši se 
v těchto dnech kupí stohy papírů – projek-
tová dokumentace spolu s kilogramy smluv 
pro všechny účastníky, kteří se chtějí napojit 
na tlakovou kanalizaci. „Následně rozešle-
me smlouvy našim občanům, kteří by je měli 
podepsat a do 14 dnů doručit zpět na obec, 
abychom mohli pokračovat v přípravě. Žádá-

me proto všechny o součinnost. Podepište 
a odešlete nebo přineste zpět na obec,“ ob-
rací se na občany Pržna starosta.

Pokud by někdo potřeboval zodpovědět 
případné dotazy a vysvětlit nejasnosti, může 
se na něj, případně projektanta (Ing. Falta, 
RECPROJEKT – 608 761 071), kdykoliv ob-
rátit.

Obec žádá občany o součinnost

Děti si užily soutěží, dospělí filmu
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Spolek Naše Beskydy uspořádal na kon-
ci června Poslední zvonění za uzamčení 
země Valašské. „Byla to oslava společné-
ho vítězství o záchranu beskydské krajiny 
pro naše děti a budoucí generace před 
devastací těžbou uhlí,“ vysvětlila starost-
ka Pavlína Stankayová, která se do akce 
sama aktivně zapojila. 

Hosté tak definitivně odzvonili těžbě 
uhlí v Trojanovicích u Frenštátu pod Rad-
hoštěm. „Těším se, až skončí veškeré prá-
ce a po Dole Frenštát zbyde už jen zelená 
louka. To pak všechny, kteří nám s tím 
pomohli, pozveme na slavnostní sečení 
louky a společně to oslavíme,“ uvedl před 
časem Stanislav Uruba, předseda spolku 

Naše Beskydy, který bránil těžbě v CHKO 
Beskydy spolu se starosty.

Slavnostní zvonění se konalo na Horeč-
kách u zvoničky Strážkyně Beskyd. „Velká 
radost i zadostiučinění,“ takto krátce by 
se daly shrnout pocity organizátorů osla-
vy z rozhodnutí o likvidaci Dolu Frenštát, 
jehož zasypávání začne už na podzim to-
hoto roku. Spolek Naše Beskydy se roz-
hodl jmenovitě pozvat více než dvě stovky 
hostů, občany, ochranáře, neziskové or-
ganizace, zástupce krajů, některé součas-
né i bývalé senátory i poslance, zkrátka 
všechny, kteří se v uplynulých 30 letech 
aktivně stavěli proti záměrům těžby uhlí 
v Beskydech.

Může jít kolem turista s hladovým břichem, 
gurmán, který si chce na něčem pochutnat, ve-
gan, vegetarián a dokonce člověk, který musí 
dodržovat bezlepkovou dietu. A mohou projít 
kolem i mlsné děti, protože ti všichni v gurmán-
ském bistru Fajny vagonek dostanou něco, co 
vyhovuje a chutná právě jim.

Filozofií vagonku je vařit z kvalitních suro-
vin, poctivě, dobře a zároveň i zdravě. Lidé 
tam mohou ochutnat tradiční halušky, ruský 
boršč, italské Tiramisu, vafle na špejli nebo 
vynikající francouzské moučníky. Pro děti 
jsou připraveny nanuky, pro dámy zase vy-
nikající frizzante. 

noví občánci

V měsíci červnu jsme přivítali 
nové občánky obce Ostravice:

Emílii�Kučerovou,�
rodičů�Pavla�Kučery�a�Zuzany�Kučerové

Ditu�Mohelníkovou,�
rodičů�René�Mohelníka�a�Marcely�Mohelníkové

Magdalénu�Kačmaříkovou,�
rodičů�Radima�Kačmaříka�a�Ľuboslavy�Kačmaříkové

Maxe�Winklera,�
rodičů�Pavla�Winklera�a�Evy�Winklerové

Rozálii�Zielonku,�
rodičů�Radka�Zielonky�a�Moniky�Zielonky

Kateřinu�Jančurovou,�
rodičů�Mojmíra�Jančury�a�Ivety�Mihulové

Marianu�Brůnovou,�
rodičů�Martina�Brůny�a�Kamily�Brůnové

Matěje�Štefka,�
rodičů�Miroslava�Štefka�a�Kateřiny�Štefkové

Theu�Trčkovou,�
rodičů�Tomáše�Trčky�a�Lindy�Trčkové

Julii�Carbolovou,�
rodičů�Petra�Carbola�a�Markéty�Carbolové

Filipa�Kristofera�Šeligu,�
rodičů�Filipa�Šeligy�a�Nikol�Smékalové

Dětičkám přejeme hodně zdraví, 
spokojené dětství a celým rodinkám 

pohodu a pevné zdraví.

Ostravice podpořila Beskydy bez uhlí

Zatímco farnosti velkých měst v létě 
prořídnou, na řadě míst znamenají prázd-
ninové měsíce velké oživení a povzbuze-
ní. V čase dovolených přinášejí výletníci 
povzbuzení například do farností Andreje 
Slodičky, který se stará o kostely v bes-
kydských Starých Hamrech, Bílé a na Os-
travici. 

„Přichází k nám více lidí. Na Gruni máme 
právě proto během prázdnin pravidelné 
mše svaté v neděli odpoledne,“ zmiňuje 
kněz dřevěný kostelík Panny Marie Po-
mocnice křesťanů na odlesněném hřebenu 

s výhledy na slovenská pohoří. 
Větší skupiny hostů navštěvuje napří-

klad i Dům sv. Josefa na Gruni. V řadách 
přespolních se čas od času objeví rovněž 
ministrantské posily. „Jezdí i lidé, kteří tu 
mají kořeny. Za první republiky měly Staré 
Hamry 3000 obyvatel, po stavbě přehrady 
Šance se počet snížil pod 600,“ vyprávěl 
Slodička o osudu obce, kterou zatopila vod-
ní nádrž. Jádro farníků ze Starých Hamer 
tvoří zhruba deset lidí. Při pouti ke sv. Jin-
dřichovi se ale 11. července zaplnil kostel 
na břehu přehrady do posledního místa.

Malé farnosti v létě ožívají

Největší cyklistický etapový závod v Čes-
ké republice za účasti špičkových domácích 
i světových jezdců projede opět i naší obcí. 
Lidé si mohou užít atmosféru velkých podni-
ků a podívat se na cyklisty zvučných jmen.

Třináctý ročník etapového podniku prv-
ní kategorie UCI namísto dosud známého 
pojmenování Czech Tour nyní nese název 
Sazka Tour. Pojede se ve čtyřech krajích 
v termínu 5. až 8. srpna. Ostravicí se pelo-
ton přežene v rámci druhé etapy z Olomou-
ce do Pusteven v pátek 6. srpna. 

Organizátoři letos opět slibují výjimečný 
sportovní zážitek, ale i velice zajímavý do-
provodný program. Stejně jako v loňském 
roce bude opět ředitelem závodu Leopold 
König, velká osobnost české a světové cyk-
listiky. Bývalý špičkový český cyklista, k je-
hož největším úspěchům patří sedmé místo 
v celkovém pořadí Tour de France v roce 
2013 a šesté místo na Giro d´Italia. König 
Českou republiku reprezentoval i na olym-
pijských hrách v Riu de Janeiro v roce 2016, 
kde skončil na jedenáctém místě v časovce 
jednotlivců. 

Další skvělou zprávou pro tento závod 
jsou již potvrzené špičkové týmy v čele s ob-

hájcem vítězství posledních dvou ročníků – 
týmem BikeExchange (doposud Mitchelton 
Scott), z něhož loni triumfoval v jednotliv-
cích Danien Howson. 

Letošní trasa Sazka Tour bude 731 ki-
lometrů dlouhá s převýšením 12600 m a je 
situována do regionů Olomouckého, Morav-
skoslezského, Pardubického a Zlínského 
kraje. Trasa je protkaná divácky atraktivní-
mi místy, na nichž leží horské a sprintérské 
prémie. Ve světovém pelotonu například již 
dobře známé Dlouhé Stráně, Červenohor-
ské sedlo, Videlský kříž, Ecce Homo, Pus-
tevny a Bumbálka. Zajímavostí je, že poprvé 
v dějinách Sazka Tour bude cíl na kopci pře-
čerpávající elektrárny Dlouhé stráně. Toto 
nejtěžší stoupání v České republice závod-
níci absolvují během závodu dvakrát.

Na Sazka Tour bude startovat pouze 20 
týmů, které dle rankingu UCI a aktuální for-
my vybere management závodu. Celkem 
bude 140 startujících, nejlepších vybraných 
sedmičlenných světových a českých profe-
sionálních cyklistických družstev z World 
týmů, Pro Continentálních týmů a národních 
výběrů složených ze závodníků věkové ka-
tegorie Elite a U23.

Cyklistický závod 
se prožene i Ostravicí

Fajny vagonek vítá 
návštěvníky obce u nádraží

Naše horká obec nabízí čím dál více spor-
tovního vyžití. Nyní se lidé mohou těšit na zbru-
su nové sportoviště, které postupně vyrůstá 
v místech, kde se kdysi pracovalo se dřevem 
– tedy na pile. 

Centrum se dvěma ledovými plochami se 
snaží vybudovat horolezec a pořadatel spor-
tovních akcí Libor Uher. Část areálu už je spor-
tovcům zpřístupněna, zimní stadion by měl být 
dokončen na podzim. Jedna hala už slouží pro 
inline hokej a hostit bude i společenské akce. 
Do konce roku by měla být v provozu druhá 
hala s kluzištěm.

Libor Uher řekl médiím, že pracovně nazý-

vají centrum Icerink Ostravice. „Snažíme se 
na Ostravici vykřesat z prachu a pilin nové 
sportoviště, které by mohlo sloužit místním li-
dem,“ přiblížil Uher.

Starostka Pavlína Stankayová tuto aktivitu 
vítá. „Pro naši obec jsou takové počiny skvě-
lé. Líbí se mi myšlenka, že v naší obci vznikne 
krytá ledová plocha. Slyšela jsem, že má být 
v objektu i florbalové hřiště a muzeum hlavo-
lamů a dřevěných hraček. Pro Ostravici to je 
rozhodně zajímavé,“ podotkla. 

Atraktivní využití najdou také sila vedle spor-
tovního centra, která se změní na rozhlednu 
s netradiční lezeckou stěnou.

Ostravická pila se změní ve sportoviště

Beskydská sedmička, 12. ročník extrémní-
ho horského závodu jednotlivců a Mistrovství 
České republiky v horském maratonu dvojic, 
i tento rok míří na Ostravici. Bude se konat 
ve dnech 27. až 29. srpna. Vycházet se bude 
opět z Třince a kroky či skoky závodníků po-
vedou přes sedm beskydských vrcholů až 
do Frenštátu pod Radhoštěm.

Závodníci musí v daném čase postupně 
vystoupat na Javorový, Lysou horu, Smrk, 
Čertův mlýn, Pustevny, Radhošť a Velký 
Javorník. Po cestě najdou místa, kde se mo-
hou občerstvit a nabrat síly. Jedním z nich je 
právě i Ostravice. Na zdolání trasy budou mít 
maximálně 30 hodin, pokud jej nezvládnou, 
ze závodu odstupují. 

Beskydská sedmička prověří 
vytrvalost závodníků

Hned zkraje prázdnin, v sobotu 3. červen-
ce, začal jezdit v obcích Ostravice, Malenovice 
a Staré Hamry TUBUS, tzn. shuttle bus (kyva-
dlová doprava). Tyto obce se společně s Mo-
ravskoslezským krajem rozhodly zkušebně 
zřídit na letní sezónu tuto linku, protože se dlou-
hodobě potýkají s problémy souvisejícími s par-
kováním okolo Lysé hory. Stejný problém řeší 
také další obce, například Krásná a Morávka.

Vzhledem k tomu, že od soboty 10. červen-
ce již není možné na Ostravici využít k parko-
vání oblíbenou plochu u transformátoru, mohou 
turisté nasednout na linku TUBUSu a vyvézt 
se například k hotelu Sepetná na Ostravici, 
na zastávku Hutě v Malenovicích nebo na Gruň 
ve Starých Hamrech.

Určitě pro mnohé turisty není problém dojít 
pěšky na Sepetnou a dále pokračovat na Ly-

sou horu, ale cesta od informačního centra 
k Sepetné je velmi frekventovaná (místní oby-
vatelé, chataři, ubytovaní na hotelích a penzi-
onech apod.), takže je jistě bezpečnější využít 
linku shuttle busu.

Chtěla bych poděkovat společnosti Ridera, 
která umožnila v době prodlouženého víkendu 
parkování na její ploše zdarma, a tím podpořila 
naši aktivitu provozování shuttle busu.

A jeden pěkný příklad z praxe na závěr, 
v polovině července se vracela skupinka do-
spělých a dětí z Lysé hory, do Ostravice přijeli 
vlakem z Opavska. Jedno dítě si trochu pora-
nilo nohu, velmi rádi proto přivítali, že se mohli 
svézt shuttle busem k nádraží. A toto jsou zrov-
na ukázkoví turisté pro Ostravici, přijeli sem 
totiž vlakem. 

 Pavlína Stankayová, starostka Ostravice

Shuttle bus přiváží turisty do hor

Skauti�z�Ostravice�se�rozhodli�rozdat�spoustu�radosti.�Koncem�školního�roku�vyrazili�do�domu�pro�seniory�Medela,�
aby�je�potěšili�pásmem�plným�písniček.�Příjemné�odpoledne�zpestřilo�prohlížení�fotek,�a�hlavně�opékání�špekáčků.

Seniory z Medely potěšili skauti písničkou
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CVČ U Rosničky informuje

Malenovice

slovo starosty

Vážení a milí spoluobčané,
prázdniny se pomalu, ale jistě přehouply do druhé poloviny, srpen je tu a děti už začínají ner-

vózně vyhlížet letáky s nabídkou školních potřeb. Alespoň že tu pouť si letos mohly zase pořádně 
užít. A nejen ony. My všichni jsme se po té nekonečné době zákazů a omezení mohli konečně 
zase potkat na první velké obecní akci – veselici s Českým rozhlasem Ostrava. A troufám si říct, 
že to byla každopádně akce více než vydařená.

I během léta však vedle odpočinku a zábavy pokračovala také práce na důležitých obecních 
projektech. Do finále míří příprava projektové dokumentace k chodníku Božoň-Rozhraní, na niž 
jsme získali dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Zpracovává se také studie k decentrální 
kanalizaci, jejíž výsledky budou prezentovány na veřejné schůzi v září. Rovněž plány na vybu-
dování kulturnějšího separačního místa u kapličky a zřízení WC na parkovišti u Rajské boudy 
dostávají již konkrétnější obrysy a posouvají se dál v (mnohdy bohužel velmi zdlouhavém) byro-
kratickém procesu. Pokračujeme také ve zpracování změny územního plánu, pasportu komuni-
kací a plánu zimní údržby. Nadále hledáme vhodný dotační titul na výměnu veřejného osvětlení 
i na další investiční záměry.

Léto ještě nekončí a já vám všem přeji, ať jeho druhou polovinu strávíte co nejkrásněji, 
ve zdraví a celkové pohodě.  Pavel Kuběna, starosta

Informace obecního úřadu

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

• Ve čtvrtek 9. září od 18.00 proběhne v Obec-
ním domě prezentace studie Decentrální kana-
lizace, na níž se budou občané moci odborného 
projektanta zeptat na veškeré technické a pro-
vozní otázky k této variantě odkanalizování obce.

• Svoz nebezpečného a velkoobjemo-
vého odpadu se uskuteční v sobotu 25. 9. 
v 10.35–11.15 na parkovišti před Obecním 
domem.

• Podle statistik ministerstva zdravotnictví 
je v Malenovicích alespoň jednou dávkou 
naočkováno proti onemocnění covid-19 již 
více než 60 % občanů, což zhruba odpovídá 
republikovému průměru.

Víkendový shuttle-bus propojující nad 
rámec standardní linky Malenovice s Frý-
dlantem a Ostravicí má již za sebou první 
měsíc provozu. Jeho přínos nespočívá jen 
v častější frekvenci autobusu, velkou vý-
hodou je možnost nechat se bez přestupu 
dovézt z Malenovic až na Ostravici, nebo 
naopak. 

A právě tato varianta je také podle 
informací dopravce tou nejvyužívaněj-
ší. Umožňuje totiž pohodlně zaparkovat 
na záchytném parkovišti na jedné straně 
Lysé hory, přes vrchol přejít na druhou 
stranu a k autu se pak vrátit shuttle-bu-
sem.

Linku však samozřejmě mohou využít 

Shuttle-bus jezdí každou sobotu a neděli

Milé děti, rodiče a přátelé 
Rosničky,

léto je tady a na Rosničce 
je konečně pořádně rušno :)! 

V červenci proběhly čtyři příměstské tábory. 
Nejprve tři dny „sochaly“ dospělé ženy, ná-
sledoval tábor Blázniví vědci se vracejí a další 
týden se z herny stala šmoulí vesnička. Ve stej-
ném týdnu mladí turisti poznávali okolí Maleno-
vic a ve středu odjeli na Morávku Bebek.

Blázniví vědci čtyři dny „pokusovali 
a vědátorovali“ a ve středu si udělali výlet 
do Štramberku a okolí, navštívili Bílou horu, 
Aqua Terra, jeskyni Šipku a botanickou za-
hradu.

Mladí turisti zdolali Lysou horu, hráli si 
u Chladné vody, spali na půdě na Bebku, 
viděli a slyšeli povídání o experimentálních 
sklenících na Bílém Kříži, hráli hry, zvládli 
noční bojovku, pojedli malin a borůvek a při-
jeli unavení a spokojení. 

Malí šmoulové vykouzlili v okolí Rosničky 
šmoulí vesničku, plnili celotýdenní program, 
hledali nástrahy Gargamela, šmoulí týmy 
sportovaly, tvořily a v pátek hledaly poklad.

V srpnu proběhnou také čtyři tábory, a to 
Keramický tábor a Výlety za poznáním, Tvo-
ření pro dívky a Klučíčí tábor. V dalším čísle 
Mikroregionu se dozvíte více.

Přeji všem krásnou druhou polovinu 
prázdnin, spoustu sluníčka a zážitků. 

 Teta Blanka 

Po loňské vynucené přestávce, kdy obec 
z důvodu covidových opatření musela takří-
kajíc na poslední chvíli zrušit světskou část 
malenovické pouti, jsme se konečně dočkali 
a pouť si užili naplno. 

Ve spolupráci s Českým rozhlasem Os-
trava připravil obecní úřad na hřišti před 
Obecním domem program pro malé i velké 
na celé sobotní odpoledne a večer. Veselice 
moderovaná Pavlem Janošcem začala v 15 
hodin. Hudební produkci zahájila pořádně 
zostra místní punková Luxusní Garáž, kterou 
následně vystřídala oblíbená písničkářka Ka-
czi. Jako třetí pak zahrála pop-rocková Oáza. 
Na své si tak přišli příznivci všech stylů. Čes-
ký rozhlas zajistil i soutěže pro děti, tombolu 
o upomínkové předměty a k dispozici bylo 
také malování na obličej.

Veselici v prostorách před Obecním do-
mem doplnil (podobně jako již před dvěma 
lety) jarmark řemeslných a regionálních pro-
duktů. No a nechyběly samozřejmě ani ko-
lotoče a další atrakce a stánky, soustředěné 
tradičně směrem k zastávce Borová.

Počasí nás sice od rána trochu napínalo, 
ale patron borovského kostela svatý Ignác 
nad námi nakonec podržel ochrannou ruku, 
takže na pověstný první sněžný mrak nako-
nec nedošlo – a vyhnul se nám i déšť. Pouť se 
tedy celkově vydařila a velký dík patří všem, 
kteří se o to zasloužili. Mimo jiné i Obci Ostra-

Pouťová veselice s Českým rozhlasem 
se vydařila opravdu parádně

i místní občané nebo ti, kteří do Frýdlantu či 
na Ostravici dorazí vlakem. A to je to, oč tu 

běží především. Větší pohodlí pro cestující, 
a přitom méně aut na horách.

vice, která nám ochotně zapůjčila svůj velký 
stan. No a nyní se už můžeme těšit na další 

obecní akce, které nás ještě do konce roku 
čekají. A za rok samozřejmě zase na pouti…
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že zde není ani žádné cílové místo, a dokonce 
ani žádná restaurace. Dneska ale občerstvení 
máme a místo pro tradiční pouť také. Člověk 
vyjde na náš kopec, zamyslí se, popřemýšlí. Je 
nám tady teď dobře, na rozdíl od lidí na jižní 
Moravě, kteří čelí následkům přírodní katastro-
fy. Tak jsem ty naše dva patrony v modlitbě 
požádal, aby jim pomohl a dodal hodně síly,“ 
přeje si Lukáš Halata. Dodal, že pro všechny 
lidi je zkrátka na Čupku místo, kam mohou kdy-
koliv zajít a zklidnit svou mysl. A nemusí to být 
zrovna v čase pouti.

Po úvodu následovala bohoslužba slova 
ke cti patronům Moravy sv. Cyrila a Metoděje, 
kterou odsloužil metylovický farář Václav Gan-
dera. V dalším programu vystoupila kapela 
country band WIND z Havířova a lašský král 

a jeho Odualajne band, kteří zahráli folkové 
i trampské písničky. O bohaté občerstvení se 
postarali zástupci Lašského království a Ota-
kar Kulhánek, Martin Šimek a Tereza Kulhán-
ková. Za zdařilou pouť patří poděkování organi-
zátorům, vystupujícím i všem účastníkům.

Metylovice

krátce z obce

 

Sbor dobrovolných hasičů v Metylovicích 
 

si Vás dovoluje pozvat 
 

  na 29. ročník recesní hasičské 
Soutěže netradičních družstev, 

 
která se koná v sobotu 21. srpna 2021 od 15 hodin  

v areálu muzea Kožane město v Metylovicích. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Družstva jsou maximálně sedmičlenná a jsou tvořena soutěžícími se 
stejným příjmením, zaměstnanci firmy, sousedy z ulice, členy spolku. 

Potřebné soutěžní náčiní dodá pořadatel. 
Trénink se koná v pátek 27. srpna od 18 hodin. 

 
Sestavte družstvo a přijďte si zazávodit. 

Srdečně zvou hasiči z Metylovic. 
 

66. ročník volejbalového turnaje 

„Memoriál Miloše Čupy a Mirka Bílka“

Antukové kurty sportovního areálu fotbalového hřiště SK METYLOVICE.

Na Vaši účast se těší volejbalisté z Metylovic.

Kontakty:    www.skmetylovice.cz     volejbal@skmetylovice.cz

Občerstvení zajištěno v areálu. Letos s novinkou – nově zrekonstruované zázemí šaten 
a restaurace.  

Vážení sportovní přátelé,

srdečně Vás zveme na tradiční mužský volejbalový turnaj "Memoriál Miloše Čupy a 

Mirka Bílka", který se bude konat tradičně na antukových kurtech v areálu fotbalového 

hřiště. 

Čeká na vás i specialita našeho turnaje, prodej lopaťáků a malých svatebních koláčů. 

Přijďte se podívat na volejbalová utkání a podpořit domácí tým.

Kulturní akcí roku v Metylovicích je beze-
sporu koncert Roberta Křesťana a Druhé trá-
vy, který se bude konat v Bluegrass Theatre 
amfiteatru za školou 15. srpna od 17 hodin. 
Lidé se mohou těšit také na vystoupení dua 
Radim Zenkl & Ondra Kozák.

Skupinu Druhá tráva založili v roce 1991 
Robert Křesťan a Luboš Malina po svém 
odchodu od Poutníků. Druhou trávu cha-
rakterizují dva výrazné znaky – autorská 

a interpretační výjimečnost zpěváka, textaře 
a překladatele Roberta Křesťana a mimořád-
ná instrumentální zdatnost ostatních členů 
skupiny.

Kapela Druhá tráva byla hned od svého 
vzniku řazena mezi špičku na folk & country 
scéně nejen v České či Slovenské republice. 
Přestože bývá často označována jako blue-
grassová, už od počátku existence mixuje 
více stylů. Bluegrass odkazuje spíše na před-

chozí angažmá několika členů skupiny u br-
něnských Poutníků.

Druhá tráva dosud vydala 19 alb v Če-
chách i USA a je několikanásobným držitelem 
ocenění APH Anděl v kategorii Folk a Count-
ry. Kromě toho někteří členové kapely reali-
zují i své sólové nahrávací projekty – banjista 
Luboš Malina už má na svém kontě čtyři CD 
a dobristovi Luboši Novotnému byly doposud 
vydány dvě desky.

Čechoameričan Radim Zenkl založil hu-
dební duo s Ondrou Kozákem jako svůj evrop-
ský koncertní projekt. Posluchači si poslech-
nou skladby a písně z vlastní tvorby obou 
hudebníků doplněné o bluegrassové, swingo-
vé, keltské a world music tradicionály v oso-
bitých aranžmá. Oba hudebníci jsou zpěváci 
a multiinstrumentalisté a jejich vystoupení 
zaujme také méně obvyklými kombinacemi 
strunných, smyčcových i dechových nástrojů.

Metylovská pouť pobaví 
děti, mámy i táty

Po roce se v Metylovicích opět rozezní hudba 
a začne pouťové bláznovství. Tradiční pouť 
se bude konat od pátku 6. srpna v areálu 
fotbalového hřiště, kde se roztočí kolotoče 
a další pouťové atrakce. V neděli pak propuk-
ne pravá pouť s občerstvením a posezením. 
Vedení obce Metylovice doufá, že se epide-
miologická situace tragicky nezhorší a nebu-
de potřeba nic rušit.

Sběr velkoobjemového 
a BIO odpadu

Občané Metylovic mohou využít služeb sběr-
ny surovin. Sběr velkoobjemového odpadu 
a BIO odpadu se bude konat v pátek 6. srpna 
od 14 do 18 hodin a v sobotu 7. srpna od 8 
do 12 hodin a v pátek 10. září a v sobotu 11. 
září ve stejný čas.
Sběr BIO odpadu se koná každou sobotu 
od 10 do 12 hodin nebo po domluvě. Vše 
v areálu bývalého horního kravína.

Odvoz odpadů v srpnu
Odvoz odpadů nastane ve středy 4. a 18. 
srpna. Cyklus odvozu ve středu lichý týden 
zůstává zachován.

Tradiční Cyrilometodějská pouť přiláka-
la 5. července na Čupek desítky nadšených 
věřících. Pro rodiny s dětmi připravil PR vý-
bor Obce Metylovice soutěžní trasu, na které 
účastníci poznávali pohádkové bytosti a vý-
znamné osobnosti Metylovic i České republiky. 
Na vrcholu pak byly děti odměněny nafuko-
vacím balonkem a drobnými cenami. Dospělí 
propagačními materiály a pohlednicí Metylovic, 
kterou si mohli orazítkovat speciálním razítkem 
zhotoveným pro tuto slavnostní příležitost.

Ve 14 hodin zahájili slavnost lašský král 
Zdeněk Vilém Krulikovský a starosta Metylo-
vic Lukáš Halata. „Vítáme všechny dobré lidi 
na tom našem lašském Řípu. Minulý rok jsme 
se tady nemohli sejít ani začátkem července, 
ani na Silvestra. Je nás tady dost, mohlo by 
nás být více, ale jsem strašně moc rád, že jsme 
tady a že zde můžeme konečně společně být,“ 
obrátil se na své „poddané“ lašský král a vy-
zval všechny, aby si s ním zazpívali lašskou 
hymnu. 

Návštěvníky přivítal i starosta Lukáš Halata. 
Připomenul, že jde o druhý ročník, který slavil 
premiéru v roce 2019. „Tehdy jsme s naším 
lašským králem domlouvali, že bychom mohli 
na Čupku postavit sochu nějakého našeho pat-
rona. Napadlo nás, že by byla dobrá volba prá-
vě dvojice věrozvěstů Cyril a Metoděj,“ vzpo-
mínal starosta. Jak také řekl, na tomto místě se 
asi nestal žádný zázrak, nikdo ho tedy alespoň 
nezaznamenal. „Někdo by také mohl namítat, 

••••••••••••••••••••••••
• •Bluegrass Theatre

Metylovice
••••••••••••••••••••••••
v neděli 15.8.2021 v 17 hodin

Metylovice, areál za školou, hraje:

Robert Křesťan a

Druhá tráva
legendy, ověnčené mnoha očeněními a autoři 18 alb

Zenkl & Kozák
hudební duo dvou vynikajících multiinstrumentalistů

Vstupné 300,- Kč,
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

Lidé se mohou těšit, že další část obce do-
stane nové osvětlení. Zastupitelé schválili do-
davatele investiční akce – Obnova a rozšíření 
veřejného osvětlení – IV. etapa. 

„Oslovili jsme šest firem, dvě poslaly cenové 
nabídky, z těch jsme vybrali Elmont-
-Ronex z Metylovic, která nabídla 
cenu za zhruba 697 tisíc korun,“ 
upřesnil starosta Lukáš Halata s tím, že projektová 
cena činila 900 tisíc korun.

„Jak jdou ceny materiálu nahoru, dosta-
li jsme se s touto částkou opravdu nízko. 

Doba realizace je 90 dnů. Dojde k výměně 
vodičů a svítidel v lokalitě od kaštanu po Frý-
dlant a celé Paseky. Světla budou opatřena 
úspornými LED žárovkami s redukcí výkonu,“ 
doplnil starosta. Znamená to, že v určitých 

hodinách se sníží jejich výkon 
až o 50 %, a tím dojde k finanční 
úspoře za energii. Celkem ne-

chá obec vyměnit 43 kusů stávajících svítidel 
a pět nových zároveň doplní. 

Na akci se obci podařilo získat dotaci z Morav-
skoslezského kraje ve výši 44 procent nákladů. 

Část obce se nově rozsvítí

Letos po jednoroční pauze opět proběhne 
Den obce, a to první zářijovou sobotu 4. 9. 
a jako tradičně bude spojen se soutěží ve va-
ření kotlíkového guláše Gulášmet, letos již 
6. ročníkem. A jaký bude program? Začátek 
bude patřit malým dětem, od 14 hodin vystou-
pí Milan Šťastný s divadelním představením. 
Následovat bude představení soutěže a sou-
těžních týmů Gulášmetu a rozloučení se ško-
láky poslední třídy uplynulého školního roku. 

A pak začnou hudební vystoupení. Po-
stupně to budou Heligonkári Poliakovci 
– Aneta a Martin, dechová hudba Galička 
z Veřovic a Kabát Revival Live. V 19 hodin 
nastane vyhodnocení soutěže Gulášmet, 
jak za odbornou porotu, tak za návštěvníky. 

Následovat bude vystoupení kapely Kateřiny 
Koulákové, která svou tvorbou spojuje folk, 
pop a šanson. Od 21 hodin do půlnoci bude 
hrát skupina Groove Harmony.

Děti se mohou těšit na doprovodný pro-
gram a pouťové atrakce p. Trtíka. Den obce 
proběhne tradičně na fotbalovém hřišti. 

Součástí Dne obce bude vystoupení Ba-
rokní gala světového houslového virtuose 
Jaroslava Svěceného. Doprovázet ho bude 
nejlepší současná cembalistka Jitka Navráti-
lová. Budou představeny špičkové housle 18. 
a 19. stol. Koncert proběhne v kostele Všech 
svatých v neděli 5. září od 15.30 hodin. Těší-
me se na setkání s vámi. 

 Za kulturní výbor Jan Koloničný

Den obce s Gulášmetem bude! Tradiční pouť přilákala na Čupek nadšené věřící

Robert Křesťan a Druhá tráva zahrají v Metylovicích!

Rozsáhlá rekonstrukce sportovního zázemí 
u fotbalového hřiště se pomalu blíží ke zdárné-
mu konci. Obec proto pro své obyvatele chystá 
slavnostní otevření. Bude se konat v sobotu 28. 
srpna a slavit se začne už od rána. 

Nejprve budou na místě probíhat fotbalová 
utkání dětí, později se na hřišti představí i stará 
garda, která sehraje utkání proti slovenským part-
nerům z Korni. „Od 13 do 15.30 hodin přijde to 
hlavní, a to prohlídka nového zázemí, a v 16 hodin 
nastane slavnostní otevření a posvěcení prostor 
místním farářem Václavem Ganderou,“ popsal 
sled událostí starosta Metylovic Lukáš Halata.

Na veřejnost čeká také spousta zábavy 
u soutěže v netradičních disciplínách místních 
spolků i slovenských partnerů. Vpodvečer za-
hraje kapela Elán revival KontraBand ze Slo-
venska, večer pak na návštěvníky čeká taneční 
zábava se skupinou Krakatit. „V průběhu ve-
čera se můžeme těšit na různé scénky, které 
si připraví členové SK Metylovice,“ pousmál se 
Halata.

V rámci otevření Hospůdky na hřišti a spor-
tovního zázemí se bude konat Cykloden. Veš-
kerý program samozřejmě ovlivní v tu dobu 
platná protiepidemická opatření.

Už je to teda! Sportovní zázemí otevírá brány
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K ničivé katastrofě, která ve čtvrtek 24. 
června večer postihla některé obce na jižní 
Moravě, nebyli lhostejní ani členové Sboru 
dobrovolných hasičů Pstruží. Tři členové 
sboru ihned ráno v pátek 25. června ne-
váhali, naložili pily a lopaty a vypravili se 
do postižené oblasti na pomoc při odstra-
ňování následků této nevídané katastrofy.

Po návratu ve spolupráci s obecním 
úřadem ihned sbor dobrovolných hasičů 
zorganizoval sbírku humanitární pomo-
ci potřebných věcí pro zasaženou oblast. 
Její výsledek byl úspěšný. Členové sbo-
ru dobrovolných hasičů vše odvezli přímo 
do postižené oblasti a vše darovali rovnou 
jednotlivým rodinám, které tato katastrofa 
postihla.

„Tímto bychom chtěli poděkovat třem 
členům dobrovolných hasičů za rychlou po-

Po roce, do roka a do dne, si na Opálené 
opět dají dostaveníčko milovníci netradičních 
klání, her, zábavy a pohybu na čerstvém vzdu-
chu. V sobotu 7. srpna se tam od 9 hodin bude 
opět vařit voda. Budou se tam totiž konat ama-
térské závody dračích lodí se speciální disciplí-
nou v přetahované pod názvem Opálený drak.

Přetahovat se budou dva týmy na jedné lodi. 
Vyhrává tým, který přetlačí soupeře o polovinu 
délky lodě.

Letos budou bojovat borci ve dvou katego-
riích – Mix, tedy muži a minimálně jedna žena 
nebo naopak ženy a minimálně jeden muž 
a Rodina. Tam musí být zastoupeny děti, rodi-
če nebo jiní rodinní příslušníci. Kdo se chce zá-
polení zúčastnit, musí se včas přihlásit na Opá-
lenéstránkách, které najdou na Facebooku 
v události OPÁLENÝ DRAK – závody dračích 
lodí v přetahované 2021. První tři vítězné týmy 
získají věcné ceny, hlavní cenou bude urostlé 
jehně. 

Pořadatelé ale myslí i na diváky. Po ukon-
čení závodů si disciplínu bude moci každý vy-
zkoušet. Doprovodný program poskytne jízdu 
na lodičkách, paddleboardu, kanoe, mimořád-

Milujete posilování, ale neradi trávíte čas v kli-
matizovaném fitcentru? V tom případě si zami-
lujete workout – cvičení na čerstvém vzduchu, 
které se v posledních letech stalo fenoménem. 
Venkovní alternativa fitka je založena na posilo-
vání s vlastní vahou, díky čemuž odpadá využí-
vání činek a posilovacích strojů. Nadšenci cvičí 
na ocelových a dřevěných konstrukcích, které 
většinou vychází ze základních prvků jako bradla, 
žebřiny, lavice, hrazdy a další. 

K největším výhodám workoutových hřišť patří 
samotné prostředí. Lidé jsou unavení ze stereo-
typního prostředí posiloven a rádi tráví více času 
venku. Workout je novou fitness filozofií a lidé ko-
lem ní tvoří komunity a navazují nová přátelství. 
Hřiště na workout rostou v každém větším městě 
jako houby po dešti. „A právě jedno nyní bylo vy-
budováno ve sportovním areálu Dubina. Srdečně 
zvu všechny, aby si přišli zacvičit,“ vyzval spolu-
občany starosta Pstruží Milan Vaněk.

Workoutové hřiště – posilovna 
na čerstvém vzduchu

Borci z Pstruží vyrazili na pomoc jižní Moravě hned

moc. Všem hasičům děkujeme za organiza-
ci sbírky a stejný dík patří i všem dárcům, 

kteří přispěli na tuto humanitární pomoc,“ 
řekl starosta Pstruží Milan Vaněk.

Dračí lodě opět svedou boje na Opálené
ně bude umožněno koupání, takže plavky s se-
bou. Ti nejmenší se zabaví na skákacím hradu.

Celou akci spolupořádá rodinný podnik SKI 
Opálená a sportovní tým Dragon Boat Ostrava, 
za účasti závodníků a Mistrů České republi-

ky v roce 2020, závodů dračích lodí v halové 
přetahované. Lidé se mohou těšit na dobroty 
na grilu, gulášek, borůvkové knedlíky a pití 
po celou dobu akce. Přijeďte si pro zážitek. 
Pádlu zdar!!!

Naše obec nabízí svým obyvatelům po-
klidný život pod horami bez vzruchů a ruchu. 
Pstruží je ale zároveň vesničkou s jedním 
unikátem – italskou zmrzlinu v místním Čer-
veném zámečku připravuje bývalý hokejista. 
A ne ledajaký! Borec, který coby mladík vybo-
joval nejcennější kov na juniorském mistrov-
ství světa, prorazil v americké NHL a strávil 
v ní 16 let, obránce, který se dvakrát dostal 
do české reprezentace. No řekněte sami, už 
jste někdy ochutnali zmrzlinu od muže, který 
proslul tvrdými zákroky na ledě?

Už před několika lety pověsil Rostislav 
Klesla brusle na hřebík, avšak láska k ledu 
mu zůstala, byť ten v zimních halách vymě-
nil za sladký s mnoha příchutěmi. „Když jsem 
skončil s aktivním hokejem, ještě jsem něja-
kou dobu trénoval hráče Vítkovic. Pak jsem 
ale s ohledem na rodinu skončil a začal se vě-

novat něčemu jinému. A právě zde, u Červe-
ného zámečku, jsem s kamarádem Evženem 
Kuncem přišel na myšlenku, že bychom tady 
mohli točit zmrzlinu,“ začal líčit s úsměvem.

Pustili se tedy do práce. Byla zima a do léta 
chtěli stihnout všechno nutné papírování, aby 
mohli v červnu začít. „Už z dřívějška jsem měl 
výborné zkušenosti s italskou značkou, takže 
nebyl důvod něco měnit. Ovšem za ta léta, 
kdy jsme s ní nepracoval, přibyly nové příchu-
tě, takže nás čekala dlouhá fáze ochutnávání, 
testování, zkoušení. Měl jsem plný mrazák 
zmrzliny a dost často bylo těžké od něj od-
trhnout hlavně děti. A musím říct, že výsledek 
předčil všechna naše očekávání. Zmrzlina 
je to tak dobrá, že jsem jen málokde narazil 
na podobnou, lepší už vůbec,“ zdůraznil Ros-
tislav Klesla. Ostatně, že je dobrá, potvrdili 
sami zákazníci, a to nejen slovy, ale hlavně 
tím, že se do Červeného zámečku rádi a čas-
to vracejí. 

Rostislav Klesla se svým společníkem si 
nyní pořizují stroj na dva druhy zmrzliny. Zá-
roveň přemýšlí, jak studenou lahůdku vylep-
šovat, třeba i tím, že by ji připravovali z míst-
ních surovin od lokálních farmářů. „Na druhou 
stranu ale italské směsi jsou tak kvalitní a vy-
laděné, že si jen stěží dokážu představit, jak 
je ještě vylepšit,“ pousmál se. Jejich výhodou 

je, že obsahují ty nejlepší přírodní ingredience 
– kvalitní mléko, smetanu a ovoce.

Dospělí a zejména děti na Pstruží tak díky 
hokejovému šampiónovi mají k dispozici ka-
ždý den vynikající osvěžení. Příchutě jsou 
různé, od klasické vanilkové, tvarohové až 
třeba po sorbet z rakytníku. Rostislav Kles-
la je tady už několik let doma. „Mám malé 
kluky, kterým se můžu věnovat, za což jsem 
moc rád. A jestli se někdy coby trenér vrátím 
k hokeji? Těžko říct, co přinese budoucnost,“ 
dodal s úsměvem.

Zmrzlina od hokejisty lidem chutná

Český hokejový obránce se narodil 21. 
března 1982. Už v juniorském věku odešel 
do zámoří, kde brzy zaujal skauty Colum-
busu, který jej v roce 2000 jako celkově 
čtvrtého draftoval. V celku Blue Jackets 
zůstal téměř celou dekádu. Výjimku tvo-
řily začátky na farmě a výlukový ročník 
2004/05, který strávil ve Vsetíně, Novém 
Jičíně a ve finském HPK. Na závěr sezo-
ny 2010/11 se stěhoval do Phoenixu. Při 
výluce NHL v sezoně 2012/13 vypomohl 
Třinci, jehož nabídku přijal také v roce 
2014. V roce 2016 ukončil s týmem smlou-
vu. Od 6. prosince 2019 trénoval s Mojmí-
rem Trličíkem tým HC Vitkovice Ridera. 

Společnost ČEZ oznamuje, že 
na Pstruží dojde k pravidelné odstávce 
elektrické energie dne 11. srpna od 7.30 
do 15 hodin. 

Přerušení dodávky elektrické energie je 
nutné z důvodu plánovaných prací na dis-
tribuční soustavě, které jsou nezbytné pro 
zajištění bezpečných a spolehlivých dodá-

vek elektřiny.
Zasílání oznámení o plánovaných od-

stávkách formou SMS zpráv nebo e-mai-
lem si může každý člověk zajistit sám. Je 
to jednoduché a zdarma. Stačí navštívit 
stránky www.cezdistribuce.cz/sluzba 
a službu si tam na základě svého odběro-
vého místa sjednat.

Oznámení o přerušení 
dodávky elektrické energie
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poděkování

Tak jako každým rokem i letošní léto pří-
mo vyzývá k vycházkám a výletům, což také 
činíme a s povděkem konstatujeme, že počasí 
nám bylo nakloněno. Snad to bude platit i v po-
slední červencový čtvrtek, kdy je ještě v plánu 
cesta na Chatu Duklu. Naše cvičenky neu-
znávají prázdniny, takže cvičí se každé úterý, 
v srpnu se přidává i čtvrteční skupina.

Maralák a Pařez
Po čtyřech letech jsme se první červencový 

den vydali opět na Maralák, půlka pěších, další 
dojeli auty. Placky tam mají stále výtečné… Tý-

den poté jsme se sešli U Pařezu (vzhledem k vy-
datnému hicu šli oklikou jen dva zdatní), kde nás 
doplnila „delegace“ seniorského sdružení ASEČ 
z F-M a uzavřeli jsme neformální „družbu“. 

Invaze ke Zdeňkovi
Tradiční prázdninová cesta k výletní hos-

půdce U Zdeňka byla letos početnější než ob-
vykle, protože se přidala desítka výše zmíně-
ných ASEČanů. Den předem jsem nahlásil, že 
nás bude maximálně deset a pak ke Zdeňkovi 
„vtrhlo“ bezmála 25 lidí, čímž jsme obsadili té-
měř všechna místa. Nicméně pan Zdeněk situ-
aci zvládl (včetně klobás aj.) s bravurou sobě 
vlastní ke všeobecné spokojenosti hostů.

Pohodová grilovačka
Tradiční grilování u Kupčáků nad BRC bylo 

rovněž vydařené. Klobásky a jiné pochutiny, ně-

jaké to vínko a zpěv s kytarami znamená téměř 
vždy dobrý rozmar. I přítulná fenka Nela byla spo-
kojená, neboť je ráda drbána. Díky moc, Kupčáci.

Jak to bude v srpnu
Začínáme vycházkou do Stodoly, posléze 

lázeňské bubnování v BRC, turistický výlet 
na Martiňák a do Horní Bečvy, výlet do Bašky 
za paní Zápalkovou, cesta na Opálenou a dru-
hý zářijový den vycházka k ostravickému Golfu. 
A navíc tu zase máme Ladnou Čeladnou. Dou-
fejme, že počasí nám bude přát i nadále. 

Pár slov závěrem
Užívejme si doposud docela přívětivého léta 

a buďme zdrávi.
Vše o našem klubu od jeho vzniku v r. 2010 

najdete na www.senioriceladna.cz. 
 Petr Bernady

Šestý ročník Ladné Čeladné letos připadá 
na 6. a 7. srpna. Po loňské vynucené pauze, 
způsobené epidemií koronaviru, se do pod-
horské obce v Beskydech sjedou známé 
osobnosti české hudební scény i mladé na-
dějné kapely. 

Mezi hlavní hvězdy patří Vypsaná fixa, Ja-
nek Ledecký, Vltava, Kapitán Demo či Pavel 
Dobeš. Bohatý program je připraven také pro 
malé návštěvníky – kromě koncertů speciál-
ně zaměřených na dětské publikum nebudou 
chybět kreativní dílny, interaktivní program, 
deskové hry, soutěže a nejrůznější atrakce. 

Ladná Čeladná je od počátku koncipovaná 
jako rodinný festival a tomu odpovídá výběr 
účinkujících. „Hity Janka Ledeckého jsou 
známé napříč generacemi, podobně Vypsa-
ná fixa se svou bezmála třicetiletou historií 
oslovuje mladší i starší publikum, na Ladnou 
Čeladnou se proto perfektně hodí. Program 
nabídne klidnější momenty, například vystou-
pení Pavla Dobeše, ale také svéráznou show 
Kapitána Dema či koncert nabitý balkánský-
mi rytmy v podání německé kapely Batiar 
Gang. Hudební fajnšmekry pak jistě potěší 
Vltava se svým osobitým hudebním stylem 
a poetickými texty,“ přibližuje hlavní hvězdy 
letošního ročníku ředitel festivalu Jindřich 
Vaněk. Z dalších interpretů stojí za pozornost 
kupříkladu písničkářka s beskydskými koře-
ny Kaczi, balancující mezi folkem, popem 
a šansonem, nebo ostravská pětice Nedivoč, 
jež v minulosti spolupracovala třeba s Marií 
Rottrovou nebo Ondřejem Rumlem. Pro děti 
(a nejen pro ně) je určen interaktivní koncert 
Bombarďák z dílny divadelníka Jiřího Jelínka 
či vystoupení Mixle v piksle, při kterém zpě-
vák z Vypsané fixy spolu s dalšími hudebníky 
odehrají známé dětské písničky v rokenrolo-
vých aranžích. 

Program pro děti nabitý 
tvořivostí a pohybem

Malí návštěvníci se mohou těšit také na di-
vadelní představní nebo projekt Celé Česko 
čte dětem, v rámci něhož vystupující umělci 
a další hosté předčítají pohádky. V herní zóně 
bude možno vyzkoušet stolní hry značky Min-
dok, letošní novinkou jsou ručně vyráběné, 
(nejen) deskové, hry z dílny Jiřího Šebesty, 
jenž vytváří originální hry ze dřeva, kovu, 
kamení a dalších netradičních materiálů. Dět-
ská zóna dále nabídne nejrůznější pohybové 
aktivity, například mobilní hřiště, kde si ná-
vštěvníci boudou moci zkusit své dovednosti 
při para sportech jako para florbal, para bas-
ketbal či při sportu boccia, což je para varian-
ta francouzské hry pétanque.

Vstupenky v online předprodeji 
Vstupenky na festival je možno zakou-

pit online přes oficiální stránky festivalu 
a s ohledem na očekávaná zvýšená bez-
pečnostní a hygienická opatření, reagující 
na onemocnění covid-19, pořadatelé ape-
lují na využití online nákupu. „Odbavení 
návštěvníků s již zakoupenými vstupenkami 
bude rychlejší a také ceny v předprodeji jsou 
oproti cenám na místě zvýhodněné,“ podot-
kl Jindřich Vaněk. Vstupenky, které si lidé 
koupili na loňský ročník, zůstávají v plat-

nosti. Konkrétní nařízení a epidemiologická 
pravidla, která bude potřeba na festivalu 
dodržovat, pořadatelé zveřejní na webových 
stránkách a facebooku festivalu. V případě 

opakování loňského scénáře, kdy by se fes-
tival nemohl uskutečnit kvůli epidemiologic-
kým restrikcím, organizátoři garantují auto-
matické vrácení vstupného. 

6.–7. 8. 2021

ZA PODPORY  
OBCE ČELADNÁ HLAVNÍ  

PARTNER:
MEDIÁLNÍ  
PARTNEŘI:

PRODUKTOVÍ  
PARTNEŘI:

ZA PODPORY:

PARTNEŘI: POŘADATEL  
FESTIVALU:

JANEK LEDECKÝ / VLTAVA
VYPSANÁ FIXA / KAPITÁN DEMO
PAVEL DOBEŠ / BATIAR GANG / KACZI
NEDIVOČ / NATY HRYCHOVÁ / MIXLE V PIKSLE / a další
DIVADLO STARÁ ARÉNA / CESTOVADÉLKO / CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
HRY MINDOK / WORKSHOPY / DÍLNY / ATRAKCE PRO DĚTI / a další

…tohle je festival pro celou rodinu!
DVOUDENNÍ VSTUPNÉ (v předprodeji / na místě): dospělý 510 Kč / 580 Kč • děti od 4 do 15 let 270 Kč / 320 Kč • ZTP, ZTP/P 250 Kč (pouze na místě) • VIP 1200 Kč / VIP 1300 Kč.  
DVOUDENNÍ RODINNÉ VSTUPNÉ (v předprodeji / na místě): 2 dospělí a 1 dítě 930 Kč / 1100 Kč • 2 dospělí a 2 děti 1160 Kč / 1360 Kč • 2 dospělí a 3 děti 1370 Kč / 1570 Kč. Děti do 4 let zdarma. 
JEDNODENNÍ VSTUPNÉ (v  předprodeji / na  místě): dospělý 380 Kč / 430 Kč • děti od 4 do  15 let 215 Kč / 265 Kč • ZTP, ZTP/P 200 Kč (pouze na místě). Ceny jsou včetně 15% DPH. 
Předprodej vstupenek na www.ladnaceladna.cz a v Knihovně a informačním centru Čeladná. Klienti ČPZP mohou po předložení průkazu zdravotní pojišťovny uplatnit 20% slevu na vstupném na místě.

ladnaceladna.cz      ladnaceladna

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem dobrým lidem, kteří se podíleli na záchraně požá-
rem postiženého objektu seníku a také kravína. 

Velký dík patří samozřejmě jak hasičům profesionálům, tak i dobrovolným jednotkám, které 
strávily pracemi při zásahu mnoho a mnoho hodin. Odměnou všem jsou zachráněné životy 
zvířat, která svůj vděk za záchranu nemohou sama vyjádřit. Nebýt včasného zásahu, došlo by 
k obrovskému neštěstí. Děkuji tedy všem, kteří pomohli. Jiří Kowalik – zemědělec

Senioři hlásí: Červenec u nás dobrý

Nový�hotel�s�kavárničkou�na�Maraláku.

U�Zdeňka�téměř�plno.Pohoda�po�konzumaci�grilovaných�pochutin.

Ladná Čeladná uvede známé české kapely
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jubilea
K životnímu jubileu přejeme vše nejlepší, 

hodně štěstí, zdraví a lásky 
paní Věře Juroškové, Anně Perďochové, 

panu Stanislavu Magdoňovi 
a Jánu Kováčikovi, všem z Janovic 
a paní Karle Nyklové z Bystrého.  

Obec Janovice

Po roční odmlce se v Sadu Petra Bezruče 
v Janovicích opět uskutečnilo promítání letního 
kina, v rámci něhož mohli diváci zhlédnout čes-
kou komedii 3BOBULE.

Akci uspořádala Obec Janovice ve spolu-
práci s SDH Janovice, jehož členové zajišťovali 
přípravu a prodej občerstvení. Návštěvníci si 
mohli při sledování filmu vychutnat čepované 
pivo, různé nealko nápoje, popcorn, hranolky 
a klobásy připravované v udírně. Pro děti byla 

připravena celá řada sladkostí.
Vstup do areálu sadu a prodej občerstvení 

byl již od 19 hodin a příchozí se mohli před 
plátnem usadit na svých přinesených dekách, 
křeslech, stolcích nebo využít připravené lavič-
ky. Samotná projekce filmu začala okolo půl 
desáté, kdy již byla dostatečná tma.

Věříme, že se všem přítomným akce líbila 
a zveme vás na další promítání, které je naplá-
nováno na čtvrtek 19. srpna.  Lukáš Plánička

Dne 18. června jsme se my, janovičtí de-
váťáci, společně s 11. základní školou z Frýd-
ku-Místku vypravili do Chorvatska – Poreče. 
Během osmi dní jsme se navzájem poznali, 
skamarádili a zažili kopec srandy.

Společně jsme putovali lodí do Vrsaru, kde 
jsme si koupili zmrzlinu, kterou jen tak někdo ne-
vidí. Dokonce ji někomu házeli rovnou do pusy. 
Prohlédli jsme si pirátskou jeskyni a skákali 

z lodi přímo do průzračného moře v rímském 
fjordu. Zažili jsme i jízdu vláčkem do historické 
Poreče, kde si většina dala vynikající pizzu. 
Zpátky do kempu jsme jeli vodním taxíkem.

Každé druhé ráno jsme měli rozplavbu. To 
znamenalo, že jsme uběhli asi kilometr podél 
moře a potom si v něm zaplavali až po bójky.

Každé dopoledne i odpoledne jsme tančili 
na bazéně aquazumbu. Některé tanečky byly 

tak zábavné, že si je pamatujeme až do teď. 
Hráli jsme různé sporty jako fotbal, beachvolej-
bal, basket, házenou a vyzkoušeli si i atletický 
trénink a plavecké štafety. Prostě program byl 
pestrý a zábavný.

Bylo tam skvěle. Hned bychom se vrátili 
zpátky. Doufáme, že si to další deváťáci užijí 
minimálně tak dobře jako my. 

 Za 9. třídu Klárka Matějková

Po opakovaném upozornění zástupce 
Správy silnic MSK a realizátora stavby žá-
dáme touto cestou naše občany, aby ni-
jak nemanipulovali s dopravním značením 
na objízdných trasách a ani neměnili tech-
nické podmínky vozovky. 

Objízdné trasy byly navrženy a schváleny 
dopravní policií a příslušným úřadem s roz-
šířenou působností. Bohužel v naší obci 
nemáme jinou technickou možnost, kudy 
by doprava šla přesměrovat. Manipulace či 

Příměstský tábor ze Střediska volného 
času Klíč z Frýdku-Místku zavítal do naší obce 

Janovice, a to zejména k místním hasičům, 
kde jim byla předvedena technika.

Ve čtvrtek 8. července okolo desáté hodi-
ny ranní přicestoval do naší obce Janovice 
příměstský tábor z Frýdku-Místku. Po před-
chozí domluvě byla dětem představena ne-
jen naše hasičská zbrojnice, ale také naše 
činnost. Větším zážitkem pro děti však byla 
ukázka naší hasičské techniky, kdy se tá-
borníci podívali nejen do hasičských aut, ale 
také na naše nářadí a prostředky, které hasiči 
z Janovic používají k zásahům. Asi hodinová 
exkurze byla zakončena drobnou praktickou 
ukázkou a činnostmi pro děti, kdy si vyzkou-
šely například motání hadic před zbrojnicí. 
Poděkování patří zejména hasičům Gřundě-
lovi, Macurovi, Vránovi a Pláničkovi. Doufá-
me, že se dětem u nás líbilo a v budoucnu se 
u nás uskuteční nějaká další podobná akce. 

 Za SDH Janovice Martin Vlček

Letní kino po roční odmlce

Ve čtvrtek 15. července OÚ Janovice a soci-
ální komise uspořádala tradiční zájezd seniorů 
na Lysou horu.

Po příjezdu na vrchol jsme byli mile pře-
kvapeni přivítáním našeho pana starosty 
Svatopluka Běrského a pana Lukáše Plánič-
ky, kteří za námi na vrchol vyšli z Malenovic. 
Následovalo společné vrcholové foto, ná-
vštěva severní vyhlídky a procházka kolem 
vysilače. Poté následovala prohlídka obou 
chat s občerstvením. Ve čtvrt na jednu jsme 
odjeli dolů směr Visalaje. Zde měli účastníci 
volno do čtvrt na tři a poté následoval odjezd 

domů. Mnozí vyrazili do lesa na houby, další 
navštívili známá místa v okolí, ale převážná 
část si dala oběd v hotelu Visalaje. Po celou 
dobu zájezdu nám přálo počasí, což význam-
ně přispělo ke spokojenosti všech účastníků. 
Obecnímu úřadu Janovice a sociální komisi 
patří dík za organizaci tohoto zájezdu, na kte-
rý byla použita i část dotace Moravskoslez-
ského kraje. Za bezpečnou jízdu a vstřícnost 
děkujeme řidičce ČSAD Frýdek-Místek slečně 
Anetě. Pro seniory, na které se nedostalo, 
máme zajištěn další termín zájezdu, a to 30. 
září.  Václav Žižka

Tradiční zájezd seniorů na Lysou horu

Jak bylo deváťákům u moře v Chorvatsku

Upozornění k dopravnímu značení objízdné trasy

Exkurze v hasičské zbrojnici

poškození dopravního značení je posuzová-
no dle povahy důsledku jako přestupek či 
trestný čin. 

V případě problémů se obracejte na Sprá-
vu silnic Moravskoslezského kraje, realizá-
tora stavby, případně na obec. Semafory 

spravuje firma SEKNE s.r.o. NON-STOP 
Služba Ostrava: 728 498 931.

Chápeme, že nastalá situace je pro nás 
všechny velmi nepříjemná, ale Správa silnic 
MSK musí most v havarijním stavu opravit. 
Děkujeme za pochopení.  Vedení obce
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Přehled bohoslužeb v srpnu
1. srpen 2021, 18. neděle v mezidobí: 

Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry-Sv. 
Jindřich 11.30, Staré Hamry-Gruň 16.30

6. srpen 2021, Svátek Proměnění Páně
Ostravice 17.00

8. srpen 2021, 19. neděle v mezidobí: 
Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry-Sv. 

Jindřich 11.30, Staré Hamry-Gruň 16.30
15. srpen 2021, 

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie: 
Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry-Sv. 

Jindřich 11.30, Staré Hamry-Gruň 16.30
22. srpen 2021, 21. neděle v mezidobí: 

Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry-Sv. 
Jindřich 11.30, Staré Hamry-Gruň 16.30
29. srpen 2021, 22. neděle v mezidobí: 

Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry-Sv. 
Jindřich 11.30, Staré Hamry-Gruň 16.30

Daň z nemovitosti bude proplacena fyzic-
kým osobám, které měly k 31. 12. 2020 trvalý 
pobyt v obci Bílá a jsou vlastníky nemovitostí, 
bytů, domů na území obce Bílá.

Plátci daně (majiteli nemovitosti) bude 
na adresu trvalého pobytu doručena žádost 
o poskytnutí finančního daru z Fondu zkrášle-
ní odlehlých částí obce a darovací smlouva. 

Žádost o poskytnutí finančního daru spolu 
s jedním podepsaným vyhotovením smlouvy 
odevzdejte na obecní úřad. Finanční dary bu-
dou přednostně poskytovány bezhotovostně 
na účet žadatele. V případě, že žadatel ne-
disponuje účtem, budou finanční prostředky 
vyplaceny v hotovosti na pokladně obecního 
úřadu v úředních hodinách.

Ačkoliv je již půlka prázdnin za námi, máme 
stále v živé paměti konec školního roku. Kromě 
loučení s předškoláky, které je pro nás všechny 
vždycky velmi emotivním zážitkem, nás letos če-
kala dobrodružná výprava s esencí tajemna, kte-
rou kolem sebe soustředila postava skřítka Eliáše. 

Pomocí pár vět si ho dovolíme představit těm 
z vás, kteří o něm slyšíte poprvé. Eliáš je lesní 
skřítek, který se v září loňského roku nastěhoval 
za mateřskou školu. Protože tady nikoho ne-
znal, přál si poznat nové kamarády. Zdálo se, že 
by to mohly být právě děti z naší školky, ovšem 
Eliáš si nejdřív potřeboval ověřit, zdali jsou děti 
hodné a umí si lesa, jeho domova, vážit.

Po celý rok nechával dětem ve školce obálky 
s různými úkoly, které čerpaly z témat souvise-
jících s přírodou. Děti každé dopoledne hledaly 
v prostorách školky schovanou obálku, aby se 
dozvěděly, jakou zkoušku jim Eliáš přichystal. 
V průběhu roku tak Eliáš seznamoval své bu-
doucí přátele s přírodou kolem nich a na oplát-
ku zase děti ze školky učily jeho o lidském těle, 
o rodině, o zvycích, jako jsou Vánoce, zpívaly 
mu naše písničky nebo mu třeba vyprávěly po-
hádky. A Eliáš otevřeným oknem naslouchal. 

Děti si ho tak oblíbily, že je nezastavilo ani 
uzavření školek na jaře tohoto roku. Některé 
z nich ho do lesa chodily navštěvovat i s rodiči 
ve svém volném čase a nechávaly tam pro něj 
dárky jako například ovoce, oříšky nebo obrázky. 

Pro Eliáše se rok vyvíjel dobře. Pomalu se 
poznával s dětmi, které si získávaly jeho důvě-
ru, a proto se již necítil tak osamělý. S nastáva-
jícím jarem a rozkvétajícími loukami se v jeho 
životě navíc objevila víla Pomněnka, která si 
brzy získala srdce jeho i dětí.

Konec školního roku byl tou pravou příležitostí 

k závěrečné zkoušce, při níž by děti prokázaly, že 
jsou opravdovými přáteli lesa. Eliáš jim vyznačil 
stezku, která je postupně zavedla k úkolům a vý-
zvám, jimiž prověřil jejich znalosti. A protože děti 
uspěly, na jejím konci čekal on sám v doprovodu 
víly Pomněnky. Přestože měl pro ně nachystány 
balíčky s odměnami za jejich snažení, opravdo-
vou odměnou bylo vytoužené setkání s Eliášem.

Den malých dobrodruhů tímto ještě nekon-
čil. Za doprovodů rodičů se přesunuli do zahra-
dy Obecního úřadu Bílá. Tam pro ně bylo při-
praveno pohoštění a zájemci si zde mohli opéct 
špekáček. Děti, které měly chuť a odvahu, pak 
dále pokračovaly do mateřské školy, kde na ně 
čekala bohatá tabule s dobrotami, které jim na-
chystaly maminky. Navzájem si doporučovaly 
jednotlivá jídla a chlubily se tím, že doma s pří-
pravou pokrmů pomáhaly. S plnými bříšky se 
potom uložily ke spánku a v MŠ strávily noc. 

Rádi bychom poděkovali za spolupráci 
Obecnímu úřadu Bílá, SUN SKI a rodičům.

Přejeme všem krásné léto a prázdniny. 
 Ivana a Katka 

RODINNÝ BALÍČEK DO PARKU I NA LANOVKU! 
Medvědí stezka, lesní obůrka a největší dětský park na Moravě. 

Takhle může vypadat, tvůj den. Máme pro tebe nově rodinný balíček, kde máš vstup 
na tři hodiny do parku + k tomu výjezd lanovkou. Nahoře vykoukneš z našeho 

přírodního kukátka na beskydské vrcholy a potom se můžeš vydat na Medvědí stezku, 
která vede přes lesní obůrku až zpátky k venkovnímu dětskému parku. 

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

Otevření kina v omezeném režimu při dodržování hygienických podmínek, prodej on-line na 

w w w . k c f n o . c z

ne 1.8. od 17:00, st 4.8. od 17:00 a ne 15.8. od 17:00

CROODSOVI: NOVÝ VĚK
USA, animovaný, přístupný bez omezení, délka 95 min, cena 120,-,Cinemart, dabing
Nejslavnější pravěká rodina se vrací! V pokračování úspěšné animované komedie 
Croodsovi zjistí, že hrdinové doby kamenné to fakt nemají jednoduché. Nestačí, že 
jim na každém kroku hrozí sežrání od hladových potvor. Oni navíc museli potkat 
rodinu, která je lepší než ta jejich. Tedy aspoň to tak vypadá. Rež. J. Crawford.  

ne 1.8. od 19:00  

ZABIJÁKOVA ŽENA A BODYGUARD
USA, akční/komedie, nevhodný do 12 let, délka 116 min, cena 130,-, Bontonfilm, titulky
Na scénu a na společnou misi se vrací ta nejzkázonosnější a také nejpodivnější možná dvo-
jice – osobní strážce Michael Bryce a nájemný zabiják jeho klientů Darius Kincaid. 
Rež. P. Hughes.

út 3.8. od 17:00, so 7.8. od 17:00, st 11.8. od 19:00 a út 17.8. od 17:00

GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
ČR, rodinný, přístupný bez omezení, délka 90 min, cena 130,-, Bioscop
On vlastně každý pes je v sobě tak trochu toulavý do té doby, než najde své štěstí, a to štěstí 
pes najde jenom s člověkem. Příběh je o hledání psího štěstí a také o překážkách a pastech 
na cestě k tomu správnému člověku. Je o síle a nezlomnosti, která se ukrývá v každém 
psovi.  Film vám také otevře oči, protože co člověk v psím srdci zničí, to může zase jen člověk 
uzdravit. Rež. F. A. Brabec.

út 3.8. od 19:00 

G. I. JOE: SNAKE EYES
USA, akční, nevhodný do 12 let, délka 121 min, cena 130,-, Cinemart, titulky
G. I. Joe je označení tajné vojenské jednotky, která řeší úkoly, na něž nikdo jiný nestačí. Muž 
přezdívaný Snake Eyes je její nejzáhadnější člen. V akčním filmu tohoto držitele černých 
pásků snad ve všech bojových uměních poznáte mnohem víc. Rež. R. Schwentke.

st 4.8. od 19:00, so 7.8. od 19:00, út 10.8. od 17:00 a st 18.8. od 19:00

PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
ČR, komedie, nevhodný do 12 let, délka 118 min, cena 140,-, 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.

ne 8.8. od 17:00, st 11.8. od 17:00 a st 18.8. od 17:00

KRÁLÍČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH
USA, rodinný/komedie, přístupný bez omezení, délka 93 min, cena 120,-, Falcon, dabing
Roztomilý a všemi oblíbený králičí lump Petr se vrací. Bea, Thomas a králíci jsou teď 
něco jako rodina. Ale ať se Petr snaží sebevíc, stále má reputaci nenapravitelného rošťá-
ka. A tak králíček Petr vezme do zaječích do světa, kde mu jeho lumpárny nikdo nevyčí-
tá. Když se však jeho rodina rozhodne dát všechno v sázku, aby ho ve světě našla, musí 
se Petr rozhodnout, jaký králíček chce vlastně být. Rež. W. Gluck.

ne 8.8. od 19:00 (titulky), so 14.8. od 17:00 (dabing)

EXPEDICE: DŽUNGLE
USA, dobrodružný, přístupný bez omezení, délka 127 min, cena 130,-, Falcon
Film studia Disney, inspirovaný slavnou atrakcí v zábavním parku Disneyland, je dobrodruž-
nou výpravou do amazonské džungle, ve které se představí Dwayne Johnson jako charisma-
tický kapitán lodi a Emily Blunt jako odvážná průzkumnice na své misi. Rež. J. Collet-Serra.

út 10.8. od 19:30

VOYAGERS – VESMÍRNÁ MISE
USA, sci-fi/thriller, nevhodný do 12 let, délka 108 min, cena 110,-, Bioscop, titulky
V roce 2063 Zemi sužují nemoci a sucho. Šanci na záchranu lidstva vidí vědci v kolonizaci jiné 
planety. Ze Země odstartuje raketa se speciální misí. 30 chlapců a dívek, narozených ze zku-
mavky, je vychováváno v izolaci vesmírné lodi a připravovaných na život ve vesmíru. Pravi-
delnými dávkami speciální drogy jsou zbavováni veškerých emocí a pocitů. Nikdo z nich 
netuší, že mají pod dohledem posádky v průběhu letu dospět a zplodit potomky. Nikdo z nich 
netuší, že cesta bude trvat 86 let a oni tedy domov nikdy nepoznají... Když několik z nich 
odhalí tajemství mise a účinky drogy, rozhodnou se vzepřít. Rež. N. Burger.

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.

SRPEN 2021
ne 15.8. od 19:00 a so 21.8. od 17:00

SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL
USA, akční/fantasy, nevhodný do 15 let, délka 132 min, cena 130,-, Vertical Ent., titulky
Akční dobrodružství superhrdinů Warner Bros. Pictures „Sebevražedný oddíl“. Těšte se na partu 
nejdegenerovanějších delikventů světa DC, kteří umírají touhou zachránit svět. Rež. J. Gunn.

so 21.8. od 19:30 a út 31.8. od 17:00

VEČÍREK
ČR, komedie, přístupný bez omezení, délka 90 min, cena 130,-, Falcon
Na večírku se postupně scházejí bývalí spolužáci. Toto setkání by se pravděpodobně 
neslo v duchu lehkého škorpení a vzpomínek, jenže místo dalšího spolužáka zazvoní u 
dveří podomní prodavač a přinese nečekanou zprávu o kamarádovi, který už nikdy 
nedorazí. Účastníci večírku se za ním společně vydávají autobusem. Během cesty se 
ukáže, že mluvit o skutečných pocitech je mnohem složitější, než se zdá. Rež. M. Suchánek.

ne 22.8. od 17:00 a st 25.8. od 17:00

TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU
USA, animovaný, přístupný bez omezení, délka 88 min, cena 120,-, Cinemart, dabing
Asi nejslavnější a rozhodně nejroztomilejší záchranáři vyrážejí na plátna kin ve svém 
prvním filmovém dobrodružství. A bude to pořádná jízda, ostatně co jiného byste mohli 
od Tlapkové patroly čekat. Rež. C. Brunker.

ne 22.8. od 19:00 a st 25.8. od 19:00 

REMINISCENCE
USA, thriller, nevhodný do 12 let, délka 116 min, cena 130,-, Vertical Ent., titulky
Jeden vědec objeví způsob, jak znovu prožít svou minulost, a pomocí této technolo-
gie hledá svou dlouho ztracenou lásku. Rež. L. Joy.

út 24.8. od 17:00 a so 28.8. od 17:00

SHOKY & MORTHY: POSLEDNÍ VELKÁ AKCE
ČR, komedie, nevhodný do 12 let, délka 103 min, cena 130,-, Falcon
Štěpán Kozub jako Šimon alias Shoky a Jakub Štáfek jako Martin alias Morthy jsou dva 
floutci, jejichž skomírající youtuberskou kariéru osudově změní nehoda na 168. kilo-
metru dálnice D1, na místě přezdívaném Devět křížů. Komedii o honbě za sledova-
ností, natáčení videí na hraně i opožděném dospívání. Rež. A. Fehu.  

so 28.8. od 19:00 a út 31.8. od 19:00

ZÁTOPEK
ČR, životopisný, přístupný bez omezení, délka 130 min, cena 130,-, Falcon
Výpravný film, věnovaný nejen sportovnímu, ale i životnímu příběhu jednoho z nej-
větších 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.

ne 29.8. od 17:00 

DRAČÍ ZEMĚ
Mauricius, animovaný, přístupný bez omezení, délka 92 min, cena 120,-, Bioscop, dabing
Doby, kdy lidé a draci žili společně v míru, jsou již dávnou minulostí. Draci se skrývají ve vyhnan-
ství a mají zakázáno létat. Jenže mladý stříbrný drak Plamínek už má takového života dost. 
Chce poznávat svět a zažívat dobrodružství. Když zjistí, že lidé chtějí zničit i jejich poslední 
domov, tajně se vydává na nebezpečnou výpravu, aby svůj rod zachránil. Rež. T. Eshed.

FILMOVÝ KLUB ne29.8. od 19:30

PŘÍPITEK
Francie, komedie, nevhodný do 12 let, délka 87 min, cena 110,- (FK 90,-), Aerofilms, titulky
Adrien trčí na otravné rodinné večeři. Když už se zdá, že situace nemůže být horší, přijde posled-
ní rána. Budoucí švagr Adriena požádá, aby pronesl přípitek na svatbě. Jenže Adrien nesnáší 
svatby. A mluvení na veřejnosti… Rež. L. Tirard.

so 14.8. od 19:30, út 17.8. od 19:00, út 24.8. od 19:00

DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
ČR, komedie, přístupný bez omezení, délka 97 min, cena 130,-, Cinemart
Nataša a Dominik se neplánovaně stanou rodiči. Nataša, úspěšná designérka, dokáže 
rodinu lépe finančně zabezpečit, a tak se dohodnou, že hlavní část péče o novorozence pře-
vezme jako otec na mateřské dovolené Dominik. Ten přistupuje k úkolu s poněkud naivní 
představou, že mu poskytne dostatek času napsat konečně knihu, kterou dlouho plánuje. 
Chyba lávky! Dominik musí vynaložit veškerou vynalézavost, aby během prvního roku 
vůbec zvládnul péči o malého Čeňka, z níž se chvílemi stává boj o přežití. Rež. J. Haluza.

Setkání se skřítkem EliášemTermíny proplácení daně z nemovitosti

Kaple na Hlavaté, která je zasvěcena čes-
kým věrozvěstům Cyrilu a Metodějovi, hostila 
5. července tradiční mši svatou, kterou odslou-
žil administrátor farnosti Bílá a Ostravice An-
drej Slodička. Při této příležitosti jsme si také 
připomněli, že 30. června uplynulo krásných 25 
let kněžství našeho pana faráře. O příjemnou 
atmosféru se postarala dechovka z Valašska 
pod vedením Jiřího Blinky. Jak již za posled-
ní léta bývá zvykem, nechyběl ani dětský ře-
tízkový kolotoč. Občerstvení měli tentokráte 
na starosti hasiči z Horní Bečvy, kteří jej zvládli 
na výbornou. 

Tradiční pouť v centru obce, zasvěcená svaté-
mu Bedřichovi, se konala 18. července. Na rozdíl 
od loňského roku jsme letos uspořádali i tradiční 
předpouťovou sobotní zábavu. Již v dopoledních 

hodinách probíhalo fotbalové utkání svobodní 
vs. ženatí, kdy ženáči předvedli, že ještě nepa-
tří do starého železa a převálcovali svobodné 
s výsledkem 5:1. Večerní zábava započala okolo 
18. hodiny. Pro návštěvníky byla připravena řada 
zajímavých soutěží, pořez kulatiny dvoumužnou 
pilou, soutěž v pojídání borůvkových knedlíků 
na čas a nechyběla ani večerní soutěž v pití 
piva. Celým večerem až do pozdních nočních 
hodin nás doprovázel live band Kaktus v čele 
s Anežkou Margecínovou. Věřím, že se všichni 
dobře bavili a opět se nám podařilo uspořádat 
předpouťovou zábavu se vším všudy. V neděli 
po mši svaté v kostele sv. Bedřicha nás na pódiu 
na centrálním parkovišti pobavili ochotníci z diva-
dla Františka Janečka se svou akční komedií pro 
celou rodinu s názvem Zbojník všech zbojníků. 

Červencové pouti na Bílé

Prázdniny se nám přehouply do druhé polo-
viny. Nemusíme však zatím smutnit. Nekončící 
zábavu od úsvitu do soumraku najdete i v dru-
hém prázdninovém měsíci u nás v Dětském 
letním parku v Resortu NA BÍLÉ | BESKYDY.

Letos nově, každé úterý a pátek v čase 
od 20.00 do 22.00, si mohou děti navíc užít ve-

černí osvětlený park.
V úterý večerním programem provázejí po-

hádkové bytosti a kromě radovánek na osvět-
lených atrakcích se mohou děti i rodiče zapojit 
do soutěžního zápolení.

Letní kino, táborák, zábava, to je ten správ-
ný prázdninový večer. Ten si u nás můžete užít 
každý pátek, až do konce prázdnin ☺.

Dětský letní park
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Na tento projekt jsme získali dotaci z Pro-
gramu rozvoje venkova získanou prostřednic-
tvím MAS Frýdlantsko-Beskydy. Chtěla bych 
velice poděkovat zaměstnankyním naší Místní 
akční skupiny, paní Radaně Malouškové a paní 
Zuzaně Pavliskové, za velkou pomoc při admi-
nistraci této dotace.

Celkové výdaj eprojektu, na které může 
být poskytnuta dotace, byly stanoveny ve výši 
498.641 Kč, celková přiznaná výše dotace je 
ve výši  398.912 Kč.

Předmětem projektu byla rekonstrukce pro-
stor bývalého zdravotního střediska, které byly 
od roku 2018 prázdné. Protože žádní odborní 

lékaři neměli o prostory zájem, rozhodla se je 
obec využít pro potřeby místní knihovny a také 
jako místo pro volnočasové aktivity široké ve-
řejnosti, zejména pak jako místo pro setkávání 
matek s dětmi a seniorů.

Rekonstrukcí došlo k technickému zhodno-
cení stávající budovy. Předmětem projektu byla 
rekonstrukce stávajícího WC, v chodbě, v míst-
nosti knihovny a ve společenské místnosti byla 
provedena rekonstrukce podlahy. Do knihov-
ny byly pořízeny nové regály na knihy – byl 
pořízen kvalitní Library systém – celokovový 
profesionální stavebnicový systém určený pro 
ukládání knih.

Dále byl v rámci tohoto projektu pořízen da-
taprojektor, který bude využíván jak pro činnost 
knihovny, tak pro volnočasové aktivity široké 
veřejnosti. Dataprojektor a promítací plátno bu-
dou umístěny ve společenské místnosti, s vari-
ací promítání na chodbě, která bude pro svou 
prostornost moci být také variabilně využívána 
pro aktivity knihovny i pro volnočasové aktivity 
široké veřejnosti.

Realizací projektu dostane místní knihovna 
v Kunčicích pod Ondřejníkem dostatečné pro-
story pro svou činnost. Nové funkční a lepší 
prostory umožní častější využití.

Společenská místnost a prostorná chodba 

umožní také širší spektrum činností široké ve-
řejnosti, zejména matek s dětmi a seniorů. 

Součástí prostor je také kuchyňka, jejíž 
rekonstrukce není předmětem dotace a ná-
klady jsou tak plně hrazeny z rozpočtu obce. 
Kromě nově pořízeného vybavení z dotace 
bude také použito stávající vybavení ve vlast-
nictví obce (zejména nábytek a stoly). Ob-
měna vybavení bude postupně realizována 
z rozpočtu obce.

Stěhování do knihovny proběhne v průběhu 
měsíce srpna. Čtenáře přivítáme v září. Těšíme 
se na vás. 

 Michaela Šebelová, starostka obce

Budování zázemí pro kunčickou knihovnu z dotačního projektu

PŘED PO

PŘED PO

PŘED

PO
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pořádá a zve Vás na 10. ročník

Ve spolupráci

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

- nesoutěžní guláše pro oběd na přehradě

- hodnocení poroty od 16.00h

- divácké hodnocení

- atrakce pro děti

- vstup ZDARMA

GulášFest
sobota 28. srpna 2021

areál přehrady Baška

Originální výstava akademického malíře Anto-
nína Kroči proběhla v sobotu 17. července v Bru-
šperku. Po zahájení v zahradě hostince U Toflů 
se návštěvníci prošli historickým městečkem, 
kde byly rozmístěny volně panely s dílem malíře. 

Vedle kostela, ještě před náměstím, byla za-
stávka ve Sklenářství a rámování obrazů, kde 
na ně dýchla intimita. K adjustaci umělcových 
aktů byly použity různé typy skel – tzv. antireflex 

standard a Clarity AR 70 – antireflexní sklo, které 
má opravdu smysl. Prodávaly se zde i náram-
ky vyrobené Janem Zajacem, výtěžek putuje 
na výstavbu plošiny do brušperské knihovny, 
včetně dobrovolného vstupného se vybralo té-
měř 3 000 Kč. Trasa prohlídky šla přes náměstí, 
kolem rodného domku V. Martínka a skončila 
v městském parku. Práce umělce byla vybrány 
hlavně z období devadesátých let, zahrnuly figu-

ru, krajinu i květinné zátiší. Venkovní výstavou 
mistra Antonína Kroči se pořadatelé pokusili pro-
razit letargii a všednost našich dnů, oslovit srdce 
a duši návštěvníků, což se jin určitě podařilo. 
Za akcí stojí paní Lucie Tůmová, majitelka Skle-
nářství a rámování obrazů, s partou nadšenců. 
O hudební doprovod se postaral Ladislav Kokeš. 
Podobná akce v našem regionu je výjimka, jako 
inspirace si zaslouží pochvaly.  (kb)

V�termínech�3.�a�18.�8.�2021�proběhne�
ve�Frýdlantě�n.�O.�komentovaná�prohlídka�
„Po�stopách�frýdlantské�litiny�a�smaltu“.�
Přijďte�se�seznámit�s�historií�i�současností�

zpracování�železa�ve�městě.�
Nutná�rezervace�předem�na�

https://technotrasa.cz/smaltfrydlant�
nebo�osobně�v�Turistickém�informačním�

centru�Frýdlant�nad�Ostravicí.

Populární hudebník Mirai, který je fanouš-
kům známý i z mnoha vystoupení v mikro-
regionu Frýdlantsko-Beskydy, ukazuje svůj 
multitalent i v pořadatelském týmu Evolution 
Brothers, s nímž spolu s Jakubem Najdekem 
a Mikulášem Dohnalem od roku 2017 realizu-
je festival FM CITY FEST, který je jedinečný 
svým zasazením do industriálního prostředí 
bývalé frýdecké textilky Slezan.

Třetí ročník festivalu FM CITY FEST or-
ganizátoři přesunuli z července na 24. a 25. 
září. Díky tomu se ve Frýdku-Místku uskuteční 
pravděpodobně jeden z mála dvoudenních fes-
tivalů, které slibují plný a nezměněný program. 
Přes 30 výrazných hudebních interpretů za-
hraje téměř po roční pauze hned na třech scé-
nách. Dále bude na festivalu i nabitá divadelní 
scéna, kde se objeví umělci z uskupení Na Sto-
jáka nebo třeba Zdeněk Izer a další.

„Prakticky budeme jeden z mála festivalů 
u nás, který se letos uskuteční v plném rozsa-
hu, tak jak bylo avizováno před lockdownem. 
Jsme připraveni na všechny varianty a spo-
lečně s kolegy jsme sestavili několik možných 
scénářů, jak celý festival reálně uskutečnit,” 
uvádí jeden z hlavních organizátorů festivalu 
Mirai Navrátil, frontman a zpěvák kapely Mirai.

V letošním roce se můžou diváci těšit 
na skvělou Ewu Farnou, Divokýho Billa, Ry-
bičky 48, Bena Cristovaa, slovenského rapera 
Rytmuse, Jeleny, Pokáče domácí Mirai a mno-
ho dalších skvělých interpretů. „Díky včasné 
komunikaci se nám podařilo zachovat prakticky 
nezměněný program celého festivalu a vnímá-
me, že i umělci se na letošní akci těší stejně 
jako my všichni,” ujišťují organizátoři.

Na letošním ročníku bude k vidění i speciální 
zahraniční host, který je zatím překvapením pro 
všechny.

Festival FM CITY FEST každoročně nabízí 
pro všechny příchozí i Relax a Fun zónu, plnou 
zajímavých atrakcí. Jako u předchozího ročníku 
se můžete těšit na vyladěnou StandUp zónu, 
kde budou k vidění i poslechu trochu jiným způ-
sobem někteří zpěváci a významní lidé z kraje, 
diváky pobaví komici z Ostravy i Prahy. Nebu-
de chybět odpočinkový kout, velké množství 
stánků, rozmanitý výběr lokálního jídla a dvě 
obrovské scény, na kterých se postupně vy-
střídají jednotlivé hvězdy. Nově vzniká v areálu 
i speciální Design zóna, na které se představí 
významní designéři z blízkého okolí.

Vstupenky jsou k dispozici na webu festivalu 
www.fmcityfest.cz a zbývá jich zhruba čtvrtina.

Plánované kulturní a sportovní akce na SRPEN 2021 
úterý 3. 8. PO STOPÁCH FRÝDLANTSKÉ LITINY A SMALTU – průvodcem komentovaná prohlídka 
15.00   města v rámci Technotrasy. Nutná rezervace předem. 
 TIC Frýdlant nad Ostravicí 
 
pátek 6. 8. MUZIKÁLOVÉ PÍSNIČKY MAMMA MIA 
19.00   Vystoupí Jitka Asterová, Bořek Slezáček a Petra Peterová. 
  Součástí programu letního kina – film MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN. 
  Sportovní a relaxační centrum Kotelna 

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

pátek 6. 8.  Letní kino 
  MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN   
  Sportovní a relaxační centrum Kotelna 
  Promítání začíná po setmění. Vstupné 40 Kč/ rodina 100 Kč. 
 
sobota 7. 8. PLACKOVÉ HODY  
11.00   Ondřejník 
 
pátek 13. 8.  Letní kino 
  PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE   
  Sportovní a relaxační centrum Kotelna 
  Promítání začíná po setmění. Vstupné 40 Kč/ rodina 100 Kč. 
 
pátek 13. 8.  ČAS NA GRILOVAČKU  
18.00 – 21.00 RS Budoucnost Nová Ves, terasa 

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

sobota 14. 8. Pozorování noční oblohy 
  REJ PERSEIDŮ 

Ondřejník 
 
pondělí 16. 8. FARMÁŘSKÉ TRHY 
9.00 – 16.00 před obchodním domem OMMA 
 
středa 18. 8. PO STOPÁCH FRÝDLANTSKÉ LITINY A SMALTU – průvodcem komentovaná prohlídka 
15.00   města v rámci Technotrasy. Nutná rezervace předem. 
 TIC Frýdlant nad Ostravicí 
 
pátek 20. 8.  Letní kino 
 BÁBOVKY   
  Sportovní a relaxační centrum Kotelna 
  Promítání začíná po setmění. Vstupné 40 Kč/ rodina 100 Kč. 
 
sobota 21. 8. SPORTOVNÍ DOPOLEDNE A DIVADÉLKO PRO DĚTI 
14.00  Soutěže pro děti od 11.00. 

Ondřejník 
 

 pátek 27. 8. POHÁDKOVÝ KONEC LÉTA  
16.00  Pořad pro děti plný písniček, tanečků, her a soutěží. Těší se na vás král Jaroslav první 

a královna Kateřina poslední. 
Sportovní a relaxační centrum Kotelna, vstup zdarma 

 
pátek 27. 8.  Letní kino 
 MATKY   
  Sportovní a relaxační centrum Kotelna 
  Promítání začíná po setmění. Vstupné 40 Kč/ rodina 100 Kč. 
 
pátek 27. 8.  ČAS NA GRILOVAČKU  
18.00 – 21.00 RS Budoucnost Nová Ves, terasa 

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

sobota 28. 8. FRÝDLANTSKÝ OPEN AIR DISCOPŘÍBĚH – hity 80.–90. let 
20.00   koupaliště 

Vstupenky jsou v předprodeji v TIC a na čísle 603 570 507.  
 
neděle 29. 8.  Koncert Hudba ze zahrady 
18.00 Za koncem   
  Farní zahrada 
  Vstupné 100 Kč. 
 
pondělí 30. 8. FARMÁŘSKÉ TRHY 
9.00 – 16.00 před obchodním domem OMMA 
 
Připravujeme: 
 
pondělí 6. 9. Divadelní představení  
19.00   DVA NAHATÝ CHLAPI 

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

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

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

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

Hrají Nela Boudová a Ilona Svobodová. 
  velký sál Kulturního centra 

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

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 
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PLÁNOVANÉ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE NA SRPEN

FM CITY FEST – plnohodnotné festivaly se vrací

Nejen Antonín Kroča byl inspirativní

Hvězdy, galaxie, supernovy, komety, světel-
ný smog a podobně… Víte přesně, co ta slova 
znamenají? Nebo jsou vám prostě jen povědo-
má a rádi byste znali jejich pravý význam?

Tak přesně pro vás je připraveno Večerní 
astronomické pozorování s populárně-odbor-
ným výkladem pracovníků Hvězdárny ve Va-
lašském Meziříčí v sobotu 14. 8. 2021 od 21 
hodin na Ondřejníku. A bude se na co dívat, 
bude co pozorovat!

Několikrát ročně se na obloze vyskytují tzv. 
meteorické roje, laicky se jim říká „padající 
hvězdy“. Mezi nejznámější patří letní Perseidy 
v období půlky srpna, tento roj je velice známý 
a populární, ale v žádném případě není jediný. 
Mnohem výraznější jsou lednové Kvadrantidy 
nebo prosincové Geminidy. Pěkným rojem jsou 
i říjnové Orionidy, pocházející z nejznámější 
Halleyovy komety.

Noční oblohu nám zdobí takové perly, jako 
je planeta Saturn se svými prstenci a planeta 
Jupiter se čtyřmi nejjasnějšími měsíci. Pokud 
bude dobré počasí, není vyloučeno, že budou 
vidět na těchto planetách například oblaka 
nebo zamrzlé polární oblasti v případě Marsu. 
Dále na vás čeká několik krásných hvězd, dvoj-
hvězdy, hvězdokupy, v případě jasného nebe 
také planetární mlhoviny a galaxie. V nepo-

Večerní astronomické pozorování
slední řadě samozřejmě Měsíc a mléčnou drá-
hu, která se táhne přes celou oblohu. 

Podrobné informace o pozorovatelných ob-
jektech včetně obrázků a termínů viditelnosti 
Měsíce naleznete na webové stránce: 

https://www.astrovm.cz/cz/na-obloze/
leto-2021.html

 (K. Kaiserová, KCFnO)

Co nosím v hlavě? 
O prázdninách…
Projekt podpořený městem, nazvaný Co 

nosím v hlavě, jehož iniciátorem je Pobeskyd-
ský spolek přátel výtvarného umění a na do-
savadním průběhu hlavní zásluhy mají učitelé 
Gymnázia ve Frýdlantě n. O., má prázdninový 
oddech. 

Připravuje se realizace objektu, který by měl 
symbolizovat myšlenku projektu, i když zatím 
není zcela finančně zajištěn. Zpracovávají se 
dílčí výsledky z prací studentů, které mapu-
jí otázky, na které v běžném životě, v rodině 
a médiích moc často nenarazíme. Téma ro-
diny, svobody, státu, národa, politiky, hodnot, 
kultury a umění nebo přírody a společnosti. 
Odpovědi studentů nijak korigované ukazují, 
že zde nacházíme přemýšlivou generaci, kte-
rá se dovede kriticky podívat na své vrstevníky 
mladší i starší, i generaci svých otců. Pozoruje, 
konstatuje, hodnotí a neodsuzuje. Přehled ná-
zorů bude jistě inspirativní formou seznámení 
s myšlením mladé generace. Setkáme se s ním 
na připravené výstavě v gymnáziu a možná 
i v Kulturním centru na podzim.  (ká)

Jáchym�Tůma,�socha.
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KOUPÍME
DŮM, BYT, CHATU

Stav nerozhoduje.
Rychlé jednání, rychlá platba.

TEL. 606 032 038

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

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

Otevřeno máme: 
Po–Pá 8,30–17,00 h

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

Guess, Boss, Prada, Fendi, Jimmy Choo, Oakley, Ray Ban, 
Tommy Hil�ger, Polaroid   

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

Přejeme vám krásné léto

F
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/P
A

-0
09

POBOČKA ul. Spořitelní 1, Frýdlant nad Ostravicí

Okna ● Dveře
Fasády

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

Čištění střech

Provádíme důkladné čištění betonových
a pálených taškových krytin.

Používáme patentovanou českou technologii
s dlouhodobým účinkem minimálně 5 let. 

Likvidace řas mechů a plísní

Tel: 730 508 310 
www.barvadomova.cz

NÁTĚRY STŘECH
       A FASÁD
     natírame střechy a fasády
moderní vysokotlakou technologií

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

Tel: 730 508 310 
www.barvadomova.cz

www.HOPnaHRAD.cz

HRADY VHODNÉ PRO DĚTI DO 10 LET.

PŮJČ SI MĚ! 
603 980 237

... NA ZAHRADU


