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slovo starostky

Vážení spoluobčané!
stránky prvního podzimního vydání tohoto měsíčníku nás poma-

lu vzdalují létu. Postupné červnové rozvolňování nám umožnilo si 
jej užít na různých prázdninových akcích. Jednou z nich byly i naše 
trhy. A věřte, že jsem měla neskonalou radost, že jsme se zde moh-
li všichni setkat, popovídat si a užít si zábavy. Jelikož platila stále 
hygienická opatření, byly naše trhy tak trochu jinak. Vloni nám tato 
akce chyběla a jsem ráda, že jsme si ji mohli dopřát letos. A jak 
jinak lze léto uzavřít, než právě ohlédnutím za našimi netradičními trhy? I když k nám zavítali 
hosté odevšad, věřím, že si jej užili hlavně místní. Frýdlantské hospůdky, spolky i naši hasiči 
připravili chutné pokrmy a lahodné občerstvení, ve stáncích nabízeli domácí koláče i různé 
řemeslné výrobky, na pódiu vystupovaly a bavily nás naše místní kapely. Všichni si s radostí 
a nadšením užívali společné veselí a bylo vidět, že si to náramně užívají. 

Musím vám všem poděkovat za nádhernou atmosféru, kterou jste vytvořili, a děvčatům 
z odboru školství a kultury za perfektní organizaci akce pod heslem „Frýdlant sobě“, který 
plně charakterizoval jeho celkové pojetí, i nově zvolený prostor pro jeho konání.

Těším se na další připravované kulturní i sportovní akce a věřím, že hygienická situace 
bude natolik příznivá, že se budou moci uskutečnit. 

Nastupující měsíc září zejména pro rodiče a jejich děti znamená začátek nového školního 
roku. Ani v době, kdy píši tento text, si nikdo netroufáme předvídat, jak bude tento školní rok 
vypadat. Přesto doufám, ale hlavně si moc přeji, aby byl „normální“, aby děti mohly nerušeně 
absolvovat školní výuku, navštěvovat zájmové kroužky, scházet se s kamarády, podnikat 
společné třídní i školní výlety a veškeré aktivity, jak tomu bylo léta předtím. Věřím, že tradiční 
Veletrh zájmových kroužků, který se 7. září uskuteční v sále kulturního centra ve Frýdlantě 
nad Ostravicí, nabídne všem dostatek možností k výběru příjemného a zajímavého trávení 
volného času. Přijďte se podívat i se svými ratolestmi! Současně přeji všem pedagogům 
a vedoucím zájmových aktivit klidný a ničím nerušený průběh školního roku. Již teď se na něj 
těší nejen oni sami, ale i rodiče a hlavně naše děti!

Uvnitř tohoto vydání Mikroregionu vám blíže představujeme dva projekty, které se postup-
ně realizují, i když se s jejich finálním dokončením počítá až v příštím roce. Prvním z nich je 
oprava budovy radnice. V současné době je z náměstí i chodníků již několik měsíců vidět 
pouze omítka pod sítí, ale uvnitř je k nepoznání. Po opravě střechy, krovů, statiky, vyřešení 
odvodnění a izolace přibyly nové podlahy, vnitřní omítky a obklady. Nic nenasvědčuje tomu, 
že by se stavba měla opozdit a budu ráda, když vás v závěru roku budu moci přivítat v nově 
zrekonstruovaných prostorách radnice. Druhým projektem je Brána Beskyd. Již nyní zahrad-
níci „modelují“ terén a co nevidět začnou s výsadbou zeleně, nových stromů, keřů a květin. 
Nový multifunkční objekt v tomto areálu má střechu pokrytou zelení a doufám, že takovýchto 
projektů s důrazem na ekologii v našem městě přibude. 

Milí čtenáři, přeji vám všem příjemný podzim. Našim prvňáčkům zase šťastné vykročení 
do nové životní etapy, školákům radost z učení i nových zážitků, rodičům a pedagogům bez-
problémovou spolupráci, aby tento nadcházející školní rok byl po všech stránkách úspěšný! 

� S�úctou�Helena�Pešatová,�starostka�města�Frýdlantu�nad�Ostravicí

MIKROREGION – V tomto čísle přinášíme 
ohlédnutí za projekty, které byly zrealizovány 
na konci srpna 2021.

Ukončení�prázdnin�aneb�pojďme�si�hrát�
a�při�tom�si�popovídáme,�co�jsme�zažili�v�létě

Poslední srpnovou sobotu uspořádal sbor 
dobrovolných hasičů ze Lhotky ve sportovním 
areálu Kuřin akci k ukončení letošních prázd-
nin. Byla zahájena od 14 hodin tradiční hasič-
skou soutěží „O putovní pohár starosty obce 

Lhotka“. Během soutěže i po ní si děti mohly 
užít spoustu zábavy při dovádění na skákacím 
hradu, střelbě z luku či vzduchovky nebo si 
mohly nechat namalovat na obličej oblíbenou 
postavičku. Dále byly pro děti přichystány 
různé soutěže jako například závody na chů-
dách, malování a míčové hry. Zkrátka nepřišli 
ani dospělí a senioři, pro které byl připraven 
zábavný kvíz o obci Lhotka a také obdrželi 
edukační materiály k péči o své zdraví. Přes-

tože počasí příliš nepřálo, děti se „vyřádily“ 
naplno. Zábavu bohužel ukončil požár seníku 
v obci, kde zasahovalo celkem  osm jednotek 
hasičů. Naše MAS a Mikroregion Frýdlantsko-
-Beskydy se finančně podíleli na odměnách 
pro děti a nájmu za zapůjčení atrakcí. 

Sportovní�den
I v Metylovicích patřila poslední srpnová 

sobota sportu. Obec spolu se Sportovním klu-
bem Metylovice uspořádala slavnostní otevření 
nově zrekonstruovaného sportovního zázemí 
u fotbalového hřiště. Oslavy začaly již ráno. 
Nejprve probíhala fotbalová utkání dětí, později 
se na hřišti představila i stará fotbalová garda, 
která sehrála utkání proti svým slovenským 
partnerům z Korni. Od 13 do 15 hodin si bylo 
možné prohlédnout zrekonstruované sportovní 
zázemí a v 16 hodin ho všichni přítomní slav-
nostně otevřeli za účasti a posvěcení prostor 
místním farářem Václavem Ganderou. Celý 
den se mohli návštěvníci zúčastnit řady sou-
těží v netradičních disciplínách místních spolků 
i slovenských partnerů. V podvečer zahrála 
kapela Elán revival KontraBand ze Slovenska, 
večer pak patřil taneční zábavě za doprovodu 
skupiny Krakatit. V průběhu večera program 
zpestřili členové SK Metylovice díky svým 
zábavným scénkám. Naše MAS a Mikroregi-
on Frýdlantsko-Beskydy se finančně podíleli 
na pořízení 2 ks sady petanque, malých fotba-
lových braanek, přenosné odrazové sítě a čás-
tečně na nákladech za hudbu.

FRÝDLANT,�OSTRAVICE�– Stavba „Revi-
talizace a elektrizace traťových úseků Frýdek 
Místek (mimo) – Frenštát pod Radhoštěm 
město/Ostravice“ je druhou etapou elektrizace 
tratě 323 Ostrava – Valašské Meziříčí a plynule 
navazuje na první etapu „Optimalizace a elek-
trizace trati Ostrava-Kunčice – Frýdek-Místek“. 
Realizace první etapy se předpokládá mezi 
lety 2024 a 2027, druhá etapa naváže v letech 
2027 až 2029. Druhou etapu je možné realizo-
vat teprve po dokončení první etapy, neboť obě 
stavby spolu velmi úzce souvisí. 

Stavba Revitalizace zajistí celkovou rekon-
strukci železničního svršku a spodku, elektri-
zaci jednofázovou střídavou soustavou 25 kV, 
rekonstrukci zabezpečovacích, sdělovacích 
a silnoproudých zařízení. V celé řešené oblas-
ti druhé etapy bude aplikován jednotný evrop-
ský vlakový zabezpečovací systém – ETCS. 

V úseku Frýdek-Místek – Frýdlant nad Os-
travicí bude upraveno směrové vedení trati 

v oblasti mostu přes řeku Ostravici u Pržna, 
což umožní zavedení vyšší traťové rychlosti 
na celém souvislém úseku. V úseku se dnes 
nachází 11 přejezdů, které jsou zabezpečeny 
pouze výstražnými kříži. Nově budou všechny 
zachované přejezdy vybaveny světelnou sig-
nalizací se závorami.

V úseku Frýdlant nad Ostravicí – Frenštát 
pod Radhoštěm již proběhla v roce 2016 re-
konstrukce železničního svršku a spodku, 
připravovaná stavba Revitalizace zde proto 
naváže elektrizací a modernizací technolo-
gických zařízení. Také v tomto úseku budou 
všechny zachované přejezdy vybaveny svě-
telnou signalizací se závorami.

Na úseku z Frýdlantu nad Ostravicí do Os-
travice proběhne rekonstrukce železničního 
svršku a spodku, který s výjimkou lokálně 
upravovaných přejezdů a železniční stanice 
Ostravice prošel obnovou v roce 1980. 

 (Pokračování na str. 3)

BESKYDY – V den státního svátku na Vác-
lava se tisíce dobrovolníků vydají do Beskyd, 
aby znovu poděkovali horám. Šestý ročník 
nejrozsáhlejší úklidové akce v Beskydech se 
uskuteční na třinácti sběrných místech, tradič-
ně například v Malenovicích, Čeladné, Ostra-
vici, nově také ve Frýdlantě nad Ostravicí. 

Akce Poděkuj horám proběhne v den pra-
covního volna v úterý 28. září. Dobrovolníci, 
kteří se rozhodnou poděkovat úklidem horám, 
se mohou dostavit na sběrné místo v čase 
mezi 8. a 12. hodinou a vyzvednout si čer-
né a žluté pytle – zvlášť na směsný odpad 
a zvlášť na plasty. Kromě toho budou k dis-
pozici také pracovní rukavice a mapky s do-
poručenými trasami, které budou vytvořeny 
ve spolupráci s obcemi a správci lesů. Sběrná 
místa poznají dobrovolníci podle označeného 
stánku. Najdou je ve Frýdlantě u vlakového 
nádraží a na Solárce pod Ondřejníkem, v Ma-
lenovicích u Rajské boudy, na Čeladné u par-
koviště Boboffka a na Ostravici u mostu u pily 
a u transformátoru cestou na Lysou horu. 

Veškerý vysbíraný směsný a velkoobje-
mový odpad ze sběrných míst svezou města 
a obce na skládku, plasty pak na dotřiďo-

vací linku k recyklaci. Za snahu dobrovolně 
ve volném čase poděkovat horám odmění 
spolek Čisté Beskydy dobrovolníky přímo 
na sběrném místě díky podpoře Heimstaden 
milým dárkem. Nově se akce výrazně zaměří 
na osvětu především směrem k dětem. Proto 
budou na Solárce probíhat po celé dopoledne 
zábavné interaktivní vzdělávací hry o drobné 
ceny zaměřené na správné nakládání s od-
pady. 

Na dopolední úklid naváže odpolední 
poděkování dobrovolníkům za jejich snahu 
ve svém volném čase pomoci dobré věci. 
Afterparty bude probíhat od 12.00 do 15.00 
v prostředí areálu Na Pile na Ostravici. Ná-
vštěvníci se mohou těšit na zábavný rodinný 
program s vrcholem v podobě dětské show 
a koncertu se vstupným zdarma. Nejprve 
ve 12.30 potěší děti se zábavným programem 
znovu Míša Růžičková, ve 13.30 sdělí výzvu 
návštěvníkům hor starostové beskydských 
měst a obcí. Následně pak vystoupí se speci-
álním pásmem písní kapela Buty.

Naposledy přišlo poděkovat horám téměř 
5 000 dobrovolníků, kteří pomohli Beskydy 
uklidit, ale také objevili celou řadu černých 

skládek, které byly následně zlikvidovány. 
Doufáme, že se v letošním roce zase všich-
ni potkáme a společně s úctou poděkujeme 
těm našim krásným beskydským kopečkům 
a lesům.

Poděkujte horám 28. září jejich úklidem

V Beskydech to žije – mikrogranty s MAS Frýdlantsko-Beskydy

Zveme vás na druhý ročník gastrofestiva-
lu Gastrovice, který se bude konat v sobotu 
11. září od 9 hodin v malebné obci Ostravice 
v areálu Na Pile. 

Celou akcí bude provázet herečka, mode-
rátorka a skvělá kuchařka Markéta Hrubešo-
vá. Těšit se můžete na šéfkuchaře Marcela 
Ihnačáka, který vařil v londýnské restauraci 
po boku Jamieho Olivera a momentálně pro-
vozuje vlastní restauraci v Mikulově, na regio-
nální prodejce či farmáře nebo na nejznámější 
slovenské speciality. 

Navštívit můžete více než 30 stánků, které 
budou nabízet zajímavá menu, kávu, sladkos-
ti, vína od nejznámějších vinařů a také poctivé 

lokální potraviny a výrobky.
O hudební program se postará česko-mo-

ravská hudební skupina Čechomor, multižán-
rová prešovská kapela Hel´enine oči a chybět 
nebude ani cimbálová muzika Valašský voj-
voda z Kozlovic. Vstupné na akci je zdarma.

� Více�informací�www.gastrovice.cz

Gastrofestival Gastrovice

Co přinese elektrizace vlakové trati
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Vážení občané,
ve dnech 8. a 9. října 2021se budou konat 

volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR. V pátek budou volební místnosti otevřeny 
v době od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v so-
botu v době od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Oprávnění voliči obdrží nejpozději tři dny 
před konáním voleb hlasovací lístky na ad-
resu svého trvalého pobytu. Ve dnech voleb 
voliči mohu ve volební místnosti opět obdržet 
v případě zájmu hlasovací lístky (nebudou-li 
je již mít nachystány z domova), a to po pro-
kázání totožnosti a státního občanství. Dále 
obdrží úřední obálku šedé barvy. Po vlože-
ní jednoho hlasovacího lístku do této úřední 
obálky (za zástěnou) ji volič vhodí do volební 
schránky.

Voliči mohou na hlasovacím lístku u ma-
ximálně čtyř kandidátů uvedených na témže 
hlasovacím lístku zakroužkováním pořadového 
čísla u vybraných kandidátů vyznačit, komu dá-
vají přednost (volba preferenčních hlasů však 
není povinná).

Upozorňujeme, že v návaznosti na novelu 
zákona o občanských průkazech již nebude 
možno požádat ve dny voleb o vyhotovení 
„rychloobčanky“ (u předchozích voleb tato 
možnost byla). Proto doporučujeme překontro-
lovat si platnost občanského průkazu, případně 
si včas požádat o vydání nového.

Umístění� volebních� místností� je� násle-
dující:

• volební okrsek č. 1 Základní škola Komen-
ského

• volební okrsek č. 2 Základní škola T. G. M.
• volební okrsek č. 3 Restaurace park
• volební okrsek č. 4 Areál horské služby
• volební okrsek č. 5 Dům s pečovatelskou 

službou, ulice Pionýrů
• volební okrsek č. 6 budova městského úřa-

du čp. 139 (u kruhového objezdu) – II. NP
• volební okrsek č. 7 Dům čp. 244 na ulici 

Turzovské na Nové Dědině – bývalá restaura-
ce „U Chýlka“

• volební okrsek č. 8 Osvětová beseda Lub-
no – hasičská zbrojnice, vchod zezadu (nikoliv 
od silnice)

• volební okrsek č. 9 Základní škola Nová 
Ves

• volební okrsek č. 10 Středisko sociálních 
služeb

– volební místnost v kulturní místnosti – 
vstup ze zadní strany budovy

Vážení voliči, přestože se situace v sou-
vislosti s COVIDovou epidemií zlepšila, bude 
i u těchto voleb potřeba, abyste při vstupu 
do volební místnosti měli dýchací cesty (ústa 
a nos) chráněny rouškou či respirátorem. 
Ve volebních místnostech bude k dispozici 
dezinfekce, případně budou zajištěna další hy-
gienická opatření dle konkrétní situace v době 
voleb.

V případě, že by se situace ve vazbě na CO-
VIDovou epidemii změnila, budou voliči o pří-
slušných opatřeních informováni na stránkách 
města Frýdlant nad Ostravicí, případně pro-
střednictvím Facebooku a mobilního rozhlasu. 

 odbor�vnitřních�věcí�a�OŽÚ

Na minulý školní rok nevzpomínáme rádi. 
Byl covidový, distanční, online. Taková a mož-
ná bychom našli i mnohá jiná přízviska, která 
by charakterizovala období, které před dvěma 
měsíci skončilo. Žáci i učitelé si užili prázdni-
ny, od učení si oddechli i rodiče a prarodiče. 
Na konci června byla patrná únava na všech, 
ta ovšem nezabránila pedagogům v uspořádá-
ní plánovaných projektů.

Neuskutečněný zápis do 1. tříd s osobní 
přítomností žáků přiměl i letos vedení školy 
společně s pedagogy 1. stupně pozvat své 
budoucí prvňáčky společně s jejich rodiči a při-
vítat je mezi žáky ZŠ TGM. V horkém odpo-
ledni, ve čtvrtek 24. června, se přišli postupně 
po menších skupinách kluci a holky podívat 
do míst, kde se začnou od září učit číst, psát 
a počítat. Byli slavnostně uvítáni a představily 
se jim i paní učitelky, které si je ve škole pře-
vezmou pod svá ochranná křídla. Na památku 
si odnesli upomínkový list a drobné dárky. Vše 
proběhlo v přátelské atmosféře a nám nezbývá 
než dodat, že se již v Tégeemce na všechny 
tyhle nejmenší školáčky moc těšíme a hlavně 
věříme, že budou školu znát tak, jak by ji znát 
měli, tzn. ve třídě, se spolužáky, s paní učitel-
kou před tabulí a nikoli za monitorem obrazov-
ky počítače.

Absence výchov i nemožnost účasti v zá-
jmových kroužcích byla v uplynulém školním 
roce velmi smutnou záležitostí. Sezení u po-
čítačů se podepsalo na některých dětech sní-
ženou fyzickou aktivitou, která měla v mnoha 
případech za následek zvýšení hmotnosti. 
Nutnost opětovného zavedení tělesné výchovy 
a sportu byla a je nepopiratelná. Možná i to byl 
důvod, proč se vedoucí spolku Beskydských 
pohybovek paní Michaela Kubalová se svými 
spolupracovníky rozhodla uspořádat pro žáky 
1. stupně naší školy takovou malou olympiádu. 
Pod záštitou Města Frýdlant n. O., asociací 
Děti na startu, Česko se hýbe, Českého svazu 
aerobiku a fitness ve spolupráci s naší Tége-
emkou a spolkem Beskydské pohybovky se 
na školním hřišti v pondělí 28. června od rána 
sportovalo. Slunečné počasí a modrá obloha 
byly skvělou přírodní kulisou pro úspěch celé-
ho projektu. Děti čekalo deset stanovišť s roz-
ličnými disciplínami, diplomy, medaile i sladká 
odměna na závěr. Všem, kteří se zasloužili 
o zdárný průběh zmíněné akce, patří naše vel-
ké poděkování. 

O možnost zasportovat si nepřišli ani nej-
starší spolužáci. Deváťáci se nakonec dočkali 

a ve dnech 17.–19. června se vypravili na svůj 
oblíbený sportovní kurz. Zdatní cyklisté vyrazili 
do cíle, kterým byla obec Bílá, na kole, zbytek 
žáků a učitelů dojel na místo autobusem. Pro-
gram kurzu byl uzpůsoben věku jeho účast-
níků. Týmy Zelených, Žlutých a Modrých si 
pořádně zaběhali při hře Kousáci, následně 
jednotlivé týmy absolvovaly střídavě přechod 
přes rokli, střelbu ze vzduchovky, kuše a luku 
a také pochod k nádrži Čurábka, kde je čekaly 
rafty a kajaky. Cestou vymýšlely zábavu k ve-
černímu táborovému ohni. Všechny tři dny byly 
plné her, zábavy a adrenalinu. Horké chvíle 
čekaly rovněž třídní učitele při hře Záchrana 
třídního, kdy každý tým nesl svého pedagoga 
v náročném lesním terénu na nosítkách. Líbily 
se také hry Mohyly, Čísla, Špalíčky a samozřej-
mě večerní diskotéka. Nejstarší žáci tak využili 
poslední příležitosti k tomu, aby strávili společ-
né chvíle se spolužáky ze základní školy. S tou 
se pak všichni slavnostně rozloučili v úterý 29. 
června. 

Všechno má svůj konec. Škola i volné dny 
prázdnin. Přichází září a s ním i nový školní 
rok 2021/22. Vítáme jej s novou nadějí, opti-
mismem a předsevzetími, jež nám mají přinést 
něco nového a obohacujícího, naplňujícího 
naše snahy, ať již osobní či pracovní. Není to 
tak dávno, co jsme vždy na počátku vstupovali 
před žáky se smělými plány a bylo jich mnoh-
dy tolik, že jsme je možná ani nestačili všech-
ny uskutečnit. V dnešní „covidové“ době, kdy 
opravdu nevíme, co nás čeká, není možné moc 
plánovat. Přesto v ZŠ TGM věříme, že se nám 
podaří mnohé vysněné projekty uskutečnit.

Co však je již nyní jisté, je to, že zahájíme 

výuku nejen ve stávajících třídách, ale přivítá-
me rovněž žáky, kteří k nám přicházejí poprvé. 
Jednak jsou to naši nejmenší prvňáčci a samo-
zřejmě také jejich starší spolužáci, šesťáci.

Ty, kteří zasednou do lavice poprvé a jejichž 
život započne velikou změnou, tak na ty se 
nejen u nás, ale v každé školní budově, velmi 
těšíme a připravujeme. Samozřejmě, že řeč je 
o žácích 1. tříd. V Tégeemce se mohou těšit 
na svůj první školní den, kdy pro ně připravuje-
me slavnostní uvítání, na kterém nebudou chy-
bět zástupci města, vedení školy, tradici určitě 
dodrží i patroni z 9. tříd a naše Chasička. 69 
kluků a holek rozdělených do tří tříd si vezmou 
pod svá ochranná křídla jejich třídní paní uči-
telky L. Goluchová, A. Rumlová a R. Žáková. 

Možná ne tolik slavnostně, ale rovněž 
s pocitem mírné nejistoty a očekávání, vstou-
pí ve středu na začátku září do prostor školy 
noví žáci 2. stupně. Letošní početné čtyři třídy 
naplní celkem 96 šesťáků, z toho 38 přichází 
z okolních malotřídek. I o ně bude patřičně po-
staráno, jistě se ve škole brzy zorientují, najdou 
si nové kamarády, poznají pedagogy, kteří se 
na ně již určitě velmi těší. 

Tolik tedy prvotní informace k zahájení 
nového školního roku ze ZŠ TGM. Na závěr 
nezbývá než vyslovit přání, aby nastávající mě-
síce, které jsou před námi, byly naplněny tím, 
čím si my pedagogové (a určitě i rodiče našich 
dětí) nejvíce přejeme. Učením ve třídě, nikoli 
za monitorem počítače, sportem a pohybem, 
zpestřením výuky, jak jsme byli vždy zvyklí. 
Bude-li k tomu potřeba nějakých opatření, rádi 
je dodržíme. Hlavně ať se scházíme tam, kam 
patříme, a to ve škole.  lg

Největší přání všech školou povinných – být zase spolu!

Ještě ohlédnutí a už vidina nového v ZŠ TGMInformace k volbám do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR 8. a 9. 10.

V průběhu měsíce května 2020 byla za-
hájena rozsáhlá investiční akce města pod 
názvem „Brána Beskyd“. V lokalitě, kde 
v minulosti byla továrna dřevovýroby a dle 
předešlého návrhu měly vyrůst čtyři bytové 
domy se 75 byty a s parkovišti, roste stav-
ba, jejíž prioritní funkce je sportovně rela-
xační, vybudované hrací a sportovní prvky 
budou určeny pro celé spektrum dětí a mlá-
deže, relaxační část pro jejich rodiče a rov-
něž i pro seniory, v neposlední řadě zde rádi 
uvítáme i turisty a návštěvníky města. 

Brána Beskyd, to je ale pro zaintereso-
vané realizací především celkem 16 staveb-
ních objektů, z nichž nejvýznamnější jsou: 
polyfunkční objekt, dětská hřiště, opěrné 
stěny a amfiteátr, vodní prvek, komunika-
ce a zpevněné plochy, parkoviště (celkem 
32 parkovacích míst), kanalizace dešťo-
vá a splašková, přípojky tepla, vodovodní 

a kanalizační, veřejné osvětlení a kamero-
vý systém, přeložky sítí, vsakovací objekty 
na dešťovou vodu apod. Součástí stavby je 
i přeložka kabelového vedení nízkého a vy-
sokého napětí.

Největším objektem je dvoupodlažní 
polyfunkční budova. Občanům města i ná-
vštěvníkům zde bude v přízemí k dispozici 
kavárna pro 60 osob s rozlehlou terasou 
a o podlaží výše nestátní zdravotnické za-
řízení se specializací na plastické operace 
a estetické zákroky očí a obličeje. V poly-
funkčním objektu jsou v současné době 
provedeny všechny rozvody, vnitřní omítky, 
vnější zateplení budovy. Provádí se roz-
vod podlahového vytápění v přízemí a prá-
ce na venkovním obkladu pláště budovy. 
Z běžného úhlu pohledu nelze vidět zelená 
střecha nad druhým nadzemním podlažím, 
která je pro stavby města premiérou.

Je již vybudován venkovní amfiteátr, in-
ženýrské sítě a vytvarována replika „Lysé 
hory“. Práce pokračují na zpevněných plo-
chách a vodním prvku s vodotrysky. Byla 
provedena pokládka asfaltobetonového po-
vrchu komunikace na ulici Jana Trčky. Dě-
kujeme všem za trpělivost a pochopení při 
dopravním omezení v okolí stavby.

Zhotovitelem stavby je společnost BYST-
ROŇ Group a.s., Ostrava, která se zavázala 
stavbu dokončit dle smlouvy o dílo nejpoz-
ději do konce března 2022. Stávající průběh 
prováděných prací předpokládá, že termín 
bude dodržen. Těšíme se, že v jarních mě-
sících příštího roku areál „Brány Beskyd“ 
ožije dětským smíchem a svůj volný čas zde 
bude trávit mnoho občanů Frýdlantu nad 
Ostravicí i turistů, kteří přijedou do Beskyd 
obdivovat krásy zdejší krajiny. 

 R.�Klichová

Brána Beskyd nakročila ke své finální podobě

Zveme vás na pokračování volného cyklu 
setkávání se zajímavými lidmi, který je pořádán 
Kulturním centrem a Gymnáziem nám. T. G. 
Masaryka ve Frýdlantě nad Ostravicí. Na září 
jsme připravili dvě přednášky, spojené s bese-
dou s posluchači.

První setkání proběhne v úterý 7. září 
(od 18.00, v klubovnách v prvním patře Kultur-
ního centra). Hostem bude významný novinář 
a spisovatel Erik Tabery.

Jako novinář získal významná ocenění: 
v roce 2003 obdržel za komentáře cenu No-
vinářská křepelka pro žurnalisty do 33 let, 
v únoru 2009 získal Cenu Ferdinanda Peroutky 
a o dva roky později i Novinářskou cenu.

V současnosti je už víc než deset let šéfre-
daktorem týdeníku Respekt, ve kterém pracuje 
od r. 1997. Píše zejména politické komentáře 
a editorialy.

Druhé setkání proběhne ve čtvrtek 16. září 
(opět v 18.00 v klubovnách Kulturního centra). 
Přivítáme milého a váženého hosta, frýdlant-
ského rodáka Josefa Karlického. Josef Karlic-
ký je právník a v současnosti vede významné 
sdružení (projekt) Rekonstrukce státu, které 
prosazuje do českých zákonů opatření pro dob-
rou správu státu a dohlíží na to, jestli politici re-
spektují principy demokratického vládnutí.

Podílel se například na prosazení registru 
smluv státu na internetu, zpřísnění pravidel pro 
financování politických stran anebo zlepšení 
přístupu občanů k informacím z veřejné správy. 

Josef Karlický při své práci jedná s našimi 
čelnými politiky a může například zasvěceně 
odpovědět na otázky ohledně fungování našich 
současných politických stran, ohledně skuteč-
né snahy té které strany o boj proti korupci 
a podobně.

Dvě přednášky a besedy v září

Operní galavečer ke státnímu svátku 
Vážení přátelé krásné hudby, zveme vás 

na další koncert klasické hudby v sezóně 
2021, pořádaný frýdlantským Kruhem přátel 
hudby (KPH), tentokrát ve spolupráci s Kul-
turním centrem a s Městem Frýdlant nad 
Ostravicí, ke státnímu svátku ČR. Proběhne 
ve středu 29. září v 18.00 v Janáčkově síni.

Jde o operní recitál Elišky Tomeňukové 
(soprán) a Vojtěcha Pošváře (tenor). Oba 
mladí zpěváci na sebe v posledních letech 
upozornili na tuzemských pěveckých soutě-
žích, kdy zvítězili nebo se stali nositeli vý-
znamných cen (E. Tomeňuková např. první 
místo na soutěži Allegro v roce 2020, letos 
první místo a navíc cena Milady Šubrtové 
za nejlepší ženský výkon na soutěži Praž-
ský pěvec. V. Pošvář první místo na soutěži 

Bohuslava Martinů v roce 2016 a na soutěži 
Allegro v roce 2018, druhé místo na soutěži 
Pražský pěvec letos). Oba mají také už první 
jevištní zkušenosti.

Mladí umělci předvedou svůj hlas ve vy-
braných sólových áriích a v operních du-
etech. Recitál bude na klavír doprovázet 
Marie Lexová. Posluchači se mohou těšit 
na operní árie slavných autorů: W. A. Mo-
zarta, G. Pucciniho, B. Smetany, A. Dvořá-
ka, P. I. Čajkovského, G. Verdiho a dalších.

Zveme vás tedy na koncert krásné operní 
hudby. Běžné vstupné na koncert je 130 Kč, 
pro seniory, studenty a děti 80 Kč. S abo-
nentní průkazkou, učitelé a žáci frýdlantské 
ZUŠ vstup zdarma.

� Za�výbor�KPH�J.�Svoboda
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Frýdlant nad Ostravicí, Staré Hamry

jubilea

V�měsíci�září�2021�
oslaví�své�životní�jubileum:

Paní DANA PETRIKOVÁ – 50 let
Paní DARJA GORKA SNÁŠELOVÁ – 60 let

Pan JAROMÍR FILIPEC – 65 let
Pan LUBOMÍR GAZDOŠ – 70 let

Paní MARIE ČERVENKOVÁ – 80 let

Našim jubilantům k jejich výročí 
srdečně blahopřejeme a do dalších 

let přejeme pevné zdraví!

Přehled bohoslužeb v září
5.�9.�2021�

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

– sv. Jindřich 11.30
12.�9.�2021�

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

– sv. Jindřich 11.30 
14.�9.�2021�

Svátek Povýšení sv. Kříže: 
Ostravice 17.00
15.�9.�2021�

Panna Maria Bolestná: 
Ostravice 17.00
19.�9.�2021

25. neděle v mezidobí: 
Ostravice 8.00, Bílá 10.30, 

Staré Hamry – sv. Jindřich 11.30 
26.�9.�2021

26. neděle v mezidobí: 
Ostravice 8.00, Bílá 10.30, 

Staré Hamry – sv. Jindřich 11.30 
28.�9.�2021�

Slavnost sv. Václava, hlavního patrona 
českého národa, Den české státnosti: 

Ostravice 17.00
29.�9.�2021�

Svátek sv. Michaela, Gabriela 
a Rafaela, archandělů: 

Ostravice 17.00

Z Trojačky až na Malou Fatru…  Foto:�Petr�Lukeš�ml.

Pravidelný podzimní svoz nebezpečného 
odpadu proběhne ve Starých Hamrech� v� so-
botu�2.�10.�2021.

Harmonogram�sběru:
Zemědělské družstvo 10.35–10.45

Gruň 11.15–11.25
Jamník 11.40–11.50

Základní škola-Čertův hrádek 12.00–12.10
Most 12.20–12.30 

Samčanka za obecním úřadem 12.40–12.50 
V obci Staré Hamry bude prováděn zároveň 

se sběrem nebezpečného odpadu a zpětný od-
běr elektrozařízení i sběr PNEU.

poděkování

Děkuji za pomoc starohamerským ha-
sičům zasahujícím u dopravní nehody dne 
23. 8. 2021 na Červíku.

� Liana�Kubačáková�s�rodinou

z kalendáře akcí…

18. září: Podzimní vymetání a kontrola komínů

19. září: Podzimní vymetání a kontrola komínů

25. září: Podzimní vymetání a kontrola komínů

26. září: Podzimní vymetání a kontrola komínů

2. říjen: Svoz nebezpečného odpadu

8. říjen: Volby do Poslanecké sněmovny 

České republiky

9. říjen: Volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky

slovo starostky

Vážení spoluobčané,
léto, prázdniny, to je zejména čas dovolených. Péče o veřejnou zeleň a úklid veřejných pro-

stranství si však vyžaduje stálou péči, a tak jsme na obci nezaháleli ani v tento čas.
K úklidu veřejných prostranství patří také péče o autobusové zastávky. Všechny zastávky byly 

opraveny, zameteny a umyty. Okolo zastávek bylo vykoseno. Pravidelně, několikrát týdně, se 
provádí úklid odpadkových košů a okolí, také reagujeme na aktuální stav.

Odpadovému hospodářství se na obci intenzivně věnujeme po celý rok. S uvedením sběrného 
místa za obcí do provozu jsme začali měnit nastavený stávající systém velkoobjemových kontej-
nerů. Podél hlavní silnice a svozové trasy popelářů jsme přešli na menší nádoby. Cílem je větší 
třídění odpadů a méně směsného komunálního odpadu. V množství vyprodukovaného směsné-
ho komunálního odpadu patříme už teď k nejhorším obcím a množství odpadů stále roste. Jedním 
z důvodů je to, že jsme rekreační a turistickou oblastí. Na množství vyprodukovaného odpadu se 
podílí také rekreanti a turisté, ale množství se přepočítává pouze na obyvatele obce. Na druhé 
straně, o tom že ve třídění máme velké rezervy, svědčí malé množství vytříděného odpadu, sklo, 
plasty a papír, kde s výjimkou skla za průměrem silně zaostáváme. 

Přestože úklidu veřejných prostranství, zastávek i okolí kontejnerů věnujeme zvýšenou péči, 
výsledný efekt tomu mnohdy neodpovídá. Jako každoročně, zejména o prázdninách, se potý-
káme s množstvím vyhozených odpadků mimo sběrné nádoby, a to někde i přesto, že tyto jsou 
poloprázdné. O tom svědčí např. prostranství u kontejneru na Stýskalonkách.

Ještě v letošním roce vytipovaná sběrná místa po obci posílíme o další nádoby na tříděný 
odpad, zejména na plasty a papír. Doufáme, že zvýšeným počtem nádob a instalací fotopastí 
přispějeme k většímu třídění odpadů a také ke zlepšení vzhledu okolí sběrných nádob. 

Méně směsného komunálního odpadu, větší množství vytříděných komodit, pořádek a čistota, 
to by měl být cíl nás všech, pokud ne, pak se nám všem odpadové hospodářství citelně prodraží. 

Upozorňujeme,�že�místa�se�sběrnými�nádobami�jsou�monitorována!

Školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 
1. září 2021. V letošním roce přivítáme šest prv-
ňáčků. Celkový počet žáků ve škole tak bude 15. 

Doufám, že školní rok 2021/2022 bude 
probíhat řádně, bez distanční výuky, a všichni 
budou mít zase možnost společně v rámci výu-
ky absolvovat kurzy či výlety, navštěvovat své 

oblíbené mimoškolní aktivity a také se zapojit 
do společenského života v obci. 

Všem žákům přeji hodně úspěchů v novém 
školním roce. Učitelům a všem zaměstnancům 
přeji jen samé hodné žáky.

Obědy ve školní jídelně se začínají vařit 
od 2. 9. 2021 (čtvrtek).

Zahájení školního roku 2021/2022

Knihovna – dovolená
Z důvodu dovolené je knihovna 
ve Starých Hamrech ve dnech 
26.�8.�–�7.�9.�2021 uzavřená. 

V souladu s ust. § 15 odst. 1, zákona č. 
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu Čes-
ké republiky a o změně a doplnění některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuji:
1) volby do Poslanecké sněmovny Parla-

mentu České republiky se uskuteční: 
v�pátek�dne�8.�10.�2021�od�14.00�do�22.00�

hodin, 
v�sobotu�dne�9.�10.�2021�od�8.00�do�14.00�

hodin,
2) místem konání voleb – volební okrsek č. 1 
Kulturní� dům� –� vestibul� –� Staré�Hamry�

č.�p.�306
(přízemí,�bezbariérový�vstup�z�parkoviš-

tě�po�chodníku,�bez�schodů)
3) Voliči bude umožněno hlasování poté, 

kdy prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky – platným občanským průka-
zem nebo platným cestovním pasem České 
republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti 
stanovenými doklady, nebude mu hlasování 
umožněno.

4) Každému voliči budou dodány nejpozději 
tři dny před dnem konání voleb hlasovací lístky. 

5) Každý volič se musí před hlasováním 
odebrat do prostoru určeného pro úpravu hla-
sovacích lístků, jinak mu okrsková volební ko-
mise hlasování neumožní.

� Obecní�úřad�Staré�Hamry

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky konané ve dnech 8. a 9. října 2021

Pravidelné podzimní vymetání a kontrola ko-
mínů proběhne ve Starých Hamrech v�sobotu�
18.�9.�2021,�v�neděli�19.�9.�2021,�dále�v�so-
botu�25.�9.�2021�a�v�neděli�26.�9.�2021. 

Práce bude provádět Kominictví Rostislav 
Velička. Zájemci o tuto službu nechť své závaz-
né objednávky nahlásí nejpozději do středy�15.�
9.�2021 na obecním úřadě, a to buď osobně, 
telefonicky (558 637 310, 602 204 969) anebo 
e-mailem na adrese obec@stare-hamry.cz.

Podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. a vy-
hlášky 34/2016 Sb. se u spotřebiče na pevná 
paliva o výkonu do 50 kW včetně musí čiště-

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

Podzimní vymetání a kontrola komínů

Odebírané�nebezpečné�odpady:
Mazací a motorové oleje, zbytky barev, laků, 

obaly a plechovky od barev a olejů, olejové fil-
try, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, 
tonery, znečištěné hadry, zbytky ba-
rev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé 
a nepotřebné léky, pesticidy, herbicidy, 
zásady, kyseliny, rozpouštědla a další 
chemické látky obdobného charakteru, 
mořidla, nemrznoucí směsi, repelenty, fotoche-
mikálie, zdravotnický materiál (znečištěné ob-
vazy, jehly apod.).

Zpětný�odběr�elektrozařízení:
Pračky, myčky, televizory, počítače, lednice, 

sporáky, mikrovlnné trouby, fritovací hrnce, varné 
konvice, vysavače, rádia, zářivky, výbojky, tiskár-

ny, telefony a ostatní domácí spotřebiče.
Nepatří�do�nebezpečných�odpadů�

a�elektrozařízení:
Stavební odpady (např. umakart, 

eternit, azbest), infekční odpady, radio-
aktivní odpady apod.

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

MOBILNÍ SVOZY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

 (Pokračování ze str. 1)
Rekonstrukce umožní zavedení rychlosti 

do 80 km/h s lokálními propady v obloucích 
malých poloměrů. Směrové vedení bude pře-
vážně zachováno stávající, u třech oblouků 
je navrhována optimalizace směrového ve-
dení tak, aby rychlost neklesla pod 60 km/h. 
Osa optimalizované koleje při tom neopouští 
drážní pozemek. Šíře drážního pozemku je 
rovněž dostatečná pro umístění podpěr trakč-
ního vedení, které se situují ve vzdálenosti 
2,5 až 3 metry od osy koleje. Rekonstrukcí 
dále projdou všechny železniční zastávky 
v úseku. U železniční stanice Ostravice bude 
v prostoru mezi silnicí I/56 a kolejištěm v mís-
tě ukončení kolejí zřízeno kapacitní parkovi-
ště, které bude sloužit uživatelům železniční 

dopravy i návštěvníkům CHKO Beskydy. Na-
vrženo je dále zrušení osmi přejezdů v úse-
ku a jejich náhrada novou nebo upravenou 
silniční komunikací. Všechny zachované pře-
jezdy budou vybaveny světelnou signalizací 
se závorami.

Rekonstruovaná infrastruktura umožní spl-
nit dopravní model, který je dlouhodobě sle-
dován Moravskoslezským krajem. Cestovní 
doba se u vlaků osobní dopravy z Ostravy-
-Kunčic do Ostravice zkrátí z 50 minut na 29 
minut u spojení s přestupem ze spěšného vla-
ku na osobní vlak ve Frýdlantu nad Ostravicí, 
resp. na 40 minut u osobního vlaku bez pře-
stupu. Pro relaci z Ostravy do Frenštátu pod 
Radhoštěm dojde ke zkrácení z 62 minut na 31 
minut.�� Správa�železnic

Co přinese elektrizace vlakové trati

Jak již občané našeho malebného města 
jistě zaznamenali, historická budova Měst-
ského úřadu Frýdlant nad Ostravicí na Ná-
městí čp. 3 prochází celkovou rekonstrukcí. 

Objekt je zapsán do seznamu kulturních pa-
mátek České republiky a rekonstrukce tudíž 
probíhá pod bedlivým dohledem památkářů. 
Generálním zhotovitelem rekonstrukce stav-

S blížícím se podzimem finišují Severo-
moravské vodovody a kanalizace s reali-
zací plánovaných investičních akcí. Jednou 
z nich je „Zkapacitnění stoky „AC“ včetně 
vybudování dešťové zdrže“. Stoka AC se 
nachází v lokalitě mezi ulicemi Hukvaldská 
a Nerudova.

Bohužel, jak to v životě chodí, když se 
buduje něco prospěšného, souvisí s tím 
i nějaká ta nepříjemnost. V tomto případě se 
budou muset řidiči obrnit trpělivostí, neboť 

po dobu výstavby v termínu od pondělí 13. 
září do neděle 31. října dojde k úplné uza-
vírce silnice 3. třídy 48314 (ul. Hukvaldská).

Většina prací by měla probíhat v úseku 
od křižovatky ulic Hukvaldská – Sokola Tůmy 
až ke křižovatce ulic Hukvaldská – Ferdiše 
Duši (u veterinární ordinace MVDr. Zbyňka 
Konvičky).

Objízdná trasa bude vedena po místních 
komunikacích města Frýdlant nad Ostravicí – 
ulicích U Dálnice, Okružní a Hlavní – viz gra-

fické znázornění dodané prováděcí firmou.
Stavbu bude provádět pro SmVaK firma 

STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, 
z Ostravy – Radvanic. Věříme, že v průběhu 
prací nedojde k nepředvídatelným komplika-
cím a stavba bude dokončena v termínu či 
s předstihem, což bychom si velmi přáli.

Děkujeme tímto všem, kterých se tato 
stavba a s ní související uzavírka a následná 
objížďka dotkne, zatrpělivost. 

 odbor�majetku�a�investic

Částečná uzavírka ulice Hukvaldská od 13. září 31. října

Nově zrekonstruovaná budova radnice vás přivítá už na konci tohoto roku
by je společnost INTOZA s.r.o. z Ostravy. 

V předešlých letech byl zjištěn havarijní 
stav dřevěné stropní konstrukce a části krovu, 
dožilost střešní krytiny, vlhkost podlah v I. NP 
a některých obvodových zdí, a proto započaly 
projekční práce na dokumentaci rekonstrukce 
budovy. Od září minulého roku probíhají sta-
vební práce, které mají za cíl výše uvedené 
nedostatky odstranit, a ochránit tak celou kul-
turní památku na další desetiletí. 

Doposud byla opravena střešní krytina 
a krovy nad administrativní částí městské-
ho úřadu, dále dřevěné stropní konstrukce, 
podlahy v obou podlažích, z velké části byly 
vyzděny nové příčky v II. podlaží, kdy stáva-
jící musely být z důvodu původního chybné-
ho založení vybourány. Byly vyzděny repliky 
historických komínů sloužící k odvětrávání 
vlhkosti podlah v I. podlaží. Uvnitř budovy ak-
tuálně probíhají práce na rozvodech elektři-
ny, zednické opravy vnitřních omítek, úpravy 
sociálních zařízení a topného systému, také 

byla vyměněna poslední část starých oken. 
Dále se bude staticky zajišťovat historická 
prasklá klenba nad vstupní chodbou, zednic-
ké práce uvnitř budovy, oprava venkovních 
omítek a soklu, nátěr fasády a oprava krovů 
a střech nad Janáčkovou síní a přilehlou pří-
stavbou. 

Celková rekonstrukce je velmi rozsáhlá, 
v průběhu realizace je potřeba operativně 
řešit spoustu technických problémů, které 
v převážné většině případů vedly k změnám 
navržených postupů prací a materiálů v do-
kumentaci stavby, po kompletním odkrytí 
stávajících konstrukcí. Specifikace díla v do-
kumentaci byla stanovena mimo jiné z rea-
lizovaných sond do stávajících konstrukcí, 
jejichž realizace se uskutečnila v omezeném 
rozsahu za plného provozu MěÚ. 

Rozpočtové náklady na tuto investici jsou 
aktuálně vyčísleny na částku 16.570.183 Kč 
bez DPH. Financování je řešeno převážně 
z vlastních prostředků města, část finančních 

prostředků ve výši 167.000 Kč byla poskytnu-
ta z dotace Moravskoslezského kraje, progra-
mu Obnovy kulturních památek a památkově 
chráněných nemovitostí v Moravskoslezském 
kraji na rok 2021, na rekonstrukci vnitřního 
schodiště a podest. 

Administrativní část objektu bude pro zpět-
né nastěhování městského úřadu dokonče-
na do 30. listopadu 2021. Oprava střešních 
konstrukcí a krovů nad Janáčkovou síní 
a navazující přístavbou by měla pokračovat 
do května 2022. Z dosavadního průběhu 
prací lze předpokládat, že by celé dílo mohlo 
být dokončeno v řádném termínu či dokonce 
s mírným předstihem. 

Přes všechny komplikace, se kterými se 
v průběhu rekonstrukce musíme vypořá-
dat, se již nyní těšíme, až novotou skvoucí 
budova radnice Městského úřadu Frýdlant 
nad Ostravicí bude opět sloužit svému účelu 
a bude ozdobou centra a novou dominan-
tou našeho města. �Renata�Šigutová

Sběr nebezpečného odpadu 
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slovo starosty

Vážení�spoluobčané,
máme tady září, prázdniny skončily, pomalu končí i sezóna dovole-

ných a školáci se vrátili do školních lavic. Také z naší školky, která má 
plný stav, se opět ozývá dětský hlahol a smích. Naší nové paní ředitelce 
školky, Radaně Buďo Kempové po půlročním „poznávání“ začíná první 
školní rok, který si může se svým kolektivem zorganizovat podle svých 
představ. Přejme jí, aby se jí podařilo naplnit své vize o provozu mateřské 
školy a aby pod jejím vedením byli spokojeni nejen rodiče a zaměstnanci školky, ale především 
samotné děti. 

Minulý měsíc jsme si po dlouhé době mohli užít několika kulturních akcí. Po červencovém 
Přátelském sportovním odpoledni, které pro vás připravil Klub seniorů, jsme si v pátek 13. srp-
na zazpívali na folkovém večeru s hudebníkem Ivo Šindelem, týden nato proběhly, minulý rok 
odložené Sochovy národopisné slavnosti a poslední prázdninový víkend připravili místní hasiči 
mimo tradiční hasičskou soutěž i zábavné odpoledne na ukončení prázdnin. Poděkování patří 
všem organizátorům těchto akcí, ale i všem účastníkům, kteří přišli jejich snahu o návrat kultur-
ního života v obci podpořit. Zvláštní poděkování patří taktéž zaměstnancům obce pod vedením 
p. Martina Žídka, kteří mimo práci, kdy se starají o vzhled obce, čistotu veřejných prostranství, 
odpadové hospodářství, údržbu zeleně a jiné, vždy ochotně připravovali zázemí pro tyto akce. 
Ať to bylo fyzicky náročné chystání lavic a stolů, stavba pódia pro Sochovy slavnosti, kosení 
a příprava obou areálu, až po závěrečný úklid a likvidaci odpadků. Taktéž děkujeme paní Evě 
Zachové za úklid všech obecních budov a prostorů využívaných k těmto akcím. Věřme, že se 
naše životy opět vrátí do normálních kolejí a takovýchto společných setkání bude přibývat. Uží-
vejte si ještě letního sluníčka a doufejme, že i září nám přinese pár hezkých dnů, než se nám 
přihlásí o slovo podzim. Školákům přeji hodně studijních úspěchů a vám všem pohodu, dobrou 
náladu, a hlavně pevné zdraví. 

 Zdeněk�Kubala,�starosta

jubilea

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

Marie�Pečínková�–�87�let
Václav�Matěj�–�80�let

Michael�Kmenta�–�50�let

Všem oslavencům přejeme hodně štěstí, 
pohody. Pevné zdraví, 

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

noví občánci

Rodičům�Silvii�Csomorové�
a�Radimu�Carbolovi�

se v měsíci červenci narodil syn�Oliver.

Rodičům�Lucii�a�Ivovi�Vláškovým�
se v měsíci srpnu narodila dcera�Sára.

Přejměte naše blahopřání k narození 
Vašich krásných dětí. Ať Vám přinášejí 

mnoho štěstí a radostných chvil.

V sobotu 21. srpna proběhl v areálu u škol-
ky už XXVI. ročník Sochových národopisných 
slavností. Ze známých důvodů se slavnosti 
konaly po roční vynucené pauze a spadl nám 
kámen ze srdce, že se je vůbec podařilo usku-
tečnit. A myslím, že můžeme říct – úspěšně! 
Po delším váhání jsme se začátkem června 
rozhodli, že se i přes nepředvídatelnost vývoje 
epidemiologické situace a s ní spojených pra-
videl a omezení pokusíme slavnosti uspořádat 
a budeme doufat, že také proběhnou. Oslovili 
jsme soubory, se kterými jsme byli domluvení 
již z loňského roku, a většina z nich pozvání 
přijala. Oproti jiným ročníkům vystoupilo jen 
méně dětských souborů a také jsme vynechali 
průvod. 

Po slavnostním zahájení byl program za-
hájen pořadem dětských i dospělých sou-
borů SKORO NAs zastavila aneb Jak zrobiť 
program do Lhotky, ve kterém se představily 
dětské soubory Valášek, Ondrášek a Malá Os-
travica a dospělé soubory Pilky, Ondřejnica, 
Grunik, Javořina a Jitřenka. Autorka pořadu 
Kristýna Pavlíková Mílková se snažila humor-
nou formou divákům přiblížit radosti a strasti 
přípravy pořadu na folklorní festival. 

V loňském roce si připomněly soubory Va-
lašský vojvoda a Ostravica kulatá výročí svého 
založení, která bohužel nemohly v plánovaném 
termínu oslavit. Malou oslavou pak tedy moh-
ly být alespoň jejich medailóny na Sochových 
slavnostech – Dyž sem ja šel přes Ondřejnik 
a Ostravica, jak ji znáte! Oba soubory, které 
jsou pravidelnými účastníky slavností, sklidily 
zaslouženě obrovský potlesk. Podvečerní čas 
pak zpříjemnila návštěvníkům CM Jagár svým 
pořadem nazvaným Zahrajte mi, kamarati.

Vyvrcholením programu letošního ročníku 
bylo vystoupení bratislavského vysokoškol-
ského folklorního souboru Technik s názvem 
MY Technikari. Tance a písně z různých koutů 
Slovenska nám představili výborní tanečníci 

Letošní „Sochovky“, na které jsme tentokrát 
čekali dva roky, jsou za námi. Sundaly se nápi-
sy, billboardy sponzorů, demontovaly se stany, 
rozložily a uschovaly stoly a lavičky a areál lho-
tecké mateřské školy opět na nějakou dobu uti-
chl. A potlesk, který provázel vystoupení účin-
kujících, poděkování sponzorům, lhoteckému 
Klubu žen i obci Lhotka už je minulostí… Ale 
„účinkujícími“ byl i jiní, kteří na jevišti jmenováni 
nebyli a jmenovitě se jim netleskalo…

Připomeňme si aspoň některé z nich. Už za-
čátkem týdne před sobotními slavnostmi se na-
kupovalo pro kuchyň. Ve středu se připravova-
ly náplně a „drobenka“, aby se pak dalšího dne 
už od ranních pěti hodin z pětatřiceti kil mouky 
zadělalo těsto a začalo pečení pověstných 
velkých lhoteckých makových, hruškových, bo-
růvkových a tvarohových koláčů. Do odpolední 
čtrnácté hodiny dvanáct párů ženských rukou 
pod tradičním odborným vedením Karly Slípko-
vé jich „vyrobilo“ přes dvě stě padesát. 

Mezitím už v týdnu, a hlavně pak v jeho zá-
věru, se areál zaplňoval stoly, lavicemi, stany 
a vším potřebným pro pohodlí diváků i potřeby 
účinkujících. To všechno již třetí desítku let or-
ganizuje Ruda Kalus – i tanečník a zpěvák sou-
boru Pilky – s ochotnými pomocníky ze Lhotky 
i kozlovického Valaškého vojvody. Neméně dů-
ležité, a navíc odborné práce zabezpečuje již 
několik let i Aleš Stonavský, garant „elektřiny“.

V pátek se pekařky přeměnily na kuchař-
ky a pod „velením“ Boženky Kalusové nejdřív 
škrábaly brambory, aby pak v sobotu uvařily 
a nasytily téměř čtyřstovku strávníků – hlavně 
členů všech souborů. Kuchařky si většinou 
– pokud zároveň navíc nebyly jako Boženka 
účinkujícími – programu na jevišti užily jenom 
krátce, protože na jídelním lístku slavností bylo 
nejenom „obědové“ vepřo-knedlo-zelo, ale 
i večeře – zelňačka, případně klobáska…

Když už jsou jmenováni manželé Kalusovi, 
je nutno také napsat, že i jejich dcery a syn se 
„pomamili a potatili“. Syn Tomáš je už sedmým 
rokem ředitelem Sochových slavností a spolu 

s ním tuto významnou lhoteckou národopisnou 
akci již v několikaměsíčním předstihu připravu-
jí, ale i v jejím průběhu organizují a operativně 
řeší i jeho sestry Markéta Velká s Lenkou Sto-
navskou. Všichni tři se „Sochovkám“ věnují už 
od svých studentských let.

Není možné také nevzpomenout všechny 
úžasné a obětavé stánkařky a stánkaře, kteří 
vědí, že láska k „Sochovkám“ prochází i u di-
váků žaludkem, ať už je to něco k snědku 
nebo zapití…

Zabezpečením těch nejlepších podmínek 
pro účinkující i diváky nebývá ve Lhotce po-
věřena žádná odborná agentura. A tak nejen 
v přípravě a průběhu programu, ale i v neděli 
– kdy se celý venkovní areál i budova mateř-
ské školy uklízí a uvádí do původního stavu, 
jsou obětaví pomocníci na svých místech. 
Všichni mají svá jména, ale jejich vyjmeno-
váním by se tento článeček několikrát pro-
dloužil. Právem ale i je však můžeme nazvat 
účinkujícími na této každoročně největší lho-
tecké akci. A tedy i jim patří toto připomenutí, 
poděkování a obrazně i potlesk nás všech… 

 P.�Pasek

krátce z obce

Místní�poplatky
Děkujeme všem občanům, neevidujeme žád-
nou dlužnou částku na místních poplatcích 
za odpady a psy.

Psi
Žádáme občany, kteří doposud nepřihlásili 
své psy starší třech měsíců, aby tak bezod-
kladně učinili.

Kominík
Koncem měsíce září navštíví naši obec jako 
každým rokem kominík pan Petr Dvořáček.
Zájemci o revizi a vymetení komínu, nechť 
se hlásí buď osobně na OU, emailem: info@
obec-lhotka.cz nebo telefonicky u p. Romany 
Kochaňové, tel.: 737 732 972.

Termíny�svozu
Termíny svozu komunálního odpadu v září: 
pondělí 6. 9. a 20. 9. 

Biologicky rozložitelný odpad rostlinné-
ho původu, velkoobjemový, elektroodpad 
a kartonový papír můžete odevzdávat vždy 
v sobotu od�10.00�do�12.00�hodin na sběr-
ném místě u bývalého kravína, případně 
po tel. domluvě v pracovní době obecního 
úřadu. 

Neodkládejte odpad v okolí sběrného 

místa mimo provozní dobu, a to ani bio-
logicky rozložitelný odpad, který přijde 
do uzamčeného prostoru. Nevhazujte trávu 
a zbytky rostlin přes plot. Veškerý odpad 
předejte osobně pracovníkovi obecního 
úřadu. Mimo provozní dobu můžete odklá-
dat pouze větve z ořezu stromů a keřů (bez 
kořenů) na vyznačené místo.  oú

Odpadové hospodářství

Lhotka žila poměrně bohatým kulturním 
životem. Ale koronavirus bohužel do této čin-
nosti „hodil vidle“ a bylo třeba všechny plá-
ny zrušit. A nebylo jednoduché, jak na časy 
před koronavirem navázat. Naskytla se na-
bídka Ivo Šindela na jeho pásmo s názvem 
„Srdeční záležitosti“, v němž hrál na kytaru 
a zpíval písničky Vlasty Redla, Karla Plíhala, 
Jaromíra Nohavici. 

Ivo Šindel hrál léta v doprovodné kapele 
Věry Špinarové, a tak není divu, že tvorba 
moravských písničkářů je jeho srdci blíz-
ká. Termín koncertu s podtitulem – Pose-
zení u táboráku s hudbou a občerstvením 
v areálu u školky – byl stanoven na pátek 
13. srpna a doufali jsme, že toto „nešťast-
né datum“ nebude mít neblahý vliv. Třeba 
na počasí. Také byla obava, zda po tak dlou-

hé době přijdou lidé, navíc v čase probíha-
jících dovolených. Ale vyšlo to! Počasí bylo 
takřka ideální a písničky byly krásné. Vždyť 
je známe skoro všichni. Ovšem tři vzpomí-
naní písničkáři mají svůj zcela osobitý styl. 
Ale nezpíváme si u kytary například Stánky 
a neřešíme, že nezníme jako Jan Nedvěd? 
Ivo Šindel se ukázal jako zdatný hudebník. 
Asi šesti desítkám posluchačů předvedl 
pásmo, v němž kvalitně nabídl tvorbu těchto 
„moravských bardů“. A nebyl vůbec skoupý. 
Když zahrál připravený program, ochotně 
bez nároků na zvýšení honoráře přidal dal-
ší písničky. Byl to v areálu u školky velmi 
příjemný večer. A tak jsme si přáli, ať tento 
trend pokračuje i o týden později při tradič-
ních Sochových národopisných slavnostech. 
Ale o tom už je jiný článek.  J.�H.

Konečně je tu kultura

Léto se nám počasím pomalu přehoup-
lo spíše k podzimu a děti se již jistě těší 
do mateřské školy! Aktuálně se věnujeme 
novému zpracování školního vzdělávacího 
programu, plánujeme akce a aktivity na celý 
školní rok. 

Pro děti bude největší změnou prostředí 
v mateřské škole. Byly pořízeny například 
nové šatničky pro starší děti, ale hlavně pro-
storové uspořádání třídy prošlo změnami. 
Naším záměrem je vytvořit členitý prostor, 

v němž si každé dítě najde „svůj koutek“ pro 
hru a dojde k vytvoření zázemí pro koopera-
ci v menších skupinách. Vytvořili jsme kou-
tek dopravní výchovy a kostek. Zde se děti 
mohou těšit na nové kostkoviště, ale také 
relaxační koutek s knihovnou nebo přírodo-
vědný koutek, kde si děti budou rozšiřovat 
své poznatky o přírodě a pečovat o rybičky 
v akváriu. 

 Těší se na Vás kolektiv mateřské školy! 
 Radana�Buďo�Kempová

Přípravy nového školního roku vrcholí!

Upozorňujeme občany, aby ukládali 
na sběrných místech v obci pouze vytří-
děný odpad do jednotlivých nádob podle 
druhu odpadů. Pokud nevíte, co do které 
nádoby patří, stačí si to na nich přečíst. 
Neodkládejte u nádob taktéž komunální 
odpad, který patří do popelnic, a odpad, 
který se do nich nevejde. K tomu je určeno 

sběrné místo u budovy bývalého kravína. 
Do nádob na použité jedle oleje odkládej-
te pouze oleje a tuky v pevně uzavřených 
PET láhvích. Tyto nádoby neslouží pro od-
kládání starých zavařenin, zbytků potravin 
a technických olejů. Nepřidělávejte práci 
obecním zaměstnancům, kteří to po vás 
musí třídit.

Upozornění občanům

Komu také patří potlesk…
� Foto:�Alena�Tomisová

� Foto:�Alena�Tomisová

Sochovy národopisné slavnosti

i zpěvácká skupina za doprovodu vynikající 
cimbálové muziky.

Během celého odpoledne a večera vy-
hrávaly nejen k poslechu, ale i k tanci muzi-
ky zúčastněných souborů na vedlejší scéně 
za školou, po skončení všech pořadů na pódiu 
se zábava přesunula právě tam a pokračovala 
dlouho do noci. 

Nejen programová nabídka byla velmi 
pestrá, také ve stáncích s občerstvením bylo 
z čeho vybírat. K zahnání hladu i žízně bylo 
připraveno jako vždy mnoho lákavých dobrot, 
o čem svědčí i to, že s přibývajícími večerní-
mi hodinami už bylo všechno snědeno a sko-
ro také vypito… Také počasí stálo díkybohu 
na naší straně a přichystalo si pěkný letní slu-
nečný den.

Sochovky přilákaly i letos do Lhotky hodně 
diváků a věřím, že u nás všichni prožili příjem-
né odpoledne a večer s folklorem, přáteli nebo 

dobrým jídlem. Velmi si této divácké přízně 
vážíme a věříme, že zůstane stejně vysoká 
i v příštích letech.

Na závěr ještě poděkování těm, bez kterých 
by Sochovy národopisné slavnosti nemohly 
být realizovány. Děkujeme opět těm desítkám 
lidí nejen ze Lhotky, kteří ochotně pomohli při 
přípravách, v průběhu akce, ale také s úklidem 
po jejím skončení. Neobešli bychom se samo-
zřejmě ani bez finančních prostředků. Největší 
část nákladů pokryje dotace, kterou nám po-
skytuje Moravskoslezský kraj a Sdružení měst 
a obcí povodí Ondřejnice, do rozpočtu slavnos-
tí přispívají i další sponzoři ze Lhotky i z okolí. 
Všem podporovatelům včetně Obce Lhotka 
patří také velké poděkování.

Srdečně vás všechny už teď zveme na pří-
ští ročník Sochových národopisných slavností, 
který se bude konat 20. srpna 2022. 

 Markéta�Velká
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V 

SDH Hodonovice 

Ať jsi kluk nebo holka, je ti 5-15 let? Nebojíš se vody a máš zájem 
stát se mladým hasičem? 

Chceš: 

❖ Vědět jak se zachovat při požáru? 
❖ Účastnit se hasičských soutěží? 
❖ Naučit se orientovat v mapě?  
❖ Užít si zábavu s ostatními? 
❖ Poznat nové kamarády? 

❖ Hrát různorodé hry? 
 

Tak neváhej přijď na pravidelné páteční schůzky od 16:00 do 18:00 

do hasičské zbrojnice v Hodoňovicích.  Začínáme od 3.9.2021 

V případě nějakých dotazů napiš nebo zavolej vedoucímu mládeže. 

Mladý 

ˇ hasic 

ˇ 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V HODOŇOVICÍCH 

Vás zve na 

POHÁROVOU SOUTĚŽ 
v požárním útoku 

Kdy: v sobotu 4. 9. 2021 od 16:00 
Kde: areál hostince U Čendy v Hodoňovicích 
 
 Přijďte povzbudit soutěžní družstva 

Občerstvení a dobrá nálada zajištěna! 
 

 
 
Vítání občánků 
 
Vážení rodiče, 
v sobotu dne 13. listopadu 2021 by obec Baška ráda přivítala nově narozené děti mezi občany této 
obce. Zveme všechny rodiče dětí narozených do 9. října 2021  
s trvalým pobytem na území obce Baška. Vítání občánků se bude 
konat v Kulturním domě v Bašce v 9. 00 hodin. 
Rodiče dětí narozených v tomto termínu budou na slavnostní uvítání 
svých dětí do života s dostatečným časovým předstihem pozváni. 
 
Vyřizuje: Dajana Zápalková, tel. 553 034 332,  
                e-mail: d.zapalkova@baska.cz 

Ano, dočkali jsme se! V sobotu 14. srpna 
jsme se po roční nucené přestávce mohli opět 
potkat na naší přehradě Baška a znovu prožít 
společně s ostatními v rámci celodenní akce 
Baškohrátky krásný den.

Ať už bylo jakkoliv dlouho nepsanou tradicí, 
že na Baškohrátkách prostě alespoň chvilku 
prší, tento čtrnáctý ročník byl v tomto směru 
opravdu výjimkou. Počasí bylo prostě úžasné, 
sluníčko se dostatečně vydovádělo a celý den 
dokreslovalo atmosféru pohodového letního 
dne, která byla navíc podtržena blízkostí třpy-
tivé vodní hladiny přehrady Baška.

Tradičně byla akce zahájena programem 
speciálně určeným dětem, a to principálem 
klaunů z Balónkova – KLAUNOTECHNOU 
klauna CHYTROLÍNA, což byla balónková 
zábava, během které klaun vyčaroval třeba ži-
vého králíka, předvedl klaunskou mouchu a její 
taneční létající kreace a spousty dalšího. Dětič-
ky s klaunem hopsaly, tančily a byly spokojené.

Současně s tím se rozjela hlavní soutěž ne-
tradičních plavidel, která se chystala na břehu 
přehrady, a před jejich vyplutím ke spanilé jíz-
dě po vodní hladině ladila detaily a snažila se 
upoutat pozornost diváků. Jejich snaha jim to-
tiž měla zajistit získat od diváků jejich hlasovací 
„diamanty“, které právě za účelem diváckého 
hlasování každý obdržel u vstupu. Diamant pak 
každý mohl přidělit svému favoritovi a posu-
nout ho tak o krůček blíže k získání ceny divá-
ků, a potažmo i k celkovému vítězství.

V pravé poledne předvedli naši hasičští zá-
chranáři ukázku záchrany tonoucího, což se 
opět setkalo s velkým zájmem přihlížejících, 
a rozplavba jednotlivých plavidel mohla začít!

Na vodu se postupně vydalo šest plavidel 
v následujícím pořadí: Jamaica bob, Rakeťáci, 
Farář, Střihoruký Edward, Slunce seno jahody 
a Rychlá pivní asistence. Všichni se snažili, 
seč jim síly stačily, a postupně přepluli po vod-
ní hladině ze startovací rampy na druhý břeh, 
kde přistáli. Přehrada důkladně prověřila, zda 
je sestrojili zdatní lodní konstruktéři. Ti plavbou 
prokázali důkladné hydromechanické znalosti, 
protože všechna plavidla nakonec dosáhla pří-
stavu, aniž bychom museli posádku a plavidla 
lovit z vody a zachraňovat.

Než se sečetly výsledky, vyplnili jsme čas do-
provodnými soutěžemi diváků. Ti se v úmorném 
vedru rádi zúčastnili soutěže spočívající v co 

Prší, všichni se snaží schovat ve stanu, a jak 
to v dnešní „covidové době“ bývá, děti se mu-
sely jako první prokázat platným negativním 
testem. Takto nám začínal další ročník příměst-
ského táboru pořádaný obcí Baška. Po dvou 
hodinách se situace zklidnila a sluníčko našlo 
cestu skrz mraky. Během čtrnácti dnů nám sví-
tilo den co den a déšť již šanci nedostal. 48 dětí 
v prvním týdnu a 56 dětí v druhém týdnu si tak 
odneslo spousta nezapomenutelných zážitků. 

Po celou dobu tábora nás provázela jedna 
hra za druhou, jak už téma letošního tábora 
napovídá. Hledali jsme drahocenné kameny, 
luštili šifry, sbírali ptáčata, lovili autogramy, vý-
letovali, jeli vlakem i autobusem a vlastně jsme 
neměli skoro chvíli oddechu. Děti za své sna-
žení sbíraly mince, které mohly na konci tábora 
roztočit v oblíbeném „kasínu“.

Tábořiště se po loňských neblahých zku-
šenostech přemístilo do vyšších poloh a také 
dále od ubytovaných kempařů, kteří často jezdí 
za klidem a 50 dětí pohromadě zvládne během 
prázdnin mnohé, až na ten klid. Pod beachvo-

lejbalovými kurty jsme tak měli zázemí, které-
mu dominovalo nové obecní teepee, jež děti 
využívaly k odpočinku v odpoledním klidu, ale 
také při mnoha hrách. Na závěr tábora v teep-
ee také nalezly krásné hodnotné ceny, které si 
po svých výkonech při hrách zajisté zasloužily.

Tábor by se nemohl uskutečnit bez podpo-
ry ze strany obyvatel a zástupců obce. Chtěli 
bychom tímto poděkovat zaměstnancům obce 
Baška, kteří nám vždy vše pomohli rychle vy-
řešit. Velké díky patří nejlepší bašťanské ku-
chařce Broni Blahutové, která vařila jedno lepší 
jídlo než druhé, dokonce nám denně napekla 
i zákusek, což si děti velmi pochvalovaly. Ve-
lice vděčni jsme také místním dobrovolným 
hasičům, kteří nám v každém týdnu připravili 
akční program, takže si děti mohly vyzkoušet, 
jak náročná je jejich práce. Také Davidu Bla-
hutovi patří slova díků za bleskovou pomoc 
s ohraničením tábora a s dárky pro děti. Pře-
devším by se tábor neuskutečnil bez Martina 
Ogořalka, jemuž také děkujeme za to, že vše 
drží „po kupě“.  Ettore�a�jeho�tým

nejrychlejším překonání trasy kolem bójky, a to 
na nádherných barevných a nápaditých nafuko-
vačkách. K dispozici měli labuť, donut, formuli, 
plameňáka, žábu a skútr. V rozplavbách po šes-
ti se každý snažil na vylosované nafukovačce 

vrátit z určené trasy co nejrychleji zpět a stát se 
vítězem, protože nejlepší byli odměněni krásný-
mi cenami. Oceněni byli ale nakonec všichni, 
protože si to po zdolání náročné trasy opravdu 
zasloužili.  (Pokračování na str. 15)

Informujeme

Volby 2021 
do Poslanecké sněmovny

Prezident republiky vyhlásil volby do Po-
slanecké sněmovny rozhodnutím publikova-
ným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb. 
Proběhnou 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 bu-
dově Schnindlerova mlýna, Kunčičky u Baš-
ky čp. 28.

Již nyní si mohou občané zažádat o vydá-
ní 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 volbám. � Karla�Bernátková,�

� odbor�organizační�a�správní

Poutě v obci proběhnou:
Hodoňovice: neděle 5. září

Mše svatá v kapli P. Marie: neděle 5. září v 9 h.
Baška: neděle 26. září 2021

Mše svatá v kostele sv. Václava: 
Neděle: 26. září – v 10 h.
Úterý: 28. září – v 10 h.� Foto:�Archiv�Baška�dětem

Bašťanské děti si užívaly 14 dní 
prázdnin na přehradě Baška

Foto:�David�Šrubař

Netradiční plavidla Baškohrátek opět 
po roční pauze rozčeřila hladinu přehrady

Hezkého umístění dosáhl holubář ZO Baška 
Vladimír Žédek, když se jeho holubice ze zá-
vodu Brusel 31. července umístila v konkurenci 
severní Moravy na 5. místě ze 488 holubů. Ho-
lubi byli vypuštěni v Bruselu ráno v 6.50 hodin 
a holubice doletěla do Hodoňovic v 18 hodin 
36 minut večer. Letěla tedy průměrnou rychlos-
tí 86 km/h – neuvěřitelné!

Blahopřejeme Láďovi, že dokáže své holubi-
ce připravit na takový závod a skvěle se umístit!

Ale nejen závody žijí holubáři! Je třeba i při-
ložit ruku k dílu! Po závodní sezóně starých 
holubů se přepravní auto musí vyčistit a vyde-
zinfikovat. Chovatelé Vladimír Žédek a Lukáš 
Tvrdý při práci – viz přiložené foto.

� Petr�Carbol,�předseda� � Foto:�D.�Bortlová

Místní holubáři informují

Lesopark u přehrady v Bašce, který je nejen 
místem relaxace, ale pár let už i místem s mož-
ností sportování, se od konce července rozšířil 
o fitness stroje. 

Firma COLMEX s.r.o., která vyšla vítězně 
z konkurzního řízení se svým dotačním progra-
mem „Nadační příspěvek – fitness stroje“ (je or-
ganizován pod záštitou Nadačního fondu zdravé-
ho životního stylu) navrhla pět nových cvičebních 
prvků (původní cena 211 389 Kč, Obec Baška 
využila zmíněné dotace a zaplatila 99 990 Kč). 
Nebylo lehké najít pro jejich umístění v krásném 
prostředí lesoparku pod přehradou Baška nej-
vhodnější místo. Po dlouhém jednání byl vybrán 

prostor vedle velmi oblíbeného a používaného 
outdoor workout hřiště a 27. července došlo k za-
budování cvičebních prvků dodavatelskou firmou 
COLMEX s.r.o. Široká veřejnost si tak může 
od 30. července procvičit pohyblivost horních 
i dolních končetin, koordinaci celého těla, zpev-
ňování zad či posilování břišního svalstva.

Vážení občané, po návštěvě naší malé posi-
lovny v přírodě neváhejte a otevřete si webové 
stránky www.colmex.cz a pomozte nám s vý-
běrem dalších cvičebních prvků, které OÚ Baš-
ka plánuje v příštím roce zakoupit. 

 Nikol�Šebestová,�
� investiční�referent�OÚ�Baška

� Foto:�Archiv�OÚ�Baška

Workoutové hřiště má nové cvičební prvky
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Zahrada obklopuje náš dům. Zahrada hodně 
vypovídá o tom, jací vlastně jsme, jaký je náš 
životní styl i třeba to, jaký máme vztah k příro-
dě. Anna Javorková z Pržna se návrhy zahrad, 
koučinkem a poradenstvím živí. I díky ní je obec 
každý rok plná rozkvetlých květin. Jak k tomuto 
podnikání přišla, jaké jsou trendy a také nešvary 
dnešních zahrad, prozradila v rozhovoru.

Jak�jste�se�k�této�profesi�vlastně�dostala?
Mám vystudovanou ekonomickou fakultu 

na VŠB-TUO a je fakt, že jsem se po škole víc 
než sedm let zabývala v soukromém i veřejném 
sektoru dotačním managementem a poraden-
stvím pro podnikatele, neziskové organizace 
a municipality. Částí svého úvazku jsem byla 
i lektorem a vlastně jsem skoro celé dny pra-
covala. Ve volných chvílích jsem hodně spor-
tovala, ale na nic víc jsem neměla čas. Jenže 
pak přišly děti a nám bylo s manželem jasné, 
že musí přijít změna. S rodinou se mění priority, 
a já už jsem rozhodně nechtěla trávit tolik času 
v práci. Začala se rodit myšlenka, že bych moh-
la začít podnikat, a přitom snad lépe skloubit 
svou práci s rodinou i mnoha zájmy, které mám.

A� tak� jste� se� rozhodla� pro� návrhy� za-
hrad?

Samozřejmě jsem chtěla, aby mě podnikání 
i bavilo. Měla jsem pocit, že v předchozí pro-
fesi začínám vyhořívat a potřebuji nějaký nový 
impuls a výzvu. Říkala jsem si, že když už jít 
do rizika začít pracovat „sama na sebe“, musí 
to být v oblasti, ke které mám velmi srdeční 
vztah. A protože vše, co se točilo kolem zahrad, 
tuto podmínku splňovalo, a manžel mě v mém 
trochu odvážném a bláznivém nápadu začít 
pracovat jako zahradní designér podpořil, roz-
hodla jsem se, že zkusím přetavit svého koníč-
ka do „koně“. Byť to pro mne znamenalo velké 
vykročení z bezpečí mé „komfortní zóny“. 

Jaká�je�cesta�od�dotačního�managemen-
tu�k�zahradám?

Samozřejmě těžká. O tom, že bych šla stu-
dovat zahradní architekturu na další vysokou 
školu, bohužel nemohla být řeč. Zahradní, resp. 
krajinářskou architekturu u nás můžete studo-
vat pouze v rámci denního studia, dálkově to 
nejde. Zahradnická fakulta je navíc v Lednici 
na Jižní Moravě, což s malými dětmi nepřipa-
dalo v úvahu. 

Začala jsem tedy navštěvovat různé profes-
ně zaměřené semináře a workshopy, studovala 
jsem a učila se vlastně za pochodu nejen z od-
borné literatury, ale i od těch nejzkušenějších, 
kteří v oboru pracují už desetiletí. Ke všem tako-
vým chovám velký respekt. Teoretická základ-
na, kterou studenti na škole získají, je důležitá, 
ale bez potřebného propojení s každodenní pra-

xí podle mě nestačí.
První zkušenosti jsem sbírala nejprve ve své 

vlastní zahradě, ještě když jsem byla na mateř-
ské. Testovala jsem si teorii v praxi. A hodně 
se v ní pro svou novou profesi naučila. Třeba 
i to, že vždy nemusí stoprocentně platit to, co je 
psáno. Často záleží na souhře více faktorů. Za-
hrada je živý organismus, nefunguje vždy podle 
„norem“, umí překvapit.

Naše zahrada je vlastně mým prvním projek-
tem, který jsem zpracovala. Určitě v ní vidím při 
zpětném pohledu nedokonalosti, některé věci 
bych dneska udělala jinak, ale současně bych 
ji ani za nic nevyměnila :-) Je jako mé třetí dítě. 
A stejně jako své děti milujeme se všemi jejich 
silnými i slabšími stránkami, tak i svou zahra-
du mám ráda se všemi nedostatky, které na ní 
s odstupem času vidím. 

Později jsem dala ve známost svým známým 
a rodině, že jim mohu se zahradou pomoci. Sbí-
rala jsem zkušenosti, neustále se učila a učím 
se stále. Vzdělávání jsem vždycky brala jako 
celoživotní proces, který mě naštěstí pořád 
baví. Díky prvním referencím se mé podnikání 
začalo rozjíždět. Počet klientů, se kterými jsem 
spolupracovala, začal růst i s tím, jak jsem si za-
ložila svůj web se zahradním blogem a fanpage 
Kvetoucí zahrada na Facebooku a Instagramu.

Dá� se� vůbec� všechno� o� zahradách� na-
učit?� Každá� je� přece� jiná,� každá� má� jiné�
podmínky…

Ano, to je pravda. Každá zahrada je jiná, tak 
jako každý z nás je jiný. Naučit se dá mnohé, 
nejsem si ale jista, zda je možné celou zahradní 
problematiku postihnout v jedné osobě. Je to 
hodně široký obor, který má své specializace, 
a to se ani nebavíme o propojení s krajinou 

a krajinářské architektuře. Spíš jde o to mít 
celkový přehled a umět se ve specifických si-
tuacích, kdy nám naše zkušenosti a znalosti už 
nestačí, obrátit na specialistu, který zná danou 
oblast do hloubky. Je to podobné jako v jiných 
profesních oblastech.

Před pár týdny jsem byla na třídenním od-
borném workshopu s arboristickou tematikou 
na jižní Moravě. Účastnili se ho i hodně zkušení 
arboristé, kteří pečují i o velmi staré stromy de-
sítky let. Střídali jsme se na jednotlivých stano-
vištích v menších skupinách. Skoro na každém 
z nich různí lektoři dříve či později zmiňovali 
standard, který danou oblast řeší. A jedním de-
chem dodávali, že ať už se ve standardech píše 
cokoliv, není jimi možné ošetřit všechny situace, 
které v praxi nastanou, a vždy je třeba v tako-
vých situacích uplatnit citlivý přístup ve spojení 
se znalostmi a praxí, aby se tato práce mohla 
dělat dobře. 

(Druhou část rozhovoru přineseme 
v příštím čísle.)

„Ze zahradničení bez chemie jsem nadšená“

Pržno

jubilea

Září�je�měsícem�narozeninových�oslav�
našich�jubilantů:

paní�Marie�Čeřovská�–�82�let,
pan�Pavol�Šamaj�–�65�let,

pan�Miroslav�Kawulok�–�60�let,
pan�Josef�Krop�–�55�let,

paní�Drahomíra�Kawuloková�–�55�let,
pan�Jiří�Zeman�–�50�let.

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

Začátkem prázdnin začaly ve spolupráci 
se společností Lesostavby Frýdek-Místek 
stavební práce na vodní nádrži mezi loka-
litami Gřundělovo a Pod Ústavem. Cílem 
první fáze projektu je celkové odbahnění 
nádrže, zpevnění břehů hlavní nádrže, vy-
budování kamenných schodů, oprava hráze 
a vybudování nového výpustního objektu, 
tzv. požeráku a odpadní tratě. Současně 
bude před hlavní nádrží vybudována sedi-
mentační přednádrž, která bude mít za úkol 
předčišťovat vody, které zde budou natékat 
z potoka Rzavý. Na potoce bude rovněž 
v rámci tohoto projektu vybudován nový od-
běrný objekt (nátok), který bude tvořen dvě-
ma vzdouvacími prahy s přelivnými hranami 
a nová přívodní trať. Dříve již byly odstraně-
ny rovněž náletové dřeviny. Konečnou fází 
v tomto roce budou terénní úpravy a osetí 
povrchů. Tyto činnosti budou spolufinanco-
vány z dotačního titulu Ministerstva země-
dělství ČR. 

Takto sanovaná a obnovená plocha 
a vodní nádrž bude připravena pro další 
úpravy, které již byly v minulosti představo-

vány. Úpravy by měly řešit realizaci různých 
prvků a mobiliáře, který by z daného prosto-
ru vytvořil kultivovaný veřejný prostor, mís-
to pro setkávání a soužití občanů. Chybět 
by zde neměly lavičky, herní prvky pro děti 

a možná také ohniště. Případné podněty ze 
strany občanů jsou jistě vítány. 

Obec podpoří 
rodiče prvňáčků

Školní rok je opět tady, do lavic usedli i malí 
prvňáčci. A protože vybavit dítko do školy není 
levnou záležitostí, rozhodlo se vedení Pržna, 
stejně jako v předešlých letech, podpořit rodiny 
malých prženských žáčků a na školní výbavu 
přispěje částkou 1000 korun. Zájemci si pro 
peníze mohou přijít na obec. 

Pošta Partner 
zahajuje provoz

Avizovaná změna je tady. Poštovní služby 
bude od září nově zajišťovat obec Pržno. Rozsah 
služeb zůstává zachován, ale výrazně navyšuje-
me rozsah otevíracích hodin. Cílem je zkvalitnit 
poštovní služby a tím také služby obce občanům.

Pošta Partner, Pržno 161, 739 11.
Tel.: 558 111 327
Otevírací doba: 

Po 9.00 – 11.00 
 13.00 – 16.00
Út 9.00 – 11.00 
 13.00 – 16.00
St 9.00 – 11.00 
 13.00 – 16.00
Čt 9.00 – 11.00 
 13.00 – 17.00
Pá 9.00 – 11.00 
 13.00 – 15.00

Poslední ani předposlední ročník okresní-
ho přeboru v kopané nebyl dohrán, skončil 
vždy podzimní částí. Důvody jsou všeobecně 
známé. Na prahu té další sezóny nezbývá 
než doufat, že do třetice se snad podaří celou 
fotbalovou sezónu odehrát. Bude náročná, 
soutěž má celkem 16 týmů a podzimní část by 
měla být dohrána do konce října. 

V našem týmu došlo před nadcházející se-
zónou k určité obměně v kádru a také nastala 
změna na postu trenérském. Novým hrajícím 
trenérem se stal Lubomír Knapp, který vystří-
dal Tomáše Vrobla. Tomáš ale i nadále působí 
u týmu, jako asistent trenéra. 

No a jak si Pržno vedlo v samotném úvo-
du? Srpnový start našeho týmu byl skuteč-
ně neuvěřitelný, ba přímo famózní. Hned tři 
úvodní kola Pržno odehrálo v domácím pro-

středí. V úvodním utkání ročníku jsme v Pržně 
přivítali favorita z Palkovic, který nám v před-
chozích dvou kláních vždy značně naložil. 
Avšak v tomto utkání Pržno po zodpovědném 
výkonu zvítězilo vysoko 3:0. Branky vstřelili: 
Daniel Djerzič, Lubor Knapp a Marek Dyba. 
O pár dnů později jsme v derby přivítali fot-
balisty Metylovic. I zde jsme si po vítězství 2:1 
odnesli tři body, když vítězný gól vstřelil pár 
minut před závěrečným hvizdem Jan Zagra-
pan. Úvodní branku obstaral Jakub Šindelek. 
Ve třetím domácím utkání jsme přivítali tým TJ 
Sokol Hukvaldy. V tomto utkání jsme na konci 
1. poločasu prohrávali 0:1. 

Druhý poločas jsme rozehráli daleko lépe 
a v 70. minutě jsme již vedli 3:1. Tento výsledek 
vydržel až do konce utkání. Střelci byli: Vilém 
Kijonka, Petr Mucha a Tomáš Tofel. Na konci 
srpna SKP vyjelo k dalším utkání do Bukovce. 
Na hřišti místního týmu se nám nikdy nehraje 
snadno. Tentokráte bylo vše ale jinak. Náš tým 
sestřelil tým z Bukovce vysoko 1:5. Na konci 
srpna tedy patří SK Pržno 1. příčka s 12 body 
a skóre 13:3. 

V�září�čekají�SKP�tato�utkání:
4. 9. od 16.00 hod. SKP – Smilovice B
11. 9. od 16.00 hod. Janovice – SKP
18. 9. od 15.30 hod. SKP – Milíkov
26. 9. od 15.30 hod. SKP – Návsí
28. 9. od 15.30 hod. SKP – Písek

Fotbalová sezóna je zahájena

Tradiční Vinobraní opět po roce přinese zá-
bavu, hudbu a zpěv. Bude konat v sobotu 11. 
září před Občanským centrem a jde o první větší 
společenskou akci v tomto roce. Jako v letech 
předchozích i tentokrát před ní proběhne tradiční 
setkání vedení obce s našimi jubilanty.

„Samotné Vinobraní zahájíme v 15.30 hodin 
na nádvoří. Pro příchozí bude jako vždy připra-
vena nabídka moravských vín a také občers-
tvení, které zajistí naši dobrovolní hasiči,“ řekl 

starosta Petr Blokša.
Od 16 hodin se na pódiu představí první vy-

stupující, kterým bude dívčí Tilli Duo, v 17.30 
zahraje kapela Fill and The Haters (frontman 
kapely je zakladatelem skupiny FIHA). Od 19 
hodin diváky rozezpívá písničkářka a hudební 
skladatelka Kaczi a po 20. h. vystoupí kapela Re-
lida, čtyřčlenná hudební skupina zkušených mu-
zikantů, která hraje ty největší česko-slovenské 
a zahraniční hity. Tak tedy – skleničky s sebou.

Vinobraní si opět přiťukne na zdraví

V Pržně stále probíhá podepisování smluv 
týkající se přípravy výstavby tlakové kanaliza-
ce. Obec sice stanovila lhůtu, dokdy by měli 
lidé přinést na úřad podepsané smlouvy, pří-
padně se dostavit s dotazy, ale bohužel, ještě 
stále tak neučinili všichni. 

Obrací se proto na všechny, kteří ji nepři-
nesli, aby smlouvy doložili co možná nejdří-

ve. Tato součinnost občanů s obcí je nesmír-
ně důležitá pro nelehký a zdlouhavý proces 
stavebního řízení, na jejímž konci obec získá 
stavební povolení. Pokud jde o termíny, tak 
cílem je získat stavební povolení do konce 
roku 2022. Samotná výstavba kanalizace se 
předpokládá v letech 2024–2025. Tak se jeví 
optimistická varianta.

Občané, nezapomeňte na smlouvy 
k připravované kanalizaci

Nádrž Rzavírko se mění k nepoznánípoděkování

Velký dík tímto způsobem skládám všem 
těm, kteří o prázdninách věnovali svůj čas 
tomu, aby zajistili a připravili programy pro ve-
řejnost, ale zejména pro děti a mládež. 

Výrazným a chvályhodným přístupem se 
prezentovali členové našeho SDH Pržno, kteří 
nejdříve připravili dětské odpoledne zakon-
čené letním kinem v červenci a poté v srpnu 
i příměstský či obecní hasičský tábor pro děti. 
Pro více než tři desítky zúčastněných dětí, ne-

jen z Pržna, připravili spoustu aktivit a zábavy. 
Nadšení a radost dětí byla upřímná.

Podobně se prezentovali rovněž členové 
SKP, konkrétně oddíl cyklistů, který vyrazil 
v červenci s dětmi a mládeží na již tradiční 
soustředění do Jedovnice. Pětidenní akce se 
zúčastnilo 31 dětí, 7 trenérů a také 22 rodi-
čů. Děkuji našim hasičům i cyklistům za jejich 
obětavý přístup a za neutuchající práci s dět-
mi.  Díky,�Petr�Blokša,�starosta

Poděkování starosty

Třetí srpnový týden se konal Hasičský pří-
městský tábor. Zúčastnilo se ho 33 dětí, pro 
které byl připraven bohatý program plný zába-
vy, zdokonalení vědomostí a zručnosti v hasič-
ském sportu, ochrany a poznání přírody.

Děti navštívily Velký Svět Techniky v Dolních 
Vítkovicích. Zhlédly výcvik záchrany tonoucího 
na řece, kde si pak samy vyzkoušely používá-

ní záchranných prvků u splavu a byly poučeny, 
jak se chovat u vody. Za ukázku moc děkujeme 
hasičům z Frýdlantu nad Ostravicí. Velkým zá-
žitkem bylo i přespání v obecním centru a slaňo-
vání na tréninkové věži. Děkujeme i obecnímu 
úřadu a samozřejmě velký dík také patří celému 
týmu, který se celý týden podílel na hladkém 
průběhu tábora.  Hasiči�Pržno

Hasiči uspořádali tábor pro děti
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slovo starostky

Milí�spoluobčané,
Jak rychle přišly, tak rychle bohužel i odešly. Letní prázdniny jsou za námi 

a nás čekají opět všední starosti i radosti běžného školního roku. Přeji proto 
všem školákům i rodičům, aby nastávající rok proběhl bez potíží a samozřej-
mě i bez distanční výuky. Aby se dětem ve škole dařilo a domů si nosily jen 
samé dobré známky a hezké zážitky.

Koronavirus v posledních týdnech lehce ustoupil do pozadí. Pevně dou-
fám, že s příchodem podzimu nevystrčí své růžky. Věřím také, že se bude 

moci nerušeně a bez výrazných omezení konat akce Gastrovice, na kterou se osobně moc těším. 
Vážení spoluobčané, přeji vám všem krásné zářijové dny a držím všem moc palce, abyste 

nástup do škol i do práce zvládli na jedničku s hvězdičkou. 
 Pavlína�Stankayová,�starostka�Ostravice

Železnice se dočká 
elektrizace

Obyvatelé Ostravice i turisté se mohou 
těšit na výrazné zkvalitnění dopravy do obce. 
České dráhy totiž chystají elektrizaci trati 
v úseku Ostrava – Frýdek-Místek – Frenštát 
pod Radhoštěm a také Frýdlant nad Ostra-
vicí – Ostravice. Doprava bude pohodlnější 
a také rychlejší a bezpečnější.

  (Celý článek najdete na str. 1)

Letní promítání 
v Hotelu Freud

Prázdninové večery často nabízejí růz-
né možnosti k jejich prožití. Hotel Freud se 
v posledním červencovém týdnu postaral 
o to, aby nejen jeho hosté, ale i veřejnost 
mohla v příjemném prostředí hotelové za-
hrady zhlédnout tři filmy různých žánrů. 
Promítání filmů bylo vždy doprovázeno ven-
kovním grilováním s pestrou nabídkou skvě-
lých pokrmů a širokým výběrem nápojů dle 
divákovy chuti. Návštěvníci těchto večerů si 
jistě odnesli domů velmi pěkný, nejen filmo-
vý zážitek.

Sice to byl jen mžik, ale stál za to. Ostravicí 
se prohnal nejvýznamnější cyklistický závod 
České republiky – Sazka Tour a milovníci sil-
ničních kol si ho nenechali ujít. U Hotelu Freud 
byla navíc sprinterská prémie, a tak lidé mohli 
sledovat snahu závodníků o co nejrychlejší 
průjezd. 

Akce se zúčastnily významné světové stá-

je a mezi cyklisty byli i čeští borci, mimo jiné 
i Michael Kukrle, který překvapil svou jízdou 
na olympijský hrách v Tokiu. Zrovna tuto etapu, 
která vedla z Olomouce na Pustevny, ale lépe 
zvládl další Čech, Jan Hirt, který dojel na čtvr-
tém místě. Trasa, kterou závodníci zdolávali 8. 
srpna, měřila 203 kilometrů a závodníci na ní na-
stoupali neuvěřitelných 3064 výškových metrů. 

Ostravice zažila cyklistický svátek

Obec Ostravice nově zavádí svoz plastového odpadu v centru obce 
se společností Frýdecká skládka. 

První svoz je naplánován na čtvrtek 2. září 2021. 
Četnost svozů bude 1x�měsíčně, další svozy budou v úterky:
– 5. 10., 2. 11., 30. 11. a 28. 12.
Do�žlutých�nádob�na�plasty�patří:
• sešlápnuté PET lahve od nápojů
• kelímky, sáčky, fólie, polystyren
• výrobky z plastů
• nápojové plechovky
Do�žlutých�nádob�na�plasty�NEpatří:
x tetra pack obaly (krabice od mléka, džusů)
x novodurové trubky
x obaly od nebezpečných látek
x podlahové krytiny
Děkujeme všem občanům, že třídíte odpad a přispíváte tak ke zlepšení životního prostředí.
� Vedení�obce�Ostravice

Svoz plastového odpadu na Ostravici

Od letošního školního roku bychom 
ve svých řadách rádi přivítali nové čle-
ny. Jsme spolek, který se snaží zachová-
vat a předávat staré lidové tradice, nářečí 
a zvyky Lašského a Kysuckého regionu. Ve-
deme děti k hudbě, zpěvu a tanci. Chceme 
pozdvihnout lidovou kulturu a její propojení 
s přírodou, venkovem a obyčejným životem. 

Vítáme všechny zájemce z řad dětí od 6 
do 15 let. V případě vašeho zájmu budeme 
rádi, když se ozvete na emailovou adresu: 
fs.grunik@gmail.com, kde vám poskytneme 
více informací. Těšíme se na vás. 

 Za�soubor�Grunik�
� Veronika�Šalamounová�
� a�Gabriela�Čárková

Folklorní soubor malý Grunik obnovuje svou činnost!

Poslední srpnový víkend si své síly a vytr-
valost prověřili sportovci na tradiční Koňská 
mast Beskydská sedmičce 2021. Ve fantas-
tickém čase 11 hodin 20 minut a 48 vteřin 
zvládl 101,5 kilometrů dlouhou trasu s pře-
výšením 5500 metrů a jako první do cíle do-
běhl teprve devatenáctiletý Matěj Beneš (tým 
Sportobchod). 

„Co k tomu říct, to je úplná nádhera. Vůbec 
by mě nenapadlo, že je to v mých možnos-
tech. Já jsem si myslel, že hodně ambiciózní 
cíl, který jsem měl, je 12 hodin, ale i to jsem 
si říkal, že by mi muselo všechno sednout, jak 
má. Nakonec je to ještě o 40 minut rychlejší. 
Ani ve snu by mě to nenapadlo, že to můžu 
dokázat,” radoval se v cíli vítěz. Nejrychlejší 
ženou se stala Hana Holoubková, která si 
zapsala čas 13 hodin, 35 minut a 54 sekund.

Závod začínal jako tradičně v Třinci. 

Na start se postavilo na 3000 mužů a žen. 
Od 15 hodin vybíhali do terénu tzv. hobíci. 
Ti, kteří aspirovali na medailové umístění, se 
rozběhli do hor po hromadném startu ve 22 
hodin večer. 

12. ročník závodu se nesl v duchu vynika-
jících sportovních výsledků a vítězem se stal 
každý závodník, který zdolal závěrečnou K2 
na náměstí Míru ve Frenštátě pod Radhoš-
těm. Do cíle nakonec nezvládla dorazit čtvr-
tina startovacího pole, v minulých ročnících 
to bývala dokonce jedna třetina závodníků. 
„Je to velké překvapení, ale dost tomu hrálo 
do karet počasí. Lidé čekali to nejhorší, ale 
nakonec bylo ideální počasí pro extrémní 
sport, protože nebylo horko a téměř nepršelo. 
Určitě tomu pomohl také plovoucí start, kdy 
měli závodníci na zvládnutí trasy až 33 ho-
din,” je přesvědčen ředitel závodu Libor Uher.

Ostravicí se opět prohnal závod B7

kos informuje

Senioři už se opět baví společně
Z důvodů nám všem známých jsme se se-

šli téměř po roce v červnu v areálu U Řeky 
abychom opožděně usmažili tradiční vaječi-
nu. Po dlouhém výpadku našich klubových 
setkání přišlo 45 členů a do připraveného 
kotlíku putovalo 225 vajíček. 

Pochutnali jsme si na domácím chlebu 
naší paní Veroniky, za což jí patří naše po-
děkování. Počasí nám přálo, a tak si přítomní 
popovídali, vyslechli informace našeho před-
sedy o plánovaných akcích klubu, pokud to 

situace dovolí. Setkání se vydařilo a s dob-
rou náladou jsme se rozcházeli do svých 
domovů. Dalším klubovým setkáním bylo 
v červenci posezení v Beskydském pivovár-
ku. Tentokrát nebyla účast tak hojná, ale ti, 
kteří přišli, se dobře pobavili. 

Dne 18. srpna se naši členové setkali opět 
v areálu U Řeky při opékání klobásek. Po-
časí bylo příznivé, klobásky výborné. Sešlo 
se 39 členů, které přišla pozdravit paní sta-
rostka Pavlína Stankayová. Přítomní si také 

vyslechli informace ke klubové-
mu zájezdu. Poděkování patří 
personálu restaurace U Řeky 
za perfektní přípravu a obsluhu. 
Všichni přítomní si popovídali, a dokonce 
také zazpívali za doprovodu houslí náhodné 
ostravské turistky několik písniček a naší klu-
bovou hymnu. 

O příštích akcích klubu budou uveřejněny 
informace na obvyklých místech a internetu. 

 Jana�Nevludová

Ostravičtí skauti si i tyto prázdniny užili 
spoustu legrace i dobrodružství na skaut-
ském táboře. Stejně jako minulý rok se 
konal na Podolánkách, kde na táborníky 
čekala stanová osada a spousta nápadů 
oddílových vedoucích. Letos vymysleli no-
vou etapovou hru nazvanou Cesta na konec 
světa.

Poslední červencový týden tak malí tá-
borníci vyrazili za novými zážitky. „V sedm 
ráno měli budíček. Pak je čekala rozcvička, 
snídaně a táborová práce. Po obědě hráli 
oddílovou hru, měli i nějaké to osobní volno 
a po večeři následovala večerka,“ popsala 
život na táboře starostka Ostravice a skaut-
ská vedoucí Pavlína Stankayová. 

Děti bravurně zvládly spaní ve stanech 
s podsadou, polní kuchyni i provizorní spr-
chu. Tábor byl bez elektřiny i bez mobilních 
telefonů, které nakonec vlastně ani nikomu 
nechyběly. Skauti na táboře hráli různé hry, 
chodili na výlety, a dokonce ti odvážní plnili 
i různé bobříky, mimo jiné i odvahy. U tábo-
rového ohně někteří skládali slib, ať už Vlčat 
a Světlušek, nebo ti větší skautský. Vlčata 

a Světlušky nám vyrostly, slib tak skládalo 
pět skautů a pět skautek. Poslední den si 
mohly děti vyzkoušet a připomenout různé 
skautské dovednosti, jako jsou třeba uzly, 
orientace v mapě, první pomoc atd. a odpo-
ledne různé sportovní aktivity ve znamení 
olympijských her. 

Skauti vyrazili také na výlety. Vlčata 
a Světlušky ho měly pojatý jako výstup 
na nejvyšší horu Ameriky Aconcagua s růz-
nými úkoly. Na pomyslném vrcholu hory 
si za odměnu opekly marshmallow. Skauti 
a skautky vyrazili kolem Kněhyně a na Čer-

tův mlýn, stříleli po cestě z luku a dovědě-
li se zajímavosti ohledně vzniku Beskyd. 
Na závěr výletu se děti koupaly v Čeladen-
ce.

„Myslím, že si to děti skvěle užily a že 
je tábor bavil. Zvládly třeba i stezku odva-
hy a adrenalinový zážitek v podobě lanové 
dráhy, na které se učily překonávat strach. 
Počasí vyšlo nádherně a tábora se ve zdraví 
zúčastnilo 29 dětí,“ těší starostku. Upřesnila, 
že tábor opět zdobil totem řezbáře Luďka 
Vančury. „V září se těšíme na schůzky a snad 
už nás covid neomezí,“ dodala.

Ostravičtí skauti si užili tábor plný dobrodružství
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V souvislosti s připravovanou veřejnou 
schůzí ke kanalizaci, která proběhne ve stře-
du 8. září od 18 hodin v sále Obecního domu, 
vracíme se i prostřednictvím těchto řádků k té-
matu řešení odpadních vod v obci. Bude jistě 
užitečné shrnout si dosavadní zjištění a z nich 
vyplývající možnosti, které máme k dispozici.

V oblasti odkanalizování existují v zásadě 
dvě základní varianty. Jednak centrální kanali-
zace, která veškeré odpadní vody ze všech na-
pojených nemovitostí svádí fyzicky k likvidaci 
do jednoho místa (tedy potrubím na jednu čis-
tírnu), a za druhé kanalizace decentrální, tvo-
řená (pomyslnou) sítí jednotlivých domovních 
čistíren odpadních vod (tyto ČOV tedy nejsou 
fyzicky napojeny na společné potrubí). Obě 
základní možnosti pak lze dále přesněji členit 
podle konkrétního zvoleného řešení a obě mají 
také samozřejmě své výhody i nevýhody či 
úskalí. Vezměme to postupně.

Možnost centrálního odkanalizování byla 
v základním rozsahu odprezentována již na ve-
řejné schůzi v lednu 2020. Ze studie tehdy vy-
plynulo, že významnou část obce je technicky 
možné odkanalizovat gravitačně (spádově), 
tzn. svést splašky potrubím do nejnižšího mís-
ta v obci, k hranici katastru Nové Vsi. Prvotní 
studie počítala buď s napojením na tlakovou 
kanalizační síť z Nové Vsi na čistírnu v Ostra-
vici, nebo s výstavbou obecní čistírny v lokalitě 
„Vrbky“. Vzhledem k nedostatečné kapacitě 
ostravické čistírny byla studie následně dopl-
něna (ve spolupráci s městem Frýdlant nad 
Ostravicí) o možnost prodloužení kanalizační 
sítě „po staré cestě“ přes Novou Ves na čistírnu 
společnosti SMVAK pod Frýdlantem.

O variantě decentrálního čištění odpadních 
vod jsme občany informovali poprvé v letoš-
ním březnovém Mikroregionu. V praxi se jedná 
o systém jednotlivých domovních čistíren (vždy 
pro jeden či několik domů), které nejsou na-
vzájem propojeny potrubím, ale pomocí čidel 

jsou dálkově monitorovány. Průběžně a podle 
skutečné aktuální potřeby je tak zajišťována 
jejich kontrola i údržba. Výsledkem je vlastně 
jakási síť moderních domovních čistíren, o je-
jichž správu se stará obec. V průběhu července 
a srpna zpracoval odborný projektant na zákla-
dě šetření přímo v terénu i k této variantě studii, 
která potvrdila proveditelnost tohoto řešení. 

Kanalizace centrální má několik nezpo-
chybnitelných výhod. V prvé řadě jsou splašky 
odvedeny „pryč“ od domu. To je jednak „ele-
gantnější“ řešení – problém z pohledu uživa-
tele (alespoň zdánlivě) přestává existovat, ale 
především je to výhodnější z hlediska zajištění 
plynulosti provozu – zjednodušeně řečeno je 
velká ČOV s pravidelným přísunem odpadních 
vod méně náchylná k problémům, její provoz je 
stabilnější. Běžný uživatel se v případě centrál-
ní kanalizace také zpravidla tolik netrápí tím, co 
do kanalizace může či nemůže spláchnout. To 
je sice sama o sobě výhoda dosti sporná, ale 
v každém případě důsledky jednotlivé „neopa-
trnosti“ nejsou u centrální kanalizace tak fatální 
jako v případě malé domácí čistírny. „Decent-
rál“ je v tomto ohledu uživatelsky náročnější, 
vyžaduje odpovědnější přístup – ostatně ten, 
kdo se již dnes zodpovědně stará o vlastní čis-
tičku, ví, že olej, savo, vlhčené ubrousky a další 
umí nadělat pořádnou paseku. Tento „lidský 
faktor“ je možná největší potenciální slabinou 
decentrální kanalizace jako takové. Statisti-
ka je v tomto směru neúprosná – velká část 
(někdy se uvádí až 80 %) domovních čističek 
po několika letech provozu nefunguje správně. 
Na druhou stranu decentrální kanalizace prá-
vě tento hlavní handicap individuálních čistíren 
řeší oním zmiňovaným průběžným a stálým 
monitorováním pomocí čidel.

Každá úvaha, týkající se tak zásadního pro-
jektu, jakým je kanalizace, se dříve či později 
vždy dostane k otázce finančních nákladů. Jak 
bylo zmíněno již v březnovém článku, náklady 

na vybudování centrální gravitační kanalizace 
odhadla studie v roce 2020 na přibližně 150 
milionů. Při dnešním strmém růstu cen ve sta-
vebnictví lze už nyní bohužel počítat nejspíš 
s částkou ještě vyšší. I v případě získání 80% 
dotace by se tak spoluúčast obce pohybovala 
v řádu několika celých ročních rozpočtů. Navíc 
provoz centrální kanalizace znamená rovněž 
placení stočného, tedy přibližně dvojnásobné 
zvýšení platby za vodu. Varianta decentrálních 
domovních čističek pochopitelně také není za-
darmo, ale celkové náklady lze u tohoto řešení 
odhadovat jako zhruba čtvrtinové. 

A pak jsou tu i další argumenty ke zvážení: 
Pro centrální kanalizaci může hovořit fakt, že 
na potrubí uloženém v zemi se toho nemůže 
až tolik pokazit, zato domovní čistírna se samo-
zřejmě pokazit může a také ani při té nejlepší 
péči nemá neomezenou životnost. Zatímco 
však centrální kanalizace nejspíš nikdy ne-
dosáhne k odlehlejším a izolovaným částem 
obce, protože to už by bylo zkrátka enormně 
nákladné, „decentrál“ je v tomto ohledu mno-
hem reálnější a umožňuje vybudování ČOV 
prakticky u všech zájemců. 

Někdo bude možná více zdůrazňovat rozko-
pané cesty, jiný zase problémy se vsakováním 
přečištěné vody do jílového podloží. V otázce 
kanalizace ale nejde o to vyhrát a utlouct pro-
tivníka argumenty. Podstatné je, abychom došli 
ke konsensu, našli řešení technicky i finančně 
reálné a posunuli se jako obec do 21. století. 

Někdo nejspíš mávne rukou a řekne, že je 
to jedno, že to stejně nebude fungovat… Ale 
pokud vám to jedno není, přijďte ve středu 8. 
září v 18 hodin do Obecního domu. Účast ve-
dle architekta ing. Milana Ježka, který zpra-
covával studii decentrální kanalizace, přislíbil 
i pan Jan Jiskra, starosta obce Starkoč, kde 
mají s tímto řešením již několikaletou zkuše-
nost. Varianty jsou k dispozici, nyní je potřeba 
se rozhodnout.

CVČ U Rosničky informuje

Malenovice

slovo starosty

Vážení a milí spoluobčané,
léto je pomalu za námi, a ať už jste dovolenou strávili tentokrát v exotických zahraničních 

destinacích, na některém z malebných míst České republiky nebo doma v Beskydech, doufám, 
že jste si především odpočinuli, načerpali nové síly a alespoň na chvíli snad i zapomněli na kaž-
dodenní strasti a problémy běžného života.

Před námi je podzim a nikdo z nás neví, jak moc do našich životů opět zasáhne epidemická 
situace. Některé faktory přitom samozřejmě neovlivníme – počasí, nové virové mutace ani pro-
myšlenost případných dalších opatření. Leckdy mi ale připadá, že mnohem horším způsobem 
dopadá covid na naše životy nepřímo – tím, jak rozděluje beztak už tak dost rozklíženou společ-
nost. Uvnitř rodin i mezi letitými přáteli najednou vznikají propasti, odpůrci a zastánci očkování se 
navzájem obviňují, kdo z nich je větší „ovce“, spory dostávají často až absurdní nádech. 

Nevíme přesně, co nás čeká, ale z předchozích vln jsme se už přece jen mohli trochu poučit. 
Nepropadejme tedy přehnanému strachu a konspiracím, používejme kritický rozum a buďme 
tolerantní a zodpovědní. Nenechme se virem (ani nikým jiným) rozeštvat. 

Přeji vám krásné a pohodové babí léto…
  Pavel�Kuběna,�starosta

Informace obecního úřadu

• Obecní úřad zve všechny občany na ve-
řejnou schůzi k tématu kanalizace�v�Male-
novicích. Původně avizovaný termín byl 
z organizačních důvodů změněn na středu�
8.�9.�od�18.00�v�sále�Obecního�domu.

• 17.� zasedání� zastupitelstva obce se 
uskuteční ve čtvrtek 23.�září�od�18.00 v sále 
Obecního domu.

• Všechny malenovické seniory srdeč-
ně zveme na autobusový� výlet� na� Ly-
sou� horu.� V� pátek� 1.� 10. v 8.30 bude 
autobus přistaven na parkovišti u Obec-
ního domu. Přihlásit se můžete telefo-
nicky (558 677 877), mailem (obec@ma-
lenovice.eu) nebo osobně na obecním 
úřadě.

Milé děti, rodiče a přátelé Rosničky,
prázdninové volné dny utekly jako voda 

a začíná nový školní rok. Pevně věřím, že se 
tento školní rok vrátí do „původních kolejí“. 

Nejprve se společně ohlédneme za dru-
hým prázdninovým měsícem na Rosničce.

V srpnu proběhly čtyři rosničkové příměst-
ské tábory – Výlety za poznáním, Keramika, 
Klučičí tábor a Tvoření pro dívky. 
Troufnu si říct, že se všechny tábory 
vydařily, děti byly spokojené a spous-
ta mi a ostatním lektorkám říkala, že 
už se těší na příští rok. Ještě jednou 
bych ráda poděkovala kolegyním a kolegovi 
za skvělou práci a dětem za vytvoření úžasné 
„atmošky“ na táborech. 

Od 13. 9. proběhne v Rosničce týden 
ukázkových hodin, kdy se můžete s dětmi 
přijít podívat na výuku jednotlivých kroužků 
a popovídat si s lektory. Medailonky lektorů 
a popis jednotlivých kroužků jsou k dispozici 
na www.urosnicky.eu. Od pondělí 6. 9. bude 

na webu a FB vyvěšen nový rozvrh hodin 
a organizační změny – především nutnost 
posílat jen on-line přihlášku a platby provádět 
pouze bezhotovostně.

Prozatím nevím, jaké budou epidemiolo-
gické podmínky účasti na kroužcích. Po kon-
zultaci s KHS dám vše potřebné včas vědět 
na webu a FB.

7. 9. proběhne v KC Frýdlant nad Os-
travicí Burza kroužků, na kterou jste sr-
dečně zváni.

Od nového školního roku jsem si pro 
děti i dospělé připravila novinku – TURIS-

TICKÉ SOBOTY. Vždy jednou měsíčně v so-
botu budeme spolu objevovat kouzelná místa 
našeho bližšího i vzdálenějšího okolí. Hlavní 
myšlenkou těchto akcí je užít si společný čas 
a trochu se hýbat. Více informací ke každé so-
botě bude na plakátu, na FB a na webu.

CVČ U Rosničky také hledá od nového 
školního roku pro odpolední doučování dětí pe-
dagoga/pedagožku, nejlépe s aprobací ČJ, M. 

Pro více informací volejte nebo pište 
na 724 144 368.

Přeji všem dětem úspěšný návrat do ško-
ly, krásné slunné září a těším se na viděnou 
v Rosničce.

� Teta�Blanka�

Kanalizace – varianty jsou k dispozici, 
před námi je zásadní rozhodování…
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••••••••••••••••••••••••
• •Bluegrass Theatre

Metylovice
••••••••••••••••••••••••
v sobotu 11.9.2021 v 18 hodin

Metylovice, areál za školou, hraje:

Hosté ze severu Čech.

Průdušky
legendy, 46 let existence, dvojnásobný vítěz Porty

Ptačoroko
známá domácí kapela a pořadatel akcí v BT

Vstupné 170,- 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

Veřejnosti se otevřelo nové sportovní 
zázemí u fotbalového hřiště. Je včetně re-
staurace, která bude mít kuchyň se sklady 
a sociálním zařízení.

„Ve sportovní části najdou sportovci čty-
ři šatny s kompletním sociálním zázemím, 
rozhodčí s trenéry zde také mají svou šatnu. 
Dále se v přízemí nachází zasedací míst-
nost pro spolky a jejich výbory, v relaxační 
části je vířivka, parní sauna a infrasauna 
kombinovaná s finskou saunou. Pro účast-
níky venkovních akcí je k dispozici sociální 
zařízení a venkovní zastřešená terasa pro 
venkovní posezení s grilem pro veřejnost,“ 
popsal sportovní zázemí Lukáš Halata. Po-
ukázal, že hlavně maminky s malými dětmi 
jistě ocení dětský koutek, který se nachází 
v restauraci.

Venku zůstane zachováno ohniště. Počí-
tá se ještě s výstavbou pergoly a krbu v zad-
ní části areálu. V patře je připravena malá 
tělocvična pro veřejnost a sklady.

V Metylovicích letos vznikla první kni-
hobudka. Jejím autorem je Libor Čelinský, 
který se věnuje mimo jiné také řezbářství. 
Jeho tvorbu si od 26. září lidé budou moci 
prohlédnout v místním muzeu. 

Jak� jste� se� k� řezbářství� dostal� a� jak�
dlouho�se�mu�již�věnujete?

Nemám žádné řezbářské vzdělání. Asi 
před patnácti lety jsem viděl na dovolené ši-
kovné kuchaře, jak vyřezávají květy do me-
lounů, tak jsem si meloun koupil a podle 
různých videí zkoušel jejich díla napodobit. 
Technice carving fruit jsem propadl natolik, 
že u nás doma nebylo kousek zeleniny, kte-
rou jsem před spotřebou neozdobil.

Problém byl v krátké trvanlivosti výrobků, 
a tak jsem postupně přešel na řezání do dře-
va. Nebaví mě stále jeden styl opracování 
dřeva, tak chvíli vyrábím fajfky, pak zase 
vyřezávám motorovou pilou sochy, loutky, 
pomocí dlátek malé postavičky do betlé-
mu, intarzované obrazy, a hlavně dřevěné 
hračky pro vnuka – auta, motorky, letadla. 
Vnuk má zákaz hrát si u nás s plastovými 

hračkami a ani mu to nevadí. Vždycky říká: 
Dědo, jdu si hrát s dřevákama ☺. Svá dílka 
neprodávám, vyrábím je pro své potěšení 
a pro radost obdarovávaných. 

Jak� dlouho� v� Metylovicích� bydlíte�
a�proč�jste�se�sem�přistěhoval?

Do Metylovic jsme se přistěhovali asi před 
osmi lety ze sousední Lhotky. 
Jsem OSVČ, mám spediční 
firmu. Měl jsem pronajatou 
kancelář ve Frýdku-Místku, 
ale nebavilo mě každý den 
dojíždět, tak jsem hledal větší 
dům na klidném místě, který 
bych mohl využít zčásti i jako 
kancelář. A taky abych se 
mohl naplno věnovat svému 
koníčku – řezbařině, a přitom 
nikoho neobtěžoval hlukem 
při zpracovávání dřeva. Vše 
splňoval až dům pod Čupkem 
v Metylovicích.

Bydlíte� tedy� pod� Čup-
kem� a�máte� krásný� výhled�
na�naši�vesnici�i�na�Besky-
dy.�Jak�se�vám�v�Metylovi-
cích�líbí?

Jeden můj známý si mě 
dobírá, když přijede k nám 
na návštěvu, že bych měl obci 
platit daň z výhledu. Musel 
jsem se naučit všechny okolní 
kopečky pojmenovat, a že jich 
je od nás vidět. 

Máte kromě řezbářství ješ-
tě nějaké další koníčky?

Většinu volného času mi zabere práce se 
dřevem, ale jinak se taky rád věnuji práci 
na zahradě a cestování. Díky covidové době 
vznikly v mé dílně desítky dřevěných hraček, 
obrázků, loutek a soch. Ale už bych zase ra-
ději někam vycestoval a bez roušky. 

 Martina�Mertová

Už třetí ročník Metylovského trojsešupu pořá-
dá v sobotu 2. října PR výbor Obce Metylovice 
ve spolupráci s místními spolky. Start i cíl bude 
na hřišti v Metylovicích. Hlavní trasa měří zhruba 
14 km a vede přes tři metylovské vrcholy – Ču-
pek, Na Magoni a Kubalanky.

Pro rodiče s dětmi, seniory a méně zdatné 
turisty bude připravena kratší trasa, která po-
vede z hřiště na Čupek a zpět na hřiště. Délka 
této trasy je přibližně čtyři kilometry. Během této 
značené trasy budou účastníci řešit teoretické 
i praktické úkoly, které připraví místní spolky. 
Start delší trasy bude od 9 do 10 hodin. Kratší 
trasa odstartuje mezi 12.30–13.30 hodin. 

Na startu obou tras dostanou účastníci star-
tovní karty. Ti, kteří se vydají na všechny tři vr-
choly, otisknou do karet na vrcholech razítka. 
Účastníci krátké trasy obdrží kartu, do níž budou 

zaznamenávat správné odpovědi.
Na všech vrcholech bude pro účastníky při-

praveno malé občerstvení. V cíli pak dospělí 
účastníci obdrží guláš a účastnický list, děti 
párek a malé překvapení. „Doufejme, že se 
na podzim nedočkáme další koronavirové vlny 
a že se nám třetí ročník Metylovského trojsešu-
pu podaří uskutečnit,“ doufají organizátoři. 

 Martina�Mertová

Metylovice zvou občany na Trojsešup 

Sportovní zázemí otevřelo své brány

Slavnostní otevření provázalo nepříliš 
dobré počasí. Pak se ale umoudřilo. Záze-
mí požehnal místní farář Václav Gandera. 
Pak už následoval program plný sportovních 
klání, soutěží a zábavy. „Lidé se dobře ba-

vili. Pobavila je hlavně scénka z filmu Ať žijí 
duchové,“ podotkl s úsměvem starosta. Po-
dle ohlasů přítomných může říci, že se nový 
areál obyvatelům obce líbí a jsou spokojeni. 
Akce vyvrcholila ohňostrojem. 

„Nejprve jsem vyřezával květy do melounů“

tým den datum čas domácí hosté
Dorost středa 1. 9. 17:00 Metylovice Dobratice
Žáci sobota 4. 9. 9:30 Metylovice Frýdlant nad Ostravicí
Dorost neděle 5. 9. 13:30 Metylovice Nebory/Smilovice
Muži neděle 5. 9. 16:00 Metylovice Návsí
Žáci středa 8. 9. 17:00 Hukvaldy Metylovice
Žáci neděle 12. 9. 16:00 Lískovec Metylovice
Muži neděle 12. 9. 16:00 Metylovice Vojkovice
Žáci pátek 17. 9. 17:00 Metylovice Dobrá/Nošovice
Dorost neděle 19. 9. 13:00 Metylovice Návsí
Muži neděle 19. 9. 15:30 Metylovice Tošanovice
Žáci středa 22. 9. 15.30 Mosty Metylovice
Žáci neděle 26. 9. 15:30 Metylovice Frýdek-Místek "B"
Dorost neděle 26. 9. 13:00 Metylovice Staré Město
Muži sobota 25. 9. 15:30 Chlebovice Metylovice
Muži úterý 28. 9. 15:30 Hrádek Metylovice
Žáci neděle 3. 10. 13:00 Staré Město Metylovice
Dorost sobota 2. 10. 12:30 Dobratice Metylovice
Muži neděle 3. 10. 15:00 Metylovice Nošovice
Žáci sobota 9. 10. 9:30 Bystřice Metylovice
Dorost neděle 10. 10. 12:00 Nebory/Smilovice Metylovice
Muži neděle 10. 10. 15:00 Písek Metylovice
Žáci neděle 17. 10. 14:30 Raškovice Metylovice
Muži sobota 16. 10. 14:30 Palkovice Metylovice
Žáci neděle 24. 10. 12:00 Metylovice Frýdek-Místek "A"
Dorost neděle 24. 10. 11:30 Návsí Metylovice
Muži neděle 24. 10. 14:30 Metylovice Nebory
Žáci čtvrtek 28. 10. 10:00 Metylovice Nebory/Smilovice
Muži čtvrtek 28. 10. 14:30 Hukvaldy Metylovice
Dorost neděle 31. 10. 15:00 Staré Město Metylovice
Muži neděle 31. 10. 14:30 Metylovice Bukovec

ROZLOSOVÁNÍ – sezóna 2021/2022 – žáci, dorost a muži

V malebném areálu metylovského Bluegrass 
Theatre se v neděli 15. srpna konal koncert Ro-
berta Křesťana a Druhé trávy a dvojice Zenkl & Ko-
zák. Počasí přálo a lidé si přišli vychutnat příjemný 
hudební zážitek. 

„Viděli jsme, a hlavně slyšeli, výkon špičkových 
českých hudebníků, bez debaty evropské úrovně. 

Koncert už tím seskupením dvou špičkových for-
mací byl unikátní, a když zahrály společně, tak to 
jen potvrdily,“ zhodnotil pořadatel Lukáš Karlický.

S průběhem akce je velmi spokojen a děku-
je tímto celému dobrovolnému týmu pořadatelů 
a zvukařům i Obci Metylovice, ve které má v po-
slední době čím dál větší oporu.

Koncert Roberta Křesťana návštěvníky nadchl

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

Metylovice
••••••••••••••••••••••••

v pátek 17.9.2021 v 18 hodin
Metylovice, areál za školou, hraje:

Hosté z jihu Čech.

SEMTAM
Petr Ježek z Příbrami - banjo, recitál

Blueland
známá přední slovenská kapela

Vstupné 230,- 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
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Obecní úřad, ZŠ a MŠ Pstruží 
Vás zvou 

 

Pstružovské 
plackové  hody 

a 

Drakiádu 

 

24. 9. 2021 od 15.30 hodin – dětské hřiště 
sraz draků v 16.00 hodin před „cukrárnou“ 

Na Pstruží se konala tradiční Poutní 
slavnost nanebevzetí Panny Marie. Lidé 
se sešli ke kapličce v sobotu 14. července. 
Po slavnostní mši si pochutnali na koláčích 

a také na výtečném guláši. Nechybělo ani 
další občerstvení, jiskrné pivo a dobrá ná-
lada. Akci pořádala farnost z Frýdlantu nad 
Ostravicí.

Opět po roce se mohli lidé přijít do Ski areálu 
Opálená podívat na atraktivní zápolení na dračí 
lodi s názvem Opálený drak a zároveň si i tro-
chu zasportovat. Akce se konala v sobotu 7. 
července a už od rána bylo zřejmé, že počasí 
jí přeje.

Opáleného draka pořádal Dragon Boat Os-
trava spolu s provozovateli areálu. Zúčastnila 
se jí jednak široká veřejnost, jednak také zá-
vodníci a mistři České republiky v roce 2020. 
Na retenční nádrži lyžařského areálu se mezi 
sebou utkalo několik vytvořených týmů. Soutě-

žilo se tak, že dva týmy usedly do dračí lodě 
a pádlováním se snažily překonat své protivní-
ky. Lidé skandovali, a hlavně se výborně bavili.

Pořadatelé připravili i doprovodný program. 
K dobré náladě pomohlo i vynikající občerstve-
ní včetně grilovaných dobrot.

Opálená byla dějištěm bojů na dračí lodi

Prázdniny jsou sice už minulostí, to ale ne-
znamená, že lidem skončila zábava či výlety 
po okolí. A září je přímo ideální měsíc na hor-
ské túry. Takový pohled na Beskydy a na ves-
nice v podhůří, jaký je z Ondřejníku, najdete 
málokde. Ondřejník je samostatná hora, údo-
lím oddělená od hřebene Beskyd a díky tomu 
umožňuje, aby se turisté právě na onen pás 
beskydských hor podívali pěkně z odstupu. 
Proto je tento výlet „medvědími tlapkami“ vý-
pravou za krásnými výhledy.

Kaple�na�Ondřejníku
Když manželé Látalovi z Ostravy postavili 

ve třicátých letech minulého století na Ondřej-
níku chatu Solárka, rozhodli se, že na nejkrás-
nějším místě vystaví ještě malou kamennou 
kapličku. Bylo by těžké najít na Ondřejníku mís-
to s lepšími výhledy, než je to, kde dodnes stojí 
kaple svatého Antonína Paduánského. Proto 
je dobré tady posedět a pokochat se výhledy 
na Lysou horu i pohledem do údolí.

Ale ještě něčím tato kaple přitahuje. Právě tady 
prý ústila chodba, kterou z Lysé hory prchal s lu-
pem zbojník Ondráš. Vzhledem k tomu, jak daleko 
Lysá hora odtud je, si jde jen těžko představit, že 
by podzemím vedly jeskyně, tunely a skrýše až 
sem. Ale kdo ví, jak to tehdy vlastně bylo…

Radhošť�ze�Skalky
Další trasa vede po starých lesních cestách 

až na vrchol zvaný Skalka. Není to žádná nuda, 
protože na mnoha místech budete mít výhledy 
na královnu Beskyd, na Lysou horu. V jednom 
místě je ideální zastávka u obřího mraveniště, 
které je dokonce opatřeno popisem toho, co mra-
venci lesní dělají, jak žijí a proč zrovna tady jsou.

Nejvyšším bodem trasy je další místo s vý-
hledy na Beskydy, vrchol zvaný Skalka. Stojíte 
na balvanech a vnímáte krásu další části těch-
to hor – podle kaple je jasně poznat Radhošť, 
vpravo od něj podle nové rozhledny je dnes už 
jasně rozpoznatelný vrchol Velkého Javorníku.

Další místo s výhledy na Lysou horu je 

od koliby na Opálené. Můžete posedět ve sty-
lové restauraci, můžete se radovat z typické 
podbeskydské krajiny s ovečkami a můžete do-
konce sjet do údolí na koloběžce nebo na „bu-
gině“. A pokud chcete jít dále po svých, pak 
vás stará lesácká cesta po vrstevnici dovede 
zpátky ke kapli svatého Antonína Paduánské-
ho.  (Zdroj: pomedvedichtlapkach.cz)

Pohodová procházka za výhledy na vrcholy Beskyd

Nad Ski areálem Opálená je opravená zvonič-
ka, ideální fotorámeček.  Foto:�Opálená

Lidé půjdou v říjnu k volebním urnám. 
Čekají nás volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky. Volby pro-
běhnou v pátek 8. října od 14 do 22 hodin 
a v sobotu 9. října od 8 do 14 hodin. Volební 
místnost bude na Obecním úřadu v Pstruží.

Volit může ten občan, který nejpozději 
v den konání voleb dosáhne 18 let. Volič 
po příchodu do volební místnosti musí pro-
kázat svoji totožnost platným občanským 
průkazem nebo platným cestovním průka-
zem. 

Volič, který se ze zdravotních důvodů 
nemůže dostavit do volební místnosti, může 

Obecní úřad Pstruží nebo ve dnech voleb 
volební komisi požádat o volbu do přenosné 
volební urny.

Voliči, kteří nebudou moci hlasovat, pro-
tože jsou mimo své bydliště, mohou do 1. 
října požádat o zaslání voličského průkazu 
poštou nebo datovou schránkou, osobně to 
mohou učinit do středy 6. října na obecním 
úřadě. 

K letošním volbám do sněmovny předloži-
lo kandidátní listiny 22 volebních seskupení. 
Je jich zhruba o třetinu méně než při minu-
lých volbách před čtyřmi roky. Tehdy dodalo 
kandidátky 31 stran a hnutí.

V říjnu se konají volby do Parlamentu ČR

Tradiční mše i s posezením
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Těmi proměnami mám na mysli počasí, kte-
ré nám deštěm narušilo dvě srpnové vycház-
ky, první a poslední, ale jinak zase naopak po-
časí ideální, takže většina akcí v pohodě. Též 
zdravotní cvičení v klubovně probíhalo v plné 
parádě (obě skupiny) a začala opět úterní ka-
retní posezení.

Chata�Dukla
Poslední červencový čtvrtek jsme podél 

Čeladenky dosáhli jednoho z tradičních let-
ních cílů, kde je vždy příjemné posezení na te-
rase s pěknými výhledy. Další akce jsou již 
srpnové. 

Stodola a Opálená
Toto jsou ty dvě zmoklé vycházky, nicméně 

v obou případech se našlo pár otrlých, kteří 

různými způsoby dorazili do cílového bodu, 
tzn. restaurace.

Lázeňské�bubnování
Tradiční prázdninové bubnování v BRC 

bylo opět pohodové, k čemuž zásadní měrou 
přispěl náš bubenický „guru“ pan Matýsek. 
Příjemné odpoledne jsme pak završili kde jin-
de než v zahradě U Sestřiček.

Trocha�turistiky�pro�zdatnější
Den poté byl na programu turistický výlet. 

Busem do Podolánek a odtud nahoru na Mar-
tiňák, po občerstvení a posilnění pak do Horní 
Bečvy s prohlídkou tamní přehrady. Posléze 
již busem přes Rožnov a Frenštát domů.

Výlet�do�Bašky
Zde jsme prvotně navštívili tamní knihovnu, 

kde nás očekávala paní Dajana Zápalková se 
skvělými koláčky a výstavou interesantních 
obrazů. Pak jsme procházkou dosáhli pře-
hrady, resp. restaurace U Lesa, kde byl prima 
výlet završen.

Jak�to�bude�v�září
Začínáme vycházkou do ostravického gol-

fového areálu, následuje výlet do Frýdku-Míst-
ku za uměním, návštěva zrekonstruovaného 
čeladenského Památníku Josefa Kaluse, pak 
se sejdeme Na Rozcestí a poslední zářijový 
den bude odpolední zájezdík do ostravské 
ZOO. A ještě jedna turistika pro zdatnější. Jak 
vidíte, je to ještě „lufťácký“ měsíc, tak snad 
(nejen) nám bude počasí přát. 

Pár�slov�závěrem
S kulturními a jinými akcemi se doslova roz-

trhl pytel, vzhledem k okolnostem není divu. 
Užijme si alespoň něco z bohaté nabídky, pro-
tože podzim je za dveřmi a mohou zase přijít 
nějaká omezení…

Pokud přece jen ano, tak doufejme, že mír-
nější než ta minulá. 

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

� Petr�Bernady

Čeladná 6.–7. srpna hostila šestý ročník 
festivalu Ladná Čeladná. Kromě rozmanité 
nabídky koncertů nechyběla divadelní před-
stavení, čtení pohádek v podání účinkují-
cích umělců, tvůrčí workshopy, herní zóna 
a další doprovodný program, který ocenily 
především rodiny s dětmi. Z hudebních in-
terpretů bodovali nejvíce Janek Ledecký, 
Vypsaná fixa, Vltava, Pavel Dobeš a Kapi-
tán Demo.

„Ačkoli byl letošní ročník poznamenán 
protikoronavirovými opatřeními, jsme rádi, 
že se lidé nenechali odradit a na festival 
přišli. Většina dorazila s již platnými doku-
menty o bezinfekčnosti a kdo ne, nechal se 
otestovat přímo na místě. Dobrou zprávou 
pro nás i naše návštěvníky bylo, že od-
bavení u vstupní brány netrvalo déle než 
v dřívějších letech,“ uvedl ředitel festivalu 
Jindřich Vaněk.

První festivalový den nabídl hned dva 
koncerty se zpěvákem Michalem Mare-
dou – ten první s projektem Mixle v piksle, 
v rámci něhož právě Mareda spolu s dalšími 
hudebníky předělává známé dětské písnič-
ky do rockové podoby. Druhý koncert pak 
odehrál s kapelou Vypsaná fixa. „Netrou-
fám si říct, zda koncert Mixle v piksle bavil 
spíše děti nebo jejich rodiče, každopádně 
nás těší, že společně zaplnili prostor před 
hlavní scénou a koncert si užili,“ pozname-
nal k vystoupení Jindřich Vaněk. Hudební 
nabídka byla pestrá, každý koncert si našel 

své publikum. Spíše starší ročníky si přišly 
poslechnout folkového klasika Pavla Dobe-
še, naopak mladí to roztančili před pódiem, 
na němž hrál DJ Lowa a Kapitán Demo.

Také druhý den nabídl různorodý hudeb-
ní mix, který zaujal publikum různého věku. 
Malým návštěvníkům bylo určeno interak-
tivní vystoupení Bombarďák, za nímž stojí 
trojice divadelníků/muzikantů v čele s Jiřím 
Jelínkem. Zpěvačka Naty Hrychová pak 
přilákala především náctileté, kapelu Vlta-

va pro změnu ocenili spíše dříve narození. 
Program vyvrcholil koncertem Janka Le-
deckého, jehož písničky sborově zpívali lidé 
napříč generacemi. „S ohledem na epidemii 
koronaviru visel dlouhou dobu nad hromad-
nými veřejnými akcemi otazník a bylo vidět, 
že si festivalovou atmosféru na Ladné Če-
ladné užívali jak návštěvníci, tak kapely. 
Z toho máme největší radost a těšíme se 
na další ročník, jehož termín připadá na 5. 
a 6. srpna 2022,“ dodal Jindřich Vaněk.

Srpnové proměny u čeladenských seniorů

Lázeňské bubnování v Beskydském rehabilitačním centru.

U paní Zápalkové v knihovně v Bašce.

V Podolánkách před cestou na Martiňák.

Čeladnou zaplnili festivaloví návštěvníci
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slovo starosty

Vážení a milí spoluobčané,
stojíme na prahu podzimu, většina z vás má po dovolených, už jsme v každodenním plném 

shonu a další dovolená je v nedohlednu. Teď ale vážně. Poslední události z naší obce mě opě-
tovně utvrzují o tom, že práce v obci je neskutečně pestrá a člověk se nikdy nemůže předem 
připravit na to, co ho čeká. Velmi mile mne proto překvapil telefonát pana Víta Vojty, předního 
českého sinologa, se kterým jsme jednali více než před rokem o možnosti umístění pamětní 
desky vloni zesnulého rodáka z Janovic, pana Doc. PhDr. Jaromíra Vochaly, DSc. (1927–2020). 
Měl jsem tak trošku za to, že pod tíhou událostí poslední doby toto upadlo v zapomnění. Jsem 
rád, že se tak nestalo a na budově restaurace U Toflů jsme v neděli 29. 8. 2021 mohli slavnostně 
odhalit za přítomnosti ministra kultury pamětní desku našemu rodákovi a přednímu evropskému 
znalci čínského písma a gramatiky.

Tak jak se nejistě vyvíjí epidemická situace, tak nejistě se rozjíždí kulturní, společenský a spol-
kový život i v naší obci. I přesto se našim fotbalistům podařilo úspěšně zahájit letošní fotbalovou 
sezónu a já jim přeji ještě mnoho dalších vyhraných zápasů. Také jsme měli možnost navštívit 
dvě letní kina, tradiční plackové hody uspořádané TJ Sokol Bystré a hasičský výlet, který pořá-
dalo SDH Janovice-Bystré. V neposlední řadě bych vás chtěl pozvat na již tradiční Janovické 
kopečky, které jsou plánovány na 11. 9. 2021 a jako vždy budou „startovat“ na spodním fotba-
lovém hřišti v Janovicích. 

Velikou gratulaci bych chtěl věnovat naší občance Terce Chovancové, která získala čtyři zlaté 
medaile na MS dorostu v požárním sportu v Chorvatsku a obhájila tak předloňské vítězství na MS 
v Rusku. Máme z toho obrovskou radost a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů. 

V rámci investičních akcí pokračujeme ve výstavbě chodníku II. etapa a chystáme se na po-
dání žádosti o dotaci na chodník I. etapa, u které se předpokládá termín vyhlášení na podzim 
letošního roku. K tomuto jen velmi nerad dodávám, že v rámci letních měsíců nám bylo doručeno 
sdělení Státního fondu dopravní infrastruktury, kde nám nebyla přiznána dotace na výstavbu 
chodníku II. etapa. Tuto etapu tedy dostavíme z vlastních uspořených prostředků. Bohužel jsme 
nebyli úspěšní ani při podání žádosti o dotaci na komunitní bydlení seniorů. Ministerstvo pro 
místní rozvoj podpořilo jen 7 z 19 podaných žádostí o dotace. V rámci menší stavební činnosti 
chystáme z dotace Moravskoslezského kraje ve výši 330 960 Kč vybudovat vedle fotbalového 
hřiště, v návaznosti na cyklostezku, pumptrackovou dráhu. Určitě jste již postřehli, že u mateřské 
školy nám vyrostla nová knihobudka, kterou pro nás vyrobil Martin Štrich. Po dohodě s učitel-
ským sborem mateřské školy bychom rádi tuto knihobudku věnovali našim nejmenším. Pokud 
tedy máte doma nevyužité dětské knížky, zejména pro předškolní děti, budeme rádi, když je 
do knihobudky věnujete.

Opětovně vás žádám o trpělivost ohledně rekonstrukce mostu přes potok „Říčka“ a hlavně, 
prosím, jezděte ohleduplně a dodržujte pravidla silničního provozu. Situace se zde vyvíjí i pro nás 
poměrně nepřehledně, přesto se pokusíme vás vždy informovat o změnách co nejdříve.

Na závěr vám všem přeji pokud možno poklidné podzimní dny, okořeněné barevnou krásou 
podzimní přírody. Jelikož konec prázdnin už klepe na dveře, přeji i našim školákům, ať se jim 
ve škole líbí a daří, a rodičům, aby vydrželi následující desetiměsíční maraton. 

� Svatopluk�Běrský,�starosta�obce

jubilea

K�srpnovému�jubileu�přejeme�všechno�

nejlepší,�hodně�štěstí,�zdraví�a�lásky�

paní�Daně�Ballové,�Haně�Hovjacké,�

Jiřině�Hudurové,�Iloně�Adámkové�

a�panu�Pavlu�Vaňkovi,�všem�z�Janovic.

 

Obec�Janovice

 
Obec Janovice 

 

 

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
 

KDY: sobota 25. září 2021 

ČAS:7:00 – 7:45 Janovice, dvoreček 

7:55 – 8:10 Bystré, parkoviště U Toflů 

 
 

Zpětný odběr pneumatik bude probíhá průběžně na hospodářském zařízení 
dvoreček, během otevírací doby. Pneumatiky by však měly být přednostně 

odevzdány v servisu či u prodejců nových pneu, kteří je ze zákona mají 
povinnost odebírat!  

S T A R T :  F O T B A L O V É  HŘ I Š T Ě ,  J A N O V I C E  U  F - M
11. 9. 2021 registrace 9:00 - 11:00

JANOVICKÉ KOPEČKY
TRASA 22 KM • DĚTSKÉ A JUNIORSKÉ ZÁVODY

CYKLISTICKÝ ZÁVOD PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
PŘIHLAŠOVÁNÍ NA MÍSTĚ
BOHATÉ OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
DOPROVODNÝ PROGRAM PRO DĚTI
ČASOVÝ HARMONOGRAM BUDE ZVEŘEJNĚN NA
WEBOVÝCH STRÁNKÁCH OBCE
TANEČNÍ ZÁBAVA OD 18:00

PŘIJĎTE SI ZASPORTOVAT NEBO PODPOŘIT ZÁVODNÍKY!

VÍCE INFORMACÍ NA www.obecjanovice.cz

Sbor dobrovolných hasičů 
Janovice 

 
srdečně zve všechny občany 

do Sadu Petra Bezruče  
na 14. ročník 

 

 
 
 
 
 
 

  
Neděle 12. září 2021 

 
Začátek  ve 14:00 hod, ukončení  

soutěží  v 16:30  
a následné vyhodnocení v 17:00 hod  

 

 
Připraveny soutěže pro děti i dospělé o více 

jak 50 cen! 
Občerstvení zajištěno 

 
 

Připravené soutěže i hasičskou i nehasičskou tématikou: 
Chytání plamínků, Motání hasičských hadic, 

Vzduchovka a další ... 
 

Při akci nutno dodržovat příslušná COVID opatření 

V neděli 15. srpna se z Mistrovství světa 
v požárním sportu vrátila do Janovic Tere-
za Chovancová, která v chorvatském Ča-
kovci obhájila v kategorii dorostenek zlatou 
medaili v běhu na 100 metrů s překážkami 
z mistrovství světa 2019 v ruském Saratově 
a navrch přidala další tři zlaté medaile.

Celkem tedy čtyři zlaté medaile na mis-

trovství světa vybojovala bývalá žákyně 
janovické základní školy a místní občanka 
Tereza Chovancová. 

První medaili získala v běhu na 100 me-
trů s překážkami, kde obhajovala loňské 
vítězství. Další cenné kovy přidala společ-
ně se svými parťačkami ve štafetě v běhu 
na 4x100 metrů s překážkami a v požárním 

útoku. Díky těmto výkonům se staly české 
dorostenecké reprezentantky v celkovém 
hodnocení mistryněmi světa v požárním 
sportu.

Tímto Terce gratulujeme k obrovskému 
úspěchu a přejeme mnoho dalších budou-
cích vítězství!

� Vedení�obce

Fotbalová sezóna 
TJ Janovice

V sobotu 14. srpna vstoupilo fotbalové 
mužstvo TJ Janovice do nové sezóny okres-
ního přeboru mužů.

Okresního přeboru se účastní celkově 
16 týmů a podzimní část bude odehrána 
do konce října. Janovice se na domácím 
hřišti na podzim představí celkově osmkrát. 
První domácí utkání odehráli naši fotbalisté 
již v sobotu 14. srpna s hostujícím TJ Písek, 
který porazili 5:0. Z utkání v Tošanovicích 
přivezli bod za remízu 2:2 a následně v dal-
ším zápase přehráli Metylovice vysoko 7:0.

Neváhejte a přijďte podpořit janovické 
fotbalisty na domácí zápasy. Je jistě na co 
se těšit.

� Lukáš�Plánička

Zářijový zájezd 
na Lysou horu

Vzhledem k velkému zájmu o zájezd se-
niorů na Lysou horu v červenci byl dojednán 
dodatečný termín, a to 30. září 2021, kam 
byli automaticky zapsáni všichni náhradní-
ci z červencového zájezdu. Prosíme tedy 
všechny, kteří byli na červencový zájezd ve-
deni jako náhradníci, aby osobně nebo tele-
fonicky potvrdili účast na zájezdu do 20. září 
a uhradili cenu zájezdu 100 Kč. Popřípadě, 
pokud se nemohou nebo nemají zájem zú-
častnit, uvolnili místo dalším.

Kroužek mladých 
hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Janovice hledá 
zájemce z řad dětí o kroužek mladých hasičů. 
Schůzky budou probíhat každé pondělí od 17.00 
do 18.30 v hasičské zbrojnici v Janovicích. První 
schůzka proběhne v pondělí 13. září. 

Své děti můžete přihlašovat u Martina Vlčka, 
vedoucího mládeže (tel. 704 304 621, email: 
hasici-janovice@windowslive.com).

Tereza Chovancová přivezla čtyři zlaté medaile z MS

Vážení spoluobčané,
v souvislosti s opravou krajského mostu 

jsme se jako obec museli vyrovnat s celou řa-
dou problémů, před které jsme byli postaveni. 
Snažíme se alespoň některé problémy řešit dle 
našich možností. Jednou z mála věcí je snaha 
usnadnit situaci občanům, kteří odvážejí odpad 
do velkoobjemových kontejnerů a využívají 
k tomu hospodářské zařízení obce Dvoreček. 
V současné době se nám podařilo vyjednat 
možnost, aby občané zejména z dolní části 
Janovic mohli využít k uložení odpadu provo-
zovnu AVE Frýdlant nad Ostravicí. Uložit zde 
mohou vše co na sběrném dvoru v Janovicích 

nebo na Bystrém. Pochopitelně nebudou od-
mítnuti v AVE Frýdlant kteříkoli občané obce 
Janovice, kteří se prokážou občanským prů-
kazem. Toto opatření trvá do prosince tohoto 
roku.

Otevírací doba sběrného dvora společnosti 
AVE je Po–Pá od 8.00 do 18.00 a So od 8.00 
do 14.00.

Rovněž žádáme občany, aby do sběrného 
dvora v Janovicích na hospodářském zařízení 
„Dvoreček“ vyváželi odpad pouze během pro-
vozní doby, tedy ve středu od 15.00 do 17.00 
a sobotu od 9.00 do 12.00, kdy je na místě pří-
tomen někdo z pracovníků.  Vedení�obce

Možnost ukládání odpadu 
ve Frýdlantě nad Ostravicí

Rozpis podzimních utkání 

Datum Utkání Čas výkopu 
Sobota 14. 8. 2021 Janovice – Písek 17.00 
Středa 18. 8. 2021 Tošanovice – Janovice 17.30 
Neděle 22. 8. 2021 Metylovice – Janovice 16.30 
Sobota 28. 8. 2021 Janovice – Nebory 16.30 
Neděle 5. 9. 2021 Hrádek – Janovice 16.00 
Sobota 11. 9. 2021 Janovice – Pržno 16.00 
Sobota 18. 9. 2021 Hukvaldy – Janovice 15.30 
Sobota 25. 9. 2021 Janovice – Bukovec 15.30 
Úterý 28. 9. 2021 Janovice – Vojkovice  15.30 
Neděle 3. 10. 2021 Smilovice B – Janovice 10.00 
Sobota 9. 10. 2021 Janovice – Palkovice 15.00 
Sobota 16. 10. 2021 Janovice – Milíkov 14.30 
Neděle 24. 10. 2021 Návsí – Janovice 14.30 
Čtvrtek 28. 10. 2021 Janovice – Chlebovice 14.30 
Neděle 31. 10. 2021 Nošovice – Janovice 14.30 

 

Rozpis podzimních utkání

Naše obec disponuje kvalitním volejbalo-
vým zázemím. Kroužky barevného minivo-
lejbalu na prvním stupni a kroužek volejbalu 
na druhém stupni základní školy již několik let 
umožňují vstřebat mladé generaci volejbalové 
základy. 

Školní tělocvična má velmi dobré parametry, 
víceúčelové hřiště pak poskytuje možnost hra-

ní venku. V dohledné době je také dobudování 
pískového kurtu pro beachvolleyball. Bohužel 
zatím schází zakončení pyramidy v podobě 
skupiny dospělých. Hledám tímto zájemce o re-
kreační volejbal. Pokud najdeme dost adeptů, 
je možné začít od podzimu hrát. Předpokla-
dem je jedna tréninková jednotka v janovické 
tělocvičně v průběhu týdne od dvaceti hodin. 
Prosím zájemce, aby se přihlásili na můj e-mail 
chrobak13@seznam.cz. 

� SPORTU�ZDAR�A�VOLEJBALU�ZVLÁŠŤ
� Miloslav�Chrobák,�trenér�mládeže

Hledají se zájemci 
o volejbal v Janovicích
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Měsíc září s sebou přináší ještě stále krás-
né počasí, které vybízí, aby si každý užil kopec 
legrace na čerstvém vzduchu. Zábava pro malé 
i velké, holky i kluky je připravena v dětském par-
ku na Bílé. Otevírací doba parku v září je denně 
od 8.00 do 18.00.

V neděli 12. září je připravena pro malé i velké 
skokany „Parkourová neděle“, s trenérem Tomá-
šem Podešvou si užijete trénink na našem par-
kourovém hřišti. Akce je určena pro začátečníky 
i pokročilé.

„Víkend se světem techniky“ si užijete 18.–19. 
9. 2021, akce pro děti je pořádána ve spolupráci 
s DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVICE. Na co se může-
te těšit? Naučíte se programovat pomocí robotic-
ké včelky nebo vám prozradíme kouzlo zrcadla. 
Prozkoumáte s námi svět chemických molekul 
i železnou rudu, poradíme vám, jak dojít k cíli 
a neztratit se nebo jak postavit unikátní samonos-
ný most podle Leonarda da Vinci. Nebude chybět 
tvořivá dílnička a překvapení na závěr. 

V neděli 26. 9. se za námi vypravte na den 
plný legrace a rodinných aktivit, kdy dětský letní 
park Bílá pořádá DRAKIÁDU. Je připraven boha-
tý program plný barev a úsměvů. Každý si může 
vyrobit vlastního draka, se kterým bude soutěžit 
v různých disciplínách. Během dne bude probíhat 
malování na obličej, soutěže s podzimní temati-
kou a taky bude táborák! Přejeme krásné babí 
léto a těšíme se u nás na viděnou ☺ !

Bílá, kultura

Kultura

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

O tevření  k ina v  omezeném režimu při  do dr žování  hygienick ých p o dmínek ,  pro dej  on-l ine na:  w w w.kc fno.cz

st 1.9. od 17:00 a so 11.9. 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.

st 1.9. od 19:00, pá 10.9. od 17:30, út 14.9. od 19:00 a st 22.9. od 19:00

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

so 4.9. od 17:00, st 15.9. od 17:00 a st 22.9. od 17:00

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

so 4.9. od 19:00 a st 8.9. od 19:00

ATLAS PTÁKŮ
ČR/SK/Slovinsko, drama, nevhodný do 12 let, délka 90 min, cena 130,-, Cinemart
Když se ve staré rodinné firmě ukáže, že z ní kdosi vyvádí peníze ve velkém, nastává konfrontace s novou 
realitou, na níž nebyl nikdo připraven. Ivo Róna (Miroslav Donutil), dlouholetý šéf prosperujícího podniku 
Aron, se snaží zorientovat v nechtěné situaci, kterou mu jeho děti ani okolí neulehčují, ale kterou si na 
sebe dost možná seslal sám. Rež. O. Omerzu.

ne 5.9. od 17:00 a pá 10.9. od 20:00

SHANG-CHI A LEGENDA O DESETI PRSTENECH
USA, akční/fantasy, přístupný bez omezení, délka 121 min, cena 130,-, Falcon, dabing
Hlavním hrdinou je superhrdina čínského původu Schang-Chi, který je konfrontován se svojí minu-
lostí, když je zapleten do sítě tajemné organizace Deset prstenů. Jedná se o druhý film ze čtvrté fáze 
MCU. Ve filmu uvidíme skutečného záporáka Mandarina.  Rež. D. D. Cretton.

út 7.9. od 17:00

DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
ČR, komedie, přístupný bez omezení, délka 97 min, cena 130,-, Cinemart
Nataša a Dominik se neplánovaně stanou rodiči. Nataša dokáže rodinu lépe finančně zabez-
pečit, a tak se dohodnou, že hlavní péče o novorozence převezme otec Dominik. Ten přistu-
puje k úkolu s poněkud naivní představou, že mu poskytne dostatek času napsat konečně 
knihu. Chyba lávky! Dominik musí vynaložit veškerou vynalézavost, aby vůbec zvládnul péči 
o malého Čeňka.  Rež. J. Haluza.

út 7.9. od 19:00,  ne 12.9. od 17:00, so 18.9. od 19:00 a út 21.9. od 17:00

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

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.

ZÁŘÍ     2021
pá 17.9. od 18:00

GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
ČR, rodinný, přístupný bez omezení, délka 90 min, cena 130,-, Bioscop
Rodinný film je o světě viděném očima toulavého psa Gumpa. O světě, o kterém mnoho z nás 
moc neví. O tom, jak nás vidí zvířata a jak je ten náš svět pro ně důležitý. Ten svět, který jim 
dává domov, sílu, naději, ale také bolest.  Rež. F. A. Brabec.

pá 17.9. od 20:00 a út 28.9. od 19:00

CANDYMAN
USA/Kanada, horor, nevhodný do 15 let, délka 91 min, cena 120,-, Forum Film Czech, titulky
Pokračování hororu „Candyman" z roku 1992 nás zavede do Chicaga, kde legenda opět povsta-
ne. Kdo vysloví jméno Candyman 5-krát po sobě do zrcadla, přivolá na sebe monstrum bažící 
po sladké krvi.   Rež. N. DaCosta.

pá 24.9. od 18:00 a út 28.9. od 17:00

CESTA DOMŮ
ČR, rodinný, nevhodný do 12 let, délka 92 min, cena 120,-, Bontonfilm
Snímek Cesta domů navazuje na Vorlovy filmy Cesta z města a Cesta do lesa, vytvoří z nich 
uzavřenou trilogii a završí osudy všech stěžejních postav. Rež. T. Vorel st.

so 25.9. od 17:00 a st 29.9. 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 vyhnanství 
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.

pá 24.9. od 20:00, so 25.9. od 19:00 a st 29.9. od 19:00

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

BIO SENIOR čt 9.9. od 10:00

BÁBOVKY
ČR/SK, komedie, délka 97 min, cena 50,-

FILMOVÝ KLUB ne 5.9. od 19:30

PRVNÍ KRÁVA
USA, drama, nevhodný do 12 let, délka 121 min, cena 100,- (FK 80,-), Aerofilms, titulky
Křehký antiwestern o mužském přátelství. Samotářský kuchař Cookie se spřátelí s podnikavým 
Číňanem Kingem-Lu a společně rozjedou nečekaně úspěšný byznys se smaženými koblížky. 
Důležitou ingredienci ovšem musí krást. Rež. K. Reichhardt.

ne 12.9. od 19:30

O NEKONEČNU
Německo/Norsko/Švédsko, drama/komedie, nevhodný do 12 let, délka 73 min, cena 110,- (FK 
90,-), Film Europe, titulky
Kde je tragédie, je naděje i humor. Roy Andersson doplňuje své filmové dílo o reflexi lidského 
života v celé jeho kráse a krutosti, jeho velkoleposti a banalitě. 

ne 19.9. od 19:30

RYTÍŘI SPRAVEDLNOSTI
Dánsko, akční/drama/komedie/krimi, nevhodný do 15 let, délka 111 min, cena 110,- (FK 90,-), 
Film Europe, titulky
Náhoda? Nemyslíme si. Černá komedie o pomstě a nevyzpytatelnosti vesmíru v hlavní roli s Madsem 
Mikkelsenem. Rež. A. Th. Jensen.

ne 26.9. od 19:30

MANŽELSTVÍ
ČR, dokumentární, přístupný bez omezení, délka 74 min, cena 100,- (FK 80,-), AČFK
Vztah Češky Zdenky a Pákistánce Tabiše se zrodil online při hraní počítačové hry „Farmville“. Ti 
dva spolu nejprve hospodařili na virtuální farmě, jenže vzájemné zalévání cibule a rajčat 
postupně přerostlo v romanci a nakonec i svatbu.  Projekce proběhne za účasti režisérky 
snímku Kateřiny Hager, po filmu následuje beseda.

FILMOVÝ KLUB DĚTEM út 14.9. od 17:00

PRINCOVA CESTA
Francie/Lucembursko, drama, délka 77 min, cena 130- (děti a FK 110,-), Artcam, dabing
Když při jedné ze svých procházek po pobřeží objeví mladý opičák Tom bezvládného a zraně-
ného starce, netuší, jak velké tajemství před ním leží. Prošedivělý muž je princem, který 
pochází z neznámého kontinentu. Rež. J.-F, Laguionie, X. Picard.

FILMOVÝ KLUB STUDENTŮM pá 24.9. od 16:00

GOGO
Francie, dokumentární, přístupný bez omezení, délka 87 min, cena 70,- (studenti a FK 50,-), AČFK, titulky
Když Priscilha Sitieneiová, řečená Gogo (tedy babička), nastoupila v 94 letech do vesnické školy v 
Ndalatu, stala se nejstarší školačkou na světě. S podporou svých 54 pravnoučat a celé školy si 
stanovila cíl: složit závěrečnou zkoušku a dokázat, že učit se můžeme v každém věku! Rež. P. Plisson.

st 8.9. od 17:00 a so 18.9. od 17:00

KRÁLÍČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH
USA, rodinný/komedie, přístupný bez omezení, délka 93 min, cena 110,-, 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 rošťáka. A tak králíček Petr vezme do 
zaječích do světa, kde mu jeho lumpárny nikdo nevyčítá. Rež. W. Gluck.

so 11.9. od 19:00, út 21.9. od 19:30 a ne 26.9. od 17:00

JEDINĚ TEREZA
ČR, komedie, přístupný bez omezení, délka 102 min, cena 130,-, Cinemart
Příběh lásky, která se ocitla v nejkritičtějším bodě. Co udělá zamilovaný člověk, aby ji zachrá-
nil? Úplně všechno. Navzdory tomu, že ho čekají četné nástrahy, omyly a fatální nedorozumě-
ní. Láska prostě bolí.  Rež. J. Fuit.

st 15.9. od 19:00 a ne 19.9. od 17:00

AFTER: TAJEMSTVÍ
USA, romantický, nevhodný do 12 let, délka 99 min, cena 130,-, Bontonfilm, dabing
Třetí díl fenoménu After přinese pro osudovou lásku Tessy a Hardina zatím největší zkoušku. 
Tessu čeká životní rozhodnutí a Hardin bude čelit nejen svým běsům a minulosti, ale i šokující-
mu odhalení, které se týká jeho rodiny. Oba jsou opět o něco starší a první polibky střídá inten-
zívní tělesný vztah. Rež. C. Landon.

Harmonogram�sběru�
nebezpečného�opadu:
Bumbálka 8.00 – 8.10

Třeštík 8.20 – 8.30
Hlavatá, nad č. p. 77, odstavná plocha 8.40 – 8.50

(i velkoobjemový odpad)
Mezivodí 8.55 – 9.05
Zámeček 9.15 – 9.25

(i velkoobjemový odpad)
Parkoviště u Domovjanky 9.30 – 9.40

(i velkoobjemový odpad)
Konečná – točna 9.45 – 9.55

(i velkoobjemový odpad)
Odpad odkládejte na stanoviště až v den 
a čas svozu! V opačném případě nebude 

odpad svozovou firmou odvezen!

Většina občanů nebo majitelů nemovitostí, 
kteří v naší obci třídí odpad, si určitě všimla no-
vých nerezových kontejnerů na tříděný odpad 
na parkovišti u Domovjanky. Množí se stížnosti 
na malé otvory pro vhazování odpadu v těchto 
kontejnerech a požadavky na zvětšení těch-
to otvorů. Vyřezáním větších otvorů bychom 
za prvé tyto kontejnery znehodnotili a za druhé 
by se opakovalo to, že do otevřeného kontejne-
ru na plast budou nezodpovědní lidé vhazovat 
celé pytle komunálního odpadu a tím znesnad-
ňovat vytřízení plastů a plechovek na třídicích 
linkách. Vhození vytřízených plastů (pytel 120 
litrů) jednotlivě po kusech do kontejneru trvá 
zhruba 4 minuty. Tyto 4 minuty svého času jed-
nou za týden nebo za dva snad můžeme obě-
tovat pro naši přírodu. Nebo snad ne?

Pokud však tolik spěcháme, je tady ještě 

možnost odevzdat celý pytel na sběrném místě 
v obci v jeho provozní době – středa 15.00–
17.00, sobota 10.00–12.00.

Velice si ceníme toho, že i na vzdálenějších 
enklávách, na kterých není možné umístit sběrná 
hnízda pro třídění separovaného odpadu, lidé třídí 
a vozí separovaný odpad do centra obce. Samo-
zřejmě chápeme, že skladování separovaného 
odpadu není příliš komfortní, a proto jsme ve spo-
lupráci s firmou EKOKOM, a.s. pořídili krabice 
na separovaný odpad, které si můžete vyzved-
nout na obecním úřadě a umístit ve svých do-
mácnostech a svézt příležitostně do centra obce 
do kontejnerů nebo na sběrné místo. Informace 
k vyzvednutí krabic a pytlů na obecním úřadě, tel. 
558 690 020, 724 045 337. 

Poděkováním za disciplinovaný přístup ob-
čanů a majitelů rekreačních objektů k odpado-

Přehled bohoslužeb v září
5.�9.�2021�

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

– sv. Jindřich 11.30
12.�9.�2021�

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

– sv. Jindřich 11.30 
14.�9.�2021�

Svátek Povýšení sv. Kříže: 
Ostravice 17.00
15.�9.�2021�

Panna Maria Bolestná: 
Ostravice 17.00
19.�9.�2021

25. neděle v mezidobí: 
Ostravice 8.00, Bílá 10.30, 

Staré Hamry – sv. Jindřich 11.30 
26.�9.�2021

26. neděle v mezidobí: 
Ostravice 8.00, Bílá 10.30, 

Staré Hamry – sv. Jindřich 11.30 
28.�9.�2021�

Slavnost sv. Václava, hlavního patrona 
českého národa, Den české státnosti: 

Ostravice 17.00
29.�9.�2021�

Svátek sv. Michaela, Gabriela 
a Rafaela, archandělů: 

Ostravice 17.00

Separovaný odpad v centru i v enklávách
vému hospodářství v obci je také to, že v naší 
obci jako jedné z mála v České republice není 
stanoven poplatek za obecní systém odpado-
vého hospodářství ani místní poplatek za od-
kládání komunálního odpadu z movité věci.

� Děkujeme,�že�třídíte!

 

 
 
 

 
 

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

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

 
NEPATŘÍ DO NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A ELEKTROZAŘÍZENÍ  

 
Stavební odpady, infekční odpady, radioaktivní odpady apod. 
 

 ODEBÍRANÉ VELKOOBJEMOVÉ ODPADY  
 
Skříně, ostatní nábytek, koberce, linoleum, matrace a další odpady, které běžně vznikají 
v domácnosti a nevejdou do popelnice. 
 

 
NEPATŘÍ DO VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ  

 
Stavební odpad, okna, eternit, nebezpečné odpady a výrobky podléhající zpětnému 
odběru. 
 
 
Odpady, které do nebezpečných a velkoobjemových odpadů nepatří, nebudou 
v den svozu odebírány. 
 
Doporučujeme, aby byl při svozu nebezpečných a velkoobjemových  
odpadů přítomen zástupce obce.  
 
 
 
 
 

 

 

Sběr nebezpečného odpadu, zpětný 
odběr elektrozařízení a pneumatik 

Babí léto plné zábavy v resortu BÍLÁ|BESKYDY
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KONCERT PRO DOBROU NÁLADU 
Zpěvačka Zuzka Ondřejová a její trio Kľúč 

(Katka Niklová housle, Jiří Nechanický cimbál) 

V NEDĚLI 26. ZÁŘÍ OD 17 HODIN 

v Galerii Karla Svolinského na základní škole 

v Kunčicích 
pod 

Ondřejníkem 
 

 

 

 

Vstupné dobrovolné – výtěžek bude věnován na obnovu 
náhrobku pantáty Pustky, kunčického písmáka a sběratele 

lidových písní 

Galerie je otevřena pro veřejnost v neděli od 13 do 17 hodin – 
přijďte ji před koncertem navštívit. 

VYHLÁŠENÍ KONKURSU NA ŘEDITELE ŠKOLY
Obec Kunčice pod Ondřejníkem vyhlašuje konkurzní řízení 
na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace

ZÁKLADNÍ�ŠKOLA�A�MATEŘSKÁ�ŠKOLA�KARLA�SVOLINSKÉHO
Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace: 

2. ledna 2022.
Lhůta pro podání přihlášky: 

nejpozději do 12.00 hodin dne 20. září 2021 na adresu zřizovatele
Termín konkurzu je předběžně určen na 18. října 2021. 

Příspěvková�organizace: Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, 
Kunčice pod Ondřejníkem, se sídlem č. p. 626, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, IČO 64120473

Zřizovatel: Obec Kunčice pod Ondřejníkem, se sídlem č. p. 569, 
739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, IČO 00296856

Hledáme�právě�vás,�pokud:
- jste empatický, aktivní a pozitivní člověk
- jste inovativní, sledujete novinky ve vzdělávání a máte chuť uvádět je do praxe
- máte ambici utvářet úspěšnou školu, do které byste i vy rád chodil
- jste člověk, který je schopný vést a motivovat svůj tým
- se umíte postavit problémům, řešit je a pracovat s častou změnou

Co�nabízíme:
- maximální podporu zřizovatele
- důvěru ve vaše znalosti, dovednosti a schopnosti
- výborné zázemí kompletně zrekonstruované budovy školy, včetně sportovního a volnočaso-
vého areálu a Galerie Karla Svolinského, kterou provozuje Obec Kunčice pod Ondřejníkem
- plat podle tabulek a navíc odměny dle hodnocení
- možnost zajistit bydlení.

Podrobnosti�na�webu�obce:
http://www.kuncicepo.cz/aktualne

http://www.kuncicepo.cz/konkurs-na-reditele-zs-a-ms-karla-svolinskeho

Většina z nás považuje svou rodinu za na-
prostou samozřejmost. Každý přece máme 
mámu, tátu, možná také i sourozence, pra-
rodiče, tety, strýce… Jsou však děti, které 
z různých důvodů nemohou vyrůstat ve své 
vlastní rodině a čekají, až se pro ně nalezne 
vhodná náhradní rodina. A takovou náhradní 
rodinnou péči poskytují především pěstouni. 
Pěstouni jsou lidé jako všichni ostatní, ale 
přesto se zdá, že jsou ohroženým druhem 
(je jich velmi málo). Rok od roku zájem 
občanů stát se pěstouny a přijmout do své 
rodiny dítě jiných rodičů klesá. V roce 2020 
se chtělo stát pěstouny jen 55 rodin z celé-
ho Moravskoslezského kraje. A přitom jsou 
u nás stovky dětí, které žijí v dětských do-
movech!

Pěstounům právem patří poděkování. Proto�
každoročně� pořádá� Moravskoslezský� kraj�
akci�nejen�pro�pěstouny,�ale�i�pro�širokou�
veřejnost�–�Dny�rodin�– odpoledne se zábav-
ným programem pro malé i velké. 

Letos�proběhnou�Dny�rodin�na�níže�uve-
dených�místech:�

•�dne�5.�9.�na�hradě�Sovinci
•�dne�12.�9.�na�zámku�ve�Frýdku-Místku�
•�dne�19.�9.�na�zámku�v�Kuníně�
Návštěvníci mohou zdarma absolvovat pro-

hlídku těchto památek v době jejich otevírací 
doby a užít si s dětmi zábavu, soutěže a hry. 
Přijďte se pobavit s celou rodinou a můžete se 
dozvědět i více informací k náhradní rodinné 
péči. Třeba pak začnete také uvažovat o mož-
nosti stát se pěstouny. 

Dalším� počinem� v� oblasti� podpory� ná-
hradní� rodinné� péče� v�Moravskoslezském�
kraji�bylo�natočení�video�spotů, které nalez-
nete na tomto odkaze – https://polar.cz/po-
rady/dejme-detem-rodinu. Tyto krátké video 
spoty veřejnosti přibližují cestu k tomu, jak se 
stát pěstouny, ukazují, jaké to je být pěstouny 
a proč je důležité, aby děti vyrůstaly v rodině. 
Stojí za to je zhlédnout!

K propagaci náhradní rodinné péče se připo-
juje také Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, 
který ve spolupráci s Krajským úřadem Mo-
ravskoslezského kraje a Městskou knihovnou 
ve Frýdlantě nad Ostravicí pořádá� dne� 23.�
9.�2021�v�době�od�17.30�hodin�v�Městské�
knihovně�na�ul.�Hlavní�1755�Besedu�k�ná-
hradní� rodinné� péči. Přijďte si poslechnout 
vyprávění skutečných pěstounů a dozvědět se 
základní informace k náhradní rodinné péči, 
vstup je zdarma! 

Pokud uvažujete, že byste se chtěli stát 
pěstouny, osvojiteli či pěstouny na přechodnou 

dobu, neváhejte pro bliž-
ší informace kontaktovat 
Městský úřad Frýdlant n. 
O., odbor sociálních věcí, pracoviště ul. Hlavní 
139, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, kancelář č. 
120, sociální pracovnici pro náhradní rodinnou 
péči Kateřinu�Illésovou,�tel.:�558�604�179,�e-
-mail:�killesova@frydlantno.cz. 

Informace k náhradní rodinné péči najdete 
také na odkaze www.dejmedetemrodinu.cz.

Děti mají vyrůstat v rodině!

    

Tomáš Wantula 
+420 777 970 778 
tomas.wantula@iallianz.cz 
www.tomaswantula.cz 
www.allianzcentrumostrava.cz 
 
 

 

 

Dobrý den, 

Zabývám se poradenstvím v oblastech životního i neživotního pojištění.  
Chci ukázat lidem, že i pojištění má svůj smysl. Být kvalitně a komplexně 
pojištěn má bezesporu své výhody, o kterých mnohdy ani lidé nemají ponětí.  
Kladu důraz na dlouhodobý osobní přístup v jakékoliv situaci. 
 

- Životní úrazové pojištění 
- Majetkové pojištění 
- Auto pojištění 
- Podnikatelské pojištění 
- Cestovní pojištění 

 
Nyní do 31.12.2021 sleva 20% na majetkové pojištění. 
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PLÁNOVANÉ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE NA ZÁŘÍ

 (Pokračování ze str. 5)
Vyhlašování výsledků ukončilo program 

spojený s netradičními plavidly a my jsme 
po sečtení všech bodů zjistili, že první místo 
obsadilo plavidlo Střihoruký Edward, které tím 
svému „Edoušovi“ vybojovalo spoustu nádher-
ných cen, ale hlavně peněžitou výhru ve výši 
10 tisíc korun. Na druhém místě se umístila 
Rychlá pivní asistence a třetí příčku opanoval 
Jamajský bob. Každý z nich obdržel ke spous-
tě cen na památku také dokonalou ručně ko-
vanou trofej symbolizující Baškohrátky. Střiho-
ruký Edward zabodoval také u diváků, a tak si 

odnesl navíc i cenu pro vítěze Diváckého hla-
sování a čeká ho perfektní zážitek ve wellness 
jednoho z našich sponzorů v Bašce. 

Po třetí hodině odpolední byl odstartován 
hudební program Baškohrátek. Postupně se 
na pódiu vystřídala nestárnoucí HEIDI & Hei-
diband, kapela NAGAUČ, Ota Balage & band 
a kapela Sto zvířat. Následovala nádherná 
efektní show kapely DOGA, která, přestože 
je prakticky místní, zahrála v Bašce poprvé 
po dlouhých 33 letech. Byla jednoznačně 
diváky nejočekávanějším bodem programu 
a ti jí to dali znát vytvořením úžasné atmo-
sféry po celou dobu jejího koncertu. Program 
živých kapel ukončila taktéž částečně místní 
kapela Pleasure Without Problems a po ní už 
se až do samotného závěru akce žezla chytil 
DJ Jimmy.

Baškohrátky 2021 tak dospěly do samotné-

ho závěru a byly další v řadě úspěšně zvlád-
nutých akcí, které pro vás připravil Bašťanský 
spolek společně s Obcí Baška. Nezbývá než 
poděkovat všem sponzorům a dalším zúčast-
něným, kteří se na výsledku tohoto celodenní-
ho rodinného maratonu podíleli. 

Na závěr gratulujeme všem soutěžícím 
plavidlům za technické zvládnutí jejich plav-
by a všem moc děkujeme, že se s námi 
do Baškohrátek pustili aktivně a dali si tu prá-
ci a plavidlo sestavili, abychom se mohli ba-
vit. Moc si toho vážíme, protože Baškohrátky 
bez plavidel by byly prostě smutnější. Proto 
tímto zároveň vyzýváme všechny, zapojte se 
do soutěže netradičních plavidel a už teď pře-
mýšlejte, s jakým plavidlem zaujmete diváky 
na příštím ročníku Baškohrátek. My se na vás 
už teď moc těšíme!

� Hana�Poledníková�

 
 
 

Netradiční plavidla Baškohrátek opět po roce rozčeřila hladinu

Plánované kulturní a sportovní akce na ZÁŘÍ 2021 
 

pátek 3. 9.  Letní kino 
 GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT  
  Sportovní a relaxační centrum Kotelna 
  Promítání začíná po setmění. Vstupné 100 Kč. 
 
sobota 4. 9.  LETNÍ KINO – PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL 
  Ondřejník 

 
neděle 5. 9. FRÝDLANTSKÝ DUATLON A DĚTSKÝ DEN 
8.00 – 16.00 Závod kombinující horskou cyklistiku a běh! Dva běžecké a jeden cyklistický úsek 

můžete absolvovat buď jako jednotlive, nebo ve dvojici coby štafeta. 
V rámci celého dne se bude také bojovat ve 4členných štafetách ve výnosu bečky piva 
na vrchol Lysé hory „Beskydský šerpa“. Rodiny s dětmi si mohou vyzkoušet rodinný 
nebo juniorský běh nebo se zapojit do Dne dětí, který bude netradičně v září. 
stadion 1. BFK Frýdlant  

 
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 7. 9. V. VELETRH ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 
13.00 – 17.30 Kulturní centrum 
 
úterý 7. 9. Tvořivé dílny pro děti 
15.00 – 19.00 BAREVNÁ ZÁLOŽKA DO KNÍŽKY 
  Kulturní centrum 
  vstup zdarma 
 
úterý 7. 9. Setkávání se zajímavými lidmi 
18.00  ERIK TABERY 
  Šéfredaktor Respektu, spisovatel. Další beseda z volného cyklu. 
  klubovny Kulturního centra 
 
středa 8. 9. PO STOPÁCH FRÝDLANTSKÉ LITINY A SMALTU – průvodcem komentovaná prohlídka 
15.00   města v rámci Technotrasy. Nutná rezervace předem. 
 TIC Frýdlant nad Ostravicí 
 
pátek 10. 9.  Hudba ze zahrady 
19.00 SWINGALIA   
  Farní zahrada 
  Vstupné 100 Kč. 
 
sobota 11. 9. UKLIĎME ONDŘEJNÍK 
  V rámci akce Ukliďme Česko. 

Ondřejník 

pondělí 13. 9. FARMÁŘSKÉ TRHY 
9.00 – 16.00 před obchodním domem OMMA 
 
čtvrtek 16. 9. Spisovatelé do knihoven 
17.30  VRATISLAV KADLEC 
  Překladatel, redaktor a prozaik. Vstup zdarma. 
  knihovna 
 
pátek 17. 9. Setkávání se zajímavými lidmi 
18.00  JOSEF KARLICKÝ 
  Protikorupční zákony, rekonstrukce státu, jak funguje naše politika.  
  klubovny Kulturního centra 
 
pondělí 20. 9. Mezinárodní výstava obrazů v rámci projektu ARTFRIEDLANDIANUM 
– pátek 15. 10. Vernisáž výstavy za přítomnosti umělců 20. 9. 2021 v 18 hodin. 
  Kulturní centrum 
   
úterý 21. 9. Tvořivé dílny pro děti 
15.00 – 19.00 PODZIMNÍ VĚNEC NA DVEŘE A ZVÍŘÁTKA Z PŘÍRODNIN 
  Kulturní centrum 
  vstup zdarma 
 
úterý 21. 9. PO STOPÁCH FRÝDLANTSKÉ LITINY A SMALTU – průvodcem komentovaná prohlídka 
15.00   města v rámci Technotrasy. Nutná rezervace předem. 
 TIC Frýdlant nad Ostravicí 
 
čtvrtek 23. 9. Beseda k náhradní rodinné péči 
17.30  knihovna 

 
neděle 26. 9.  Divadlo pro děti  
16.00  NEZBEDNÁ ČARODĚJNICE 
  velký sál Kulturního centra 
  Vstupné 50 Kč, vstupenky na místě od 15.00 hodin.  
 
pondělí 27. 9. FARMÁŘSKÉ TRHY 
9.00 – 16.00 před obchodním domem OMMA 
 
pondělí 27. 9.  „KDYŽ NA SÁLE SPUSTÍ BASA“ ANEB „PERLY“ ČESKÉ OPERETKY  
18.00  Největší šlágry Járy Beneše, Josefa Stelibského a Jaroslava Jankovce v podání 

tanečního a swingového orchestru B. Pukovce pod vedením Zdeňka Pukovce. 
velký sál Kulturního centra 
Vstupné 100 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně 
zakoupit na internetu, v TIC nebo na místě. 

 
středa 29. 9. Beseda s kvantovým fyzikem prof. Janem Rakem 
18.00  TAJEMNÝ KVANTOVÝ SVĚT 

velký sál Kulturního centra 
 
středa 29. 9. Operní galavečer ke státnímu svátku ČR 
18.00   Eliška Tomeňuková a Vojtěch Pošvář, klavírní doprovod Marie Lexová. 
 Janáčkova síň 
 
čtvrtek 30. 9. Spisovatelé do knihoven 
17.30  ANNA BEATA HÁBLOVÁ 
  Architektka, urbanistka a básnířka. Vstup zdarma. 
  knihovna 
 
čtvrtek 30. 9. Cestopisná přednáška Jiřího Kráčalíka 
18.00  SAJANY A BAJKAL – SIBIŘ 

kinosál Kulturního centra 
  vstupné 50 Kč 

Připravujeme: 
 
úterý 19. 10. Koncert   
18.00   HANA ZAGOROVÁ, PETR REZEK A BOOM ! BAND JIŘÍHO DVOŘÁKA  
  V průběhu září budeme informovat o případné změně termínu. 

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   ŽENA, KTERÁ UVAŘILA SVÉHO MANŽELA 

Hrají Nela Boudová a Ilona Svobodová. 
  velký sál Kulturního centra 

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

 
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 

Další ročník Frýdlantského 
duatlonu se blíží!

5. září startuje již tradiční Frýdlantský duat-
lon, závod, který navazuje na extrémní štafeto-
vý závod Adrenalin Cup a kombinuje disciplíny 
horského kola a běhu. Závod je otevřený širší 
veřejnosti.

V hlavním závodě Frýdlantského duatlonu 
budete mít možnost poměřit své síly v běhu 
a v jízdě na kole na trase o celkové délce 
26 km. Trasa sestává z 4,5 km běhu, 19 km 
MTB a 2,5 km běhu. Závodit můžete sami nebo 
přiberte parťáka do štafet! 

Jste opravdoví siláci a máte rádi týmovou 
spolupráci? Pak byste si neměli nechat ujít 
tradiční závod ve vynášce sudu piva na Lysou 
horu Bernard Beskydský šerpa. Do Frýdlant-
ského duatlonu se opět bude moci zapojit celá 
rodina! Ačkoli bude akce opět netradičně v září, 
děti nepřijdou ani o odložený Dětský den, ne-
opomeneme ani na juniorské a rodinné běhy, 
které se staly již tradiční součástí akce. Takže, 
na nic nečekejte, přivítejte podzim aktivně a re-
gistrujte se na www.frydlantskyduatlon.cz. Akce 
bude dodržovat aktuální hygienické nařízení 
Vlády ČR. Těšíme se na vás v neděli 5. 9. 2021 
na fotbalovém hřišti ve Frýdlantě nad Ostravicí. 

 Kateřina�Kaiserová,�KCFnO

Ve dnech 29. června až 4. srpna proběhl 
v polském Korfantówě, družebním městě Frý-
dlantu nad Ostravicí, další mezinárodní plenér 
VIII Miedzynarodowy Plener Malarski Artfriedla-
dianum – Korfatów 2021. Navazuje tak na jeden 
z prvních ročníků, který proběhl i v našem regio-
nu díky městu a výtvarnici Karle Stiborkové, kte-
rá na něm měla největší zásluhu a stále udržuje 
kontakty s polskou stranou. 

Letošní akce, bohužel omezené karanté-
nou, takže nemohli přijet hosté z některých 
sousedních států, se přesto zúčastnilo 17 ma-
lířů a teoretiků z Polska a zástupců z Česka. 
Duší akce byl jako již léta Ryszard Nowak, 
který letos získal mimořádnou podporu nejen 
od Gminy Korfantów, ale i Województwa Opol-
skiego, Powiatu Nyskeho a celé řady dalších 
sponzorů – podniků i soukromníků. Ukázalo se, 
že tradice plenérů má v Polsku opravdu dob-
ré jméno a se situací v Česku je to neporov-
natelné. Plenér probíhal za skvělé atmosféry, 

přátelského souznění a dobrého počasí. Závěr 
byl v krátké vernisáži s tradičním plenérovým 
dortem a panem starostou města v kulturním 
domě. Vzniklé práce reprezentují velmi širo-
kou škálu výtvarných názorů, někdy svědčí jen 
o profesionální kvalitě řemeslné, u řady autorů 
se ale objevují osobité výtvarné přínosy a ori-
ginální výtvarný jazyk. Z hlediska sponzorů je 
tato pestrost vítaná, jelikož část prací zůstává 
organizátorům a poslouží pro financování dal-

ších akcí. Organizátoři Fundacja „Przyszłość 
i Rozwój” na rzecz Gminy Korfantów léta usi-
lují o to, aby se do akce zapojily, podobně jako 
kdysi Frýdlant n. O., i další družební města. 
Výsledky zatím nejsou, a tak je přínosem, že 
Kulturní centrum ve Frýdlantě nad Ostravicí 
nabídlo v době od 20. září do 15. října reprízu 
výstavy ve městě za podpory paní starostky. 
Zahájení proběhne v pondělí 20. září v 18 hodin 
za přítomnosti zástupců z Polska.  (Kb)

VIII. Mezinárodní malířský plenér Artfriedlandianum
– Korfantów 2021 bude také ve Frýdlantě nad Ostravicí

Sportovní 1530, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 

info@panoramasport.cz • tel.: +420 727 887 945

w w w. p a n o r a m a s p o r t .c z

4 tenisové kurty s povrchem Tara�ex a led osvětlením
. kvalitní zázemí pro hráče i trenéry
. profesionální trenéři pro výuku tenisu
. servis vyplétání raket a prodej tenisového vybavení
. nové vytápění ve všech prostorách haly!

Tělocvična
. tělocvična se zrcadly vhodná pro výuku tance, jógy, kondičního cvičení, bojových sportů a menší sál k individuálním lekcím

Bistro
• v novém útulném bistru si pochutnáte na kvalitní kávě a čaji, nabízíme také nealkoholické i alkoholické nápoje a lehké občerstvení
• sledujte s námi sportovními přenosy tenisu, fotbalu, hokeje a dalších sportů dle aktuální nabídky

Těšíme se na Vás!
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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

    nejmodernější technologie měření zraku pomocí DNEye Scanneru

    bezkontaktní zaměření brýlových skel na 3D centrační věži

    optimalizovaná brýlová skla "na míru"

    ochranný �ltr modrého světla - Blue Block

    povrchová úprava skel proti ulpívání nečistot - X-tra Clean

    progresivní, kancelářská i relaxační brýlová skla

Najdete nás:  
Školní 117
Frýdlant nad Ostravicí

Tel. kontakt:
 +420 730 164 014

Otevřeno máme: 
Po–Pá 8,30–17,00 h

F
P

/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


