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MIKROREGION – A je to tady. Dlouho oče-
kávaná chvíle nastala. Jeden z nejdůležitějších 
dokumentů pro čerpání dotací z EU prostřed-
nictvím MAS Frýdlantsko-Beskydy, „Strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje“, byl ko-
nečně po více než roce schválen. Můžeme začít 
čerpat. První výzvy budou vyhlášeny na podzim.

Primárním úkolem MAS Frýdlantsko-Besky-

dy, z.s. je rozdělení finančních prostředků ze tří 
operačních programů – Integrovaný regionální 
operační program (IROP), Operační program 
zaměstnanost (OPZ) a Program rozvoje ven-
kova (PRV). Pro období 2017–2023 máme 
schválenou alokaci ve výši necelých 65 mil. Kč.

A na co vlastně budou naše výzvy zaměře-
ny? Níže uvádíme stručný přehled.

V OPZ se zaměřujeme na oblast sociálního 
podnikání. Maximální výše podpory je ve výši 
85 % způsobilých výdajů. Celková výše aloka-
ce pro období 2017–2023 činí 10 000 000 Kč.

Z PRV budeme rozdělovat v období 2017–
2023 cca 18 mil. Kč. Maximální míra podpory 
může činit 25–100 % z celkových způsobilých 
výdajů projektu dle typu projektu a dle velikosti 
podniku. Oblasti podpory: Investice do země-
dělských podniků, Zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů, Podpora investic 

na založení nebo rozvoj nezemědělských čin-
ností, Zavádění preventivních protipovodňo-
vých opatření v lesích, Investice do ochrany 
melioračních a zpevňujících dřevin, Investice 
do lesnických technologií a zpracování les-
nických produktů, jejich mobilizace a uvádění 
na trh a Neproduktivní investice v lesích.

Z IROP budeme podporovat cyklodopravu, 
vznik nových a rozvoj existujících podnikatel-
ských aktivit v oblasti sociálního podnikání, in-
frastrukturu pro vzdělávání a celoživotní učení 
a dokumenty územního rozvoje. Celková výše 
alokace pro období 2017–2020 činí cca 37 mil. 
Kč. Maximální výše podpory je ve výši 95 % 
způsobilých výdajů.

Pro více informací sledujte naše internetové 
stránky www.masfb.cz, kde v nejbližší době 
rovněž zveřejníme přesnější harmonogram vý-
zev.  (Pokračování na str. 2)

Dětský letní a lanový park Bílá je od června v provozu denně se všemi doprovodnými aktivitami.

ČELADNÁ – Již potřetí se Čeladná sta-
ne dějištěm festivalu Ladná Čeladná. Kromě 
dvou hudebních scén areál nabídne dětskou 
zónu s celou řadou aktivit pro nejmenší ná-
vštěvníky. V programu nebudou chybět di-
vadelní představení, filmové projekce, čtení 
pohádek, workshopy, simulátory, stolní hry či 
soutěže. Dvoudenní festival v areálu ZŠ Če-
ladná startuje v pátek 4. srpna. 

„Dětské publikum je pro nás stejně důležité 
jako dospělé, proto věnujeme značnou po-
zornost přípravě aktivit pro malé návštěvníky. 
Chceme, aby se děti na Ladné Čeladné bavily 
a měly přitom možnost naučit se novým do-
vednostem. V programu proto pamatujeme 
na představení s interaktivními prvky či nejrůz-
nější workshopy zaměřené na ruční práce nebo 
rozvíjení pohybových dovedností,“ uvedl za dra-
maturgický tým Jiří Moravčík. Na divadelní scé-
ně vystoupí například divadélko Ententýky nebo 
uskupení Stará bába, které odehraje pohádkové 
příběhy plné písniček a kouzel. Díky interaktiv-
nímu charakteru představení se diváci stávají 
součástí děje a mohou jej dotvářet. Letos se děti 
dočkají také koncertu na hlavní scéně. V sobotu 
5. srpna vystoupí kapela Bongo Bombarďák se 
svým hudebním programem, jehož autorem je 

divadelník Jiří Jelínek. Spolu s Michalem Dalec-
kým a Filipem Nebřenským odehrají chytlavé 
písničky okořeněné vtipnými texty. Ačkoli další 
koncerty nejsou prvoplánově určeny pro dětské 
publikum, v programu najdeme řadu interpre-
tů, které děti dobře přijímají. „Mezi takové patří 
například Ivan Mládek se svým Banjo bandem 
nebo kapela The Tap Tap. Zajímavý bude také 
koncert písničkáře Pokáče, který kromě vlastní-
ho repertoáru odehraje dvě skladby s pěveckým 
sborem ZŠ Čeladná. Jednu skladbu vybere on, 
druhou sbor,“ upřesnil Jiří Moravčík. 

Festival letos opět spolupracuje s nezisko-
vou organizací Celé Česko čte dětem, která 
již 11. rokem vede celostátní kampaň na pod-
poru myšlenky o důležitosti předčítání dětem. 
Stejně jako loni bude možné v odpočinkové 
zóně přečíst svým dětem knížku, poležet si 
na polštářích, namalovat si obrázek nebo si 
naopak nechat pomalovat tvář. „Chtěli bychom 
děti i dospělé pozvat na předčítání hudebníků 
a divadelníků, kteří vystoupí na festivalu. Letos 
připravujeme také soutěžní stanoviště, na kte-
rých budou děti sbírat body. Kartičky s plným 
počtem bodů slosujeme a děti se dočkají 
krásných odměn,“ uvedla Monika Škanderová 
z Celé Česko čte dětem. V odpočinkové zóně 

se bude dále nacházet dětská filmová scéna.
Čas na festivalu mohou malí návštěvníci 

strávit i v tvořivých dílnách či hraním postřeho-
vých a deskových her nebo skládáním staveb-
nic. K dispozici budou kostky a figurky pro volné 
stavění i stavebnice pro větší děti. Ve stánku os-
travského Světa techniky pak zvídavci mohou 
objevovat zajímavosti ze světa chemie nebo si 
na trenažeru simulujícím přetížení 3G vyzkou-
šet pocit, jaký zažívají piloti stihaček. Oba fes-
tivalové dny se také uskuteční parkourová ex-
hibice a dále samostatný workshop, v němž si 
zájemci zacvičí pod dohledem zkušených lekto-
rů. Nejrůznější pohybové aktivity si děti mohou 
vyzkoušet i v cirkusovém šapitó. Zvláště malé 
děti pak jistě ocení venkovní hrací zónu, v níž 
nebude chybět trampolína, skluzavka a prolé-
začky. „Jsem přesvědčen, že festivalem Ladná 
Čeladná byl před dvěma lety položen základní 
kámen tradice letního festivalu pro rodiny s dět-
mi v naší obci. Ladná Čeladná nabízí rozmanitý 
program, který obohacuje kulturní a volnočaso-
vé vyžití v naší obci, a proto jsme rádi, že akci 
tohoto typu můžeme podpořit. Předchozí dva 
ročníky se setkaly s velmi kladnou odezvou 
veřejnosti a věřím, že stejně tomu bude letos,“ 
uvedl starosta Čeladné Pavol Lukša.

Výstava zájmové 
umělecké činnosti

Hotel Freud, Ostravice 190
Výtvarná skupina Petra Bezruče v Ostravici 

od 1. do 22. 7. 2017, denně 9–12, 13–17
Slavnostní zahájení: sobota 1. 7., 10.00 hodin

Tel.: 734 636 045, 
web: www.umelcibeskyd.cz

Strategie MAS Frýdlantsko-Beskydy 
je schválena a můžeme čerpat finance z EU

Ladná Čeladná s programem pro děti

slovo starostky

Vážení spoluobčané,
před námi je opět jeden z nejvíce očekávaných měsíců 

roku – červen. Vyjádřeno slovy klasiků je to měsíc, kdy se 
„jaro s létem líbají jahodovými ústy“. Snad největší radost 
z něj mají děti, které budou slavit 1. června svůj svátek. Dále 
budou, již jako každoročně, v závěru školního roku oceňo-
váni nejúspěšnější žáci našich škol. Sama žasnu nad 
dovednostmi a úspěchy našich školáků v různých soutěžích 
a olympiádách. 

Příjemné letní teploty nás vybízejí k procházkám do příro-
dy, ke koupání a jiným sportovním aktivitám. Zvu tímto nejen 
sportovce, i ty méně zdatné k účasti na Frýdlantských sportovních hrách, o kterých se do-
čtete na www.frydlantskehry.cz. Přijďte si zahrát k řece plážový volejbal nebo navštivte naše 
koupaliště. To by mělo zahájit svůj provoz v sobotu 24. června. Věřím, že letošní léto nám 
umožní využít krásných teplých a slunných dní k těmto příjemným radovánkám. Po náročném 
sportování možná využijete nabídky účasti na koncertech konaných u příležitosti Svátků hud-
by. Vyvrcholením těchto uvedených aktivit bude společné setkání na Frýdlantských slav-
nostech, kde budou vystupovat děti z našich škol, spolky i profesionální kapely. Na všechny 
tyto akce jste srdečně zváni. 

Letní dny budou jako každoročně využity k různým opravám i stavbám ve městě. Již v tom-
to měsíci začíná rekonstrukce školního hřiště u Základní školy TGM. Po dobu několika let 
jsme marně očekávali vyhlášení dotačního titulu, do kterého bychom se jako zřizovatel naší 
školy mohli přihlásit a mohli tak po více než třiceti letech provozu provést generální opravu 
tohoto sportoviště. Protože pro obce a města výzvy na realizaci školních hřišť nebyly, roz-
hodli jsme se vlastními finančními prostředky vytvořit téměř tisícovce našich dětí odpovídající 
zázemí, které bude vyhovovat současným školním osnovám. Bude určeno nejen pro výuku 
v hodinách tělesné výchovy, ale umožní i mimoškolní aktivity a bude je moci využívat i široká 
veřejnost. 

Kromě příjemného čtení vám všem přeji krásné a pohodové letní dny a mnoho hezkých 
zážitků. Těším se na setkání s vámi na některé z výše jmenovaných akcí!

 Helena Pešatová, starostka města

FRÝDLANT – Kulturní centrum Frýdlant 
nad Ostravicí Vás srdečně zve na III. ročník 
Frýdlantských slavností. Jedná se o přehlídku 
společenského života ve Frýdlantě nad Os-
travicí, skvělou zábavu, a to vše v pátek 23. 
června.

Celý program začne už ve 12 hodin na pó-
diu na náměstí vystoupeními dětí z frýdlant-
ských MŠ, ZŠ, ZUŠ a kulturních a sportovních 
spolků, čili všech, kdo budou mít zájem před-
stavit se „svému městu“.

Pro další organizace, sdružení, tělový-
chovné jednoty a další zájemce o prezentaci 
své činnosti bude vyhrazen prostor v parčíku 
před Janáčkovou síní, farní zahrada se opět 

promění v dětský ráj se skluzavkami pro děti, 
malováním na obličej, zábavnými hrami, vý-
tvarnými dílnami, apod. Knihovna nabídne 
možnost darovat, vyměnit nebo „jen tak“ si 
odnést knihy v rámci Knižního bazaru.

„Vyhlásíme také nejlepší sportovce Frý-
dlantských sportovních her, frýdecko-místec-
ký horolezec Libor Uher vyhodnotí průběžné 
výsledky poloviny projektu LH365. Večer 
bude pokračovat koncertem Ellise a Dalibo-
ra Mrázových a skupiny Děda Mládek Illegal 
Band. Celým dnem Vás provede Anna Ku-
lovaná. Těšíme se na Vás!“ láká za Kulturní 
centrum Frýdlant nad Ostravicí Kateřina Kai-
serová.

Frýdlantské slavnosti
MIKROREGION – V květnu proběhlo zna-

čení jízdních kol již v šesti obcích. Zájem veřej-
nosti je velký, což potvrzuje celková hodnota 
označených kol. 

Na konci dubna bylo označeno v Bílé 13 
jízdních kol, v obci Baška 64. V květnu jsme po-
kračovali v Čeladné, kde bylo označeno 61 kol, 
v Janovicích označili 66 jízdních kol a koncem 
měsíce se pokračovalo v Kunčicích p. O. 

Ve Frýdlantě proběhlo značení ve dvou 
termínech, v sobotu 13. 5. a ve středu 17. 5. 
Celkem bylo označeno 277 jízdních kol! Jedno 
kolo tak děvčata označila za zhruba tři minuty. 
Původně jsme předpokládali zhruba 10 minut 
na jedno kolo. Děvčata tak měla opravdu na-
pilno. Z celkového počtu označených kol je 

jasné, že veřejnost projekt vítá a je o něj velký 
zájem. Děvčatům, která měla na starosti admi-
nistrativu, i strážnicím MP Frýdek-Místek moc 
děkujeme.

V červnu pokračujeme v dalších obcích. 
V sobotu 3. 6. v Pržně u Občanského centra, 
10. 6. v Malenovicích v Obecním domě, 17. 6. 
v Metylovicích v Sokolovně, 17. 6. v Ostravi-
ci v garážích základní školy, 24.6. ve Pstruží 
v suterénu obecního úřadu. Čas je vždy od 9.00 
do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin. Termíny 
jsou zveřejněny na mikroregion.reservanto.cz, 
kde si také můžete rezervovat konkrétní čas. 
Značící roztok je nutné nanášet na čistá místa, 
proto je nezbytně nutné kolo před značením 
řádně očistit, a to i na místech hůře dostupných 

(spodní část rámu, všechny sváry atd.). Znače-
ní je zdarma. S sebou je nutné vzít důkladně 
očištěné pojízdné jízdní kolo, občanský prů-
kaz a doklad o nabytí (např. účtenku, fakturu, 
záruční list apod.), popř. je možné na místě 
vyplnit čestné prohlášení o nabytí. Prosíme 
občany, aby k označení jízdních kol nevozili 
kola nepojízdná, zastaralá nebo poškozená, 
značení těchto kol je zbytečné a nákladné. Pro 
podrobné informace můžete kontaktovat Ing. B. 
Manďákovou Radovou, tel. 558 412 556, email: 
investice.vedouci@obec-ostravice.cz. Projekt 
připravilo Zájmové sdružení obcí mikroregionu 
Frýdlantsko-Beskydy ve spolupráci s partne-
rem projektu Městskou policií Frýdek-Místek 
a za podpory Ministerstva vnitra ČR.

O forenzní značení je v obcích velký zájem
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Jeden z nejrozsáhlejších projektů plně hraze-
ný městem reflektuje dlouhodobě nedostačující 
parametry areálu, všechna stávající nevyhovující 
hřiště budou vybourána a stavba za 10,8 milionu 
korun zcela změní současnou tvář hřiště a jeho 
užívání. Město již dlouhodobě usilovalo o získá-
ní dotací na rekonstrukci tohoto areálu, jehož je 
majitelem, bohužel Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy finance na tyto stavby poskytovalo 
jen velmi ojediněle.

Rekonstrukce hřiště byla nevyhnutelná. „Hřiště 
bylo využíváno po dobu více než třech desetiletí 
a o potřebách řešit jeho nevyhovující stav nebylo 
potřeba diskutovat. Projekt svým načasováním 
a umístěním doplní předchozí stavební úpravy 
na škole a v jejím okolí,“ uvedla starostka Helena 
Pešatová. 

Dojde ke kompletní přestavbě celé sportovní 
plochy a nově budou vybudována tato sportoviště: 
fotbalové hřiště se sportovním umělým trávníkem 
III. generace, běžecký ovál 250 m s třemi dráhami 
s povrchem ze sportovní umělé hmoty pro atletiku, 
běžecká rovinka v délce 115 m se čtyřmi drahami, 
volejbalové hřiště i víceúčelové hřiště pro míčové 
hry s povrchem ze sportovní umělé hmoty, hokej-
balové hřiště s živičným povrchem a dřevěným 
mantinelem, sektor skoku do dálky a sektor vrhu 
koulí. „Určitě se zpátky vrátí lepší možnosti pro vý-
uku atletiky a rozvoj všestranných dovedností dětí, 

které jsou potřebné i pro všechny oddíly ve měs-
tě,“ těší učitele tělesné výchovy Otu Polácha. 

Komunikační plochy budou z betonové zám-
kové dlažby, víceúčelové hřiště a kratší strany fot-
balového hřiště budou mít vnitroareálové oplocení 
a součástí stavby bude také výměna stávajícího 
veřejného osvětlení podél tělocvičen, nové osvět-
lení víceúčelového a hokejbalové hřiště, položení 
chrániček pro kamerový systém a objekt správce. 
„TGMka dostane kvalitní a bezpečné sportoviště 
a občanům Frýdlantu se nabízí nové možnos-
ti, které jim zajisté zpříjemní volný čas a podpoří 
zdravý životní styl,“ zdůrazňuje ředitelka Matuš-
ková. Pro školu je to velmi očekávaný poslední 
krok k dokončení procesu modernizace. Škola 
totiž disponuje i dvěma tělocvičnami, což je v okolí 
vzácnost, rekonstrukce hřiště byla tedy více než 
nutná. To by po rekonstrukci mělo sloužit jak k vý-
uce tělesné výchovy, tak i veřejnosti v odpoled-
ních hodinách. Na význam akce poukázala také 
zástupkyně školy Karla Šigutová: „Je zde předpo-
klad provozování sportovních a relaxačních aktivit 
po celou dobu přístupnosti areálu, což je pod-
míněno dostatečným finančním zabezpečením. 
Rekonstrukcí se otevírají možnosti pro zajištění 
komplexních kvalitních podmínek pro výuku tě-
lesné výchovy a podporu sportovního vyžití nejen 
mládeže ve městě.“

Náklady stavby ve výši takřka 11 milionů korun 
budou totiž plně hrazeny z rozpočtu města. „Že se 
do této investice můžeme sami pustit, je i znám-
kou dobrého hospodaření města,“ vysvětluje sta-
rostka Pešatová a dodává: „V posledních několika 
letech změnila škola významně svůj vzhled. Došlo 
k výměně oken, opravě a zateplení všech jejích 
pavilónů, rekonstrukci šaten u tělocvičen včetně 
sociálního zázemí a v loňském roce byly prove-
deny úpravy prostranství v jejím okolí a oplocení 
školního hřiště. Vybudování nových parkovacích 
míst a rozšíření chodníků má zásadní přínos pro 
bezpečnost našich dětí. Právě probíhající rekon-
strukce hřiště je jednou z posledních velkých 
investičních akcí realizovaných během čtyř let 
v areálu školy.“ Stavební úpravy budou zahájeny 
v červnu, samotná realizace je plánována do října 
letošního roku.

Více na stránkách města www.frydlantno.cz

ZŠ TGM bude mít nové hřiště

Frýdlant nad Ostravicí

jubilea

Blahopřejeme
všem oslavencům

Jubilanti města Frýdlantu nad Ostravicí:
V měsíci únoru 2017 oslavila své životní 

jubileum a dala se zveřejněním svůj souhlas: 
paní Marie Kubaláková, 85 let, Nová Ves

 V měsíci dubnu 2017 oslavili svá životní 
jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas:

pan Josef Kocián, 86 let, Frýdlant
paní Alena Hajdušková, 86 let, Frýdlant
pan Milan Magnusek, 90 let, Frýdlant
paní Jana Milatová, 85 let, Frýdlant

pan Jiří Kuliha, 80 let, Frýdlant
paní Edita Fojtíková, 80 let, Frýdlant
pan Milan Drozd, 87 let, Nová Ves

paní Věra Kubalová, 80 let, Nová Ves
V měsíci květnu 2017 oslavili svá životní 

jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas:
pan Ladislav Vašut, 86 let, Frýdlant
paní Vlasta Pulcová, 87 let, Frýdlant
pan Václav Tůma, 86 let, Frýdlant
pan Imrich Genčúr, 90 let, Frýdlant

paní Božena Kremzerová, 86 let, Nová Ves

 (Pokračování ze str. 1)
Na těchto stránkách rovněž naleznete veš-

kerou dokumentaci k vyhlašovaným výzvám.
V případě, že zvažujete dotační podporu 

pro váš projekt prostřednictvím naší MAS, 
využijte možnost konzultací po telefonické do-

mluvě. Naši kancelář najdete v budově obec-
ního úřadu na Čeladné 1. Veškeré kontaktní 
údaje jsou uvedeny na webových stránkách 
www.masfb.cz. Využít můžete rovněž vzdělá-
vací semináře, které pro vás v letošním roce 
připravujeme.

Strategie MAS Frýdlantsko-Beskydy 
je schválena a můžeme čerpat finance z EU

Informace 
k občankám a pasům
Sdělujeme občanům města, že úřední dny 

na Městském úřadu Frýdlant nad Ostravicí 
na úseku občanských průkazů a cestovních 
dokladů a dále na registru řidičských průkazů, 
silničních vozidel a techniků jsou nejen v pondělí 
a ve středu (8.00 – 11.00 a 12.00 – 17.00), ale 
rovněž ve čtvrtek (8.00 – 11.00 a 12.00 – 14.00).

Doporučujeme využít k vyřizování dokladů 
právě čtvrteční dny z důvodu kratší čekací doby 
na přepážkách a také možnost využití objedná-
ní prostřednictvím elektronického objednáva-
cího systému na webových stránkách města. 
 Odbor vnitřních věcí 

 a obecní živnostenský úřad

V loňském roce se občané vyjádřili v rámci 
Strategického plánu města, že požadují více akti-
vit vedoucích ke zlepšení životního prostředí, a to 
hlavně ovzduší v našem městě. Zastupitelstvo 
města výsledek průzkumu vzalo závazně a od-
povědí je řada opatření a možností vedoucích 
ke zlepšení současného stavu. 

Město v rámci tzv. kotlíkových dotací fi-
nančně podporuje výměnu starých nevyho-
vujících kotlů na pevná paliva, čímž rovněž 
přispívá k výrazně příjemnějším životním 
podmínkám zvláště v zimních měsících.

Aby dále byla podpořena ochrana ovzduší, 
odsouhlasilo zastupitelstvo města obecně závaz-
nou vyhlášku o zákazu spalování rostlinného od-
padu a zároveň dalo možnost odpad bezplatně 
a ekologicky likvidovat. 

• Město Frýdlant nad Ostravicí bude již od 29. 
května zajišťovat zdarma pravidelný svoz biood-
padu od občanů, kteří bydlí v rodinných domech. 

• Svoz bude probíhat pomocí sběrových 
nádob speciální konstrukce o objemu 240 litrů 
a bude k němu docházet jednou za čtrnáct dní 
v období od dubna do konce listopadu. Všich-
ni zájemci si mohou zakoupit sběrové nádoby 
přímo ve sběrném dvoře – jejich cena bude 
1250 Kč. Pokud už takovouto nádobu vlastníte 
nebo si ji zakoupíte jinde, pak je třeba zažádat 
o svoz bioodpadu ve sběrném dvoře, v němž 
zdarma obdržíte známku na jeho svoz. Bez této 
známky nebude svoz proveden! 

• Na vytipovaných stanovištích pro separáty 
a dalších místech bude občanům bydlícím v by-
tových domech, ale také občanům vlastnícím 
zahrádky, chatařům a chalupářům k dispozici 
57 kusů sběrových nádob o objemu 1100 litrů, 
do nichž budou moci odkládat biologicky rozloži-
telný odpad z domácností a zahrad. 

• Již nyní mají občané města i chataři možnost 

odevzdávat bioodpad do sběrného dvora 
na ul. Ostravská, který je otevřen ve dnech pon-
dělí–pátek v době 8.00–18.00 a v sobotu v době 
8.00–14.00 hodin.

• O sobotách, nedělích a svátcích, v době 
uzavření sběrného dvora, lze bioodpad odkládat 
do velkoobjemového kontejneru umístěného 
před branou sběrného dvora (kontejner je moni-
torován)

• Frýdlant nad Ostravicí podporuje také do-
mácí kompostování bioodpadů. V loňském roce 
město podalo žádost o dotaci na pořízení za-
hradních kompostérů pro domácí kompostování, 
která byla kladně vyřízena, a v současné době 
se již připravuje výběrové řízení na dodavatele 
kompostérů. Ty budou následně bezplatně za-

půjčeny občanům, kteří se v loňském roce přihlá-
sili do projektu kompostování. O dalším postupu 
budou žadatelé informováni. 

Další novinkou je zastupitelstvem schválená 
obecně závazná vyhláška, kterou se stanovuje 
zákaz spalování rostlinných materiálů ve městě. 
Frýdlant nad Ostravicí tím reaguje na požadav-
ky a podněty občanů týkající se špatné kvality 
ovzduší v našem městě, kdy zejména v letním 
období dochází často k obtěžování kouřem ze 
spalovaných bioodpadů, čímž rovněž přispívá 
k výrazně příjemnějším životním podmínkám.

Vyhláška zároveň stanovuje výjimku, díky níž 
bude možné pálení suchého kusového dřeva 
včetně přirostlé kůry a suchého klestu z prořezu 
dřevin.

Přízvisko května jako máje, času pro lásku, je 
jistě všeobecně známá skutečnost. Jasné je, že 
první místo zde patří osobám zamilovaným, avšak 
možno zde zahrnout i vzájemnou náklonnost 
lidí, kteří jsou si něčím blízcí. V našem případě to 
je nejprve letité přátelství se školou v Turzovce, 
v druhém pak tradiční spolupráce s mysliveckým 
sdružením. 

Zastavme se nejprve u pátku 12. května 2017, 
kdy byla celá Tégeemka již od rána na nohou. Če-
kali jsme zde totiž vzácné hosty. Po osmé hodině 
přijíždí autobus se slovenskými přáteli. Následuje 
uvítání před školou, první společné posezení, pro-
hlídka školy. Dopolední program pokračuje v Dolní 
oblasti Vítkovic, kde si žáci užívají Science show, 
dospělí zas návštěvu unikátní skleněné věže Bolt 
Tower i s pověstnou kavárnou. Oběd je připraven 
naší školní restaurací Scolarest. Čas se přehoup-
ne do odpoledních hodin, kdy čeká slovenské přá-
tele nejprve vědomostní soutěž Česko-Slovensko, 
připravená ve spolupráci žáků devátých ročníků 
z obou škol, poté následuje komentovaná prohlíd-
ka města. Společný zpěv písní v klášterní kapli je 
pak vyvrcholením celého dne. Kolem osmnácté 
hodiny se autobus vydává nazpět ke slovenským 
hranicím. Setkání znovu potvrdilo, že to, co mezi 
školami funguje, není jen přeshraniční spoluprá-
ce. Je to srdečný vztah založený na opravdovém 

  

 
Město Frýdlant nad Ostravicí 

zve na přednášku 
 

Procvič svou paměť 
a vylepši své učení 
vedenou Adélou M. Filippi 

 

13. června 2017 
v 16.00 hodin 

 

Kinosál Kulturního centra 

Vstup zdarma 
 

Jak lze vylepšit 
soustředění, paměť 
a učení pomocí 
kineziologických 
cviků, principy metody  

One Brain  
a možnosti jejího využití,  
tipy na konkrétní cviky.  

Kineziologie  
je terapeutická 

metoda,  
pomocí které lze 

odstranit 
energetické bloky 
v mozku vznikající 
působením 
negativních emocí 
a způsobujících 
nemoci v těle.  
Jde o systém, který 
pomáhá odhalit 
stres, pojmenovat 
jej, uvolnit ho. 
Zbavit se stresu, 
který nás omezuje 
žít život, po jakém 

toužíme. 
 

 
Tento seminář je financován v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání 
v ORP Frýdlant nad Ostravicí, reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000392. 

Česko-slovenská ředitelská trojka, uvítání návštěvy z Turzovky 12. 5. 2017.

Květen v ZŠ TGM ve znamení setkávání 

přátelství. 
Den nato, v sobotu 13. května 2017, si užili 

malé dobrodružství naši nejmenší. Za podzimní 
sběr lesních plodů jim každoročně na jaře připra-
ví myslivci (Tomáš Hikl a Zdeněk Jež) vycházku, 
při které nechybí zajímavé vyprávění a vždy něco 
navíc. I když tentokrát nebylo počasí malým mi-
lovníkům přírody příliš nakloněno, děti společně 
s rodiči prošly naučnou stezkou, pozorovaly výcvik 
loveckých psů a daňky v oboře. U ohně se pak 
ohřály, opekly špekáčky a dokonce si i zastřílely ze 
vzduchovky. Poděkování patří myslivcům a p. uč. 
J. Tomalíkové za krásnou i poučnou akci. 

Je dobře, že má naše škola své příznivce. Těší 

nás spolupráce s těmi, kteří jsou nám nakloněni. 
Nejsou to jen výše jmenovaní slovenští přátelé či 
myslivci, jsou to také rodiče a mnozí další. Vždyť 
dobré vztahy mezi lidmi jsou v dnešní době velkou 
vzácností. My je u nás v ZŠ TGM máme a jsme 
na ně právem pyšní. 

Školní rok 2016/2017 začíná psát svoji posled-
ní kapitolu. Děkujeme všem, kteří v něm přispěli 
svým přičiněním k úspěšnému chodu školy, pod-
porovali nás jak finančně, tak třeba osobní účastí 
při různých akcích a projektech. Velmi si této po-
moci vážíme a věříme, že se nám jí bude dostávat 
i nadále. Přejeme všem krásnou dovolenou a pří-
jemné prázdniny!  lg

Vážení poplatníci, chtěli bychom vás tímto 
upozornit na blížící se splatnost místního poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů pro rok 2017, která je podle obecně zá-
vazné vyhlášky města Frýdlant nad Ostravicí č. 
3/2016 stanovena nejpozději do 30. 6.

Místní poplatek ze psů pro rok 2017 byl splatný 
do 31. 3. 2017. Pokud poplatek ze psů činí více 
než 500 Kč za kalendářní rok, je splatný ve dvou 
stejných splátkách nejpozději do 31. 3. a do 31. 10.

Složenky na úhradu místních poplatků nejsou 
před termíny splatnosti rozesílány. Poplatky lze 
uhradit hotově na pokladně městského úřadu 
nebo bezhotovostním převodem na účet města. 
Při úhradě bezhotovostním převodem vás žádáme 
o zadání správného variabilního symbolu.

Závěrem ještě upozornění na změnu zákona 

o místních poplatcích, týkající se ustanovení o od-
povědnosti za zaplacení poplatku. Za poplatková 
období s účinností od 1. 1. 2016 již není možné 
vyměřit poplatek poplatníkovi, který je ke dni 
splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti 
nebo který je ke dni splatnosti omezen ve své-
právnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující 
jeho jmění. Vznikne-li takové osobě nedoplatek 
na poplatku, přechází poplatková povinnost tohoto 
poplatníka na zákonného zástupce nebo opatrov-
níka a správce místního poplatku vyměří poplatek 
zákonnému zástupci nebo opatrovníku poplatníka. 
Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, 
jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně 
a nerozdílně.

V případě jakýchkoliv dotazů k místnímu poplat-
ku kontaktujte finanční odbor městského úřadu, 
tel. 558 604 133 nebo 558 604 134.

Upozornění finančního odboru

Město bude zdarma zajišťovat svoz bioodpadu

Konečně roztál poslední zbytek sněhu a poča-
sí lákalo k venkovním hrám. Stalo se už příjem-
nou tradicí, že se na jaře děti ze Pstruží účastní 
Netradičních sportovních her na ZŠ Komenského 
ve Frýdlantě nad Ostravicí. Tak 
tomu bylo i letos 11. května.

Krásné prosluněné ráno 
nás přivítalo na hřišti a natěše-
né děti se už nemohly dočkat 
začátku. Paní vychovatelky 
a pan vychovatel ze všech zú-
častněných škol připravili supr 
soutěže, nejen pohybové, ale 
i trošku na přemýšlení. Všichni 
se s nadšením pustili do plnění 
zajímavých úkolů a za to byli pa-

třičně ocenění.
Veliké díky patří vychovatelkám ze ZŠ Komen-

ského za výbornou organizaci a už se těšíme 
na příští rok! 

Družinové netradiční sportovní hry

Ve čtvrtek 15. června v 19.00 se v koncert-
ním sále ZUŠ L. Janáčka uskuteční poslední 
koncert Kruhu přátel hudby ve Frýdlantě před 
letními prázdninami. Vystoupí přední český pia-
nista Ivo Kahánek, který je znám širokou výra-
zovou paletou i výjimečnými virtuózními schop-
nostmi, jež uplatňuje v repertoáru od baroka 
po soudobou hudbu s těžištěm v romantickém 
repertoáru. V cizině je rovněž pokládán za spe-
cialistu na interpretaci české hudby.

Je absolventem HAMU v Praze, má za se-
bou studia na prestižní londýnské Guildhall 
School of Music and Drama a mistrovské kurzy 
pod vedením Karl-Heinze Kämmerlinga, Chris-
tiana Zachariase, Alicie de Larrocha, Imogen 
Cooper, Petera Frankla a dalších osobností.

V roce 2004 se stal absolutním vítězem me-
zinárodní hudební soutěže Pražské jaro a již 
předtím získal ocenění v mnoha významných 
kláních u nás i v cizině (Maria Canals Pia-

Pozvánka na koncert KPH

no Competition v Barceloně, Vendome Prize 
ve Vídni, Stiftung Tomassoni Wettbewerb v Ko-
líně nad Rýnem, Mezinárodní soutěž Fryderyka 
Chopina v Mariánských Lázních.

Spolupracoval s s BBC Scottish Symphony 
Orchestra Glasgow, Orchestrem WDR Kolín 
nad Rýnem, Filharmonií Essen, Symfonic-
kým orchestrem Hlavního města Prahy FOK, 
Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, 
Pražskou komorní filharmonií, Filharmonií Brno 
a mnoha jinými tělesy.
Srdečně zveme! Ivo Saniter, předseda spolku
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Staré Hamry

Staré Hamry

Frýdlant nad Ostravicí, Staré Hamry

Staré Hamry 
4. 6. v 11.30 

18. 6. v 11.30 
25. 6. v 11.30 

Bílá
4. 6. v 10.30 
11. 6. v 8.00 

18. 6. v 10.30
26. 6. v 10.30

Ostravice
11. 6. v 10.00 Pouť

Přehled bohoslužeb

jubilea
V měsíci červnu oslaví své životní jubileum:

Paní BOŽENA LITERÁKOVÁ - 60 let
Pan LUBOMÍR JANČURA - 65 let

Pan VÁCLAV MILATA - 70 let
Pan RAINER SEDLACZEK - 75 let
Paní MARIE LIĎÁKOVÁ - 90 let

Paní MARIE NIČMANOVÁ - 91 let
Našim jubilantům k jejich výročí srdečně 
blahopřejeme a do dalších let přejeme 

pevné zdraví !

25. dubna se uskutečnil Pohár starostky 
Frýdlantu nad Ostravicí podruhé v silovém pěti-
boji. Soutěže se zúčastnilo pět nejlepších dívek 
a chlapců ze ZŠ nám. T. G. Masaryka, ZŠ ul. 
Komenského a Gymnázia Frýdlant n. O. 

Soutěžilo se v těchto disciplínách: šplh, troj-
skok z místa, hod medicinbalem, shyby na hraz-
dě. Soutěžícím byly udíleny body za jednotlivá 
cvičení podle výkonnostních tabulek. Nejvíce 
bodů získaly dívky ze ZŠ Komenského a mezi 
chlapci dominovali hoši naší školy. O hodnotné 

výkony nebyla nouze, hlavně ve šplhu na laně 
bez přírazu vyhráli naši hoši drtivým způsobem. 
Všichni vyšplhali pod 4 sekundy. Po sečtení 
všech bodů se vítězem stala ZŠ T. G. Masaryka 
Frýdlant nad Ostravicí s celkovým skóre 1042 
body, druhá skončila ZŠ Komenského (973 b.), 
na třetím místě se umístilo Gymnázium Frýdlant 
n. O. (812 b.). Soutěž o železnou dívku vyhrála 
Tereza Tošenovjanová– (157 b.) a železným 
mužem se stal Vladislav Lyčka s celkovým zis-
kem 206 bodů z naší Tégeemky. 

V pátek 5. května se konalo v Opavě kraj-
ské finále základních škol a víceletých gymnázií 
ve volejbalu. Tým mladých volejbalistů ze ZŠ 
TGM Frýdlant n. O. vyhrál okresní kolo a repre-
zentoval Frýdecko-Místecko na tomto turnaji. 
Vítězové všech okresů svedli ukázkové zápasy 
a předvedli opravdové volejbalové umění. Náš 
tým se probojoval až do semifinále, kde už ne-
měl síly na favorizovaný Nový Jičín. Poté však 
v boji o třetí místo získal po náročném utkání 
bronz. Patří mu tedy velká gratulace!  mk

O tom, že se v poslední době biatlon zařadil 
mezi nejpopulárnější sporty v naší zemi, není 
vůbec pochyb. Je to především zásluhou mist-
ryně světa Gabriely Koukalové, jejíž výjimečné 
výkony zpopularizovaly tento sport natolik, že 
se mu začíná věnovat čím dál větší pozornost. 
Na jaře letošního roku vznikl v malenovickém 
centru U Rosničky kroužek biatlonu, který 
založili příznivci tohoto sportovního odvětví. 
Biatlonové soutěže mají svou zimní (běh na ly-
žích a střelba z malorážné pušky) a letní (běh 
a střelba) variantu. V tuto chvíli Malenovičtí tré-
nují 15 dětí, z nichž čtyři už aktivně reprezen-
tují. Nejlepších výsledků zatím dosáhla Marti-
na Plevová, žákyně VII. B, která se pohybuje 
ve své kategorii na 10. místě v rámci České 
republiky.

V polovině května měli žáci čtvrtých až de-
vátých ročníků Komeňáku jedinečnou možnost 
vyzkoušet si jednu z biatlonových disciplín 
(střelbu ze vzduchovky i malorážky), a to když 
byla naší škole zapůjčena laserová střelnice. 
Nejdříve hlavní trenér Jaroslav Lichtenberg 
seznámil žáky s historií i současností biatlonu 

a potom už přišlo na řadu to nejzajímavější – 
správně uchopit zbraň, zamířit a vystřelit. Ka-
ždý si tak mohl zkusit střelbu z lehu, ti odváž-
nější zvolili i obtížnější variantu střelby ve stoje. 
Svými radami přispěly i Martina Plevová s ma-
minkou, která je vedoucí malenovického volno-
časového centra.

Věříme, že čas strávený v naší tělocvičně 
nebyl marný a že jednou možná budeme držet 
palce reprezentantům, kteří začínali svou spor-
tovní kariéru právě v Beskydech. 

„Děkujeme vedení ZŠ Komenského, že nám 
umožnili tento sport dětem přiblížit a ukázat 
jeho krásu. Kdo jsme? Centrum volného času 
U Rosničky je volnočasové centrum se sídlem 
v Malenovicích, fungující od roku 2013. Během 
školního roku, ale také především o prázdni-
nách nabízí pestrou škálu kroužků, kurzů, před-
nášek, divadelních představení, táborů, a to 
nejen pro děti, ale také pro dospělé. Kroužek 
biatlonu se podařilo otevřít na jaře tohoto roku. 
Uvítáme každého, kdo má radost z pohybu 
a chce se tomuto náročnému, ale krásnému 
sportu věnovat,“ zní z Rosničky.

Celoevropský Mírový běh
Celoevropský Míro-

vý běh (Sri Chinmoy 
Oneness-Home Peace 

Run), který se koná pravidelně od roku 1987, 
je nejdelším štafetovým během ve světě a letos 
bude mít zastávku i u nás.

Štafeta Mírového běhu do Starých Hamer 
zavítá v úterý 20. června kolem 17. hodiny. 

Zástupci obce převezmou mírovou pochodeň.
Zároveň proběhne setkání mezinárodního 

týmu běžců se zástupci obce, dětmi a občany 
obce. Zastávka účastníků a pořadatelů Mírové-
ho běhu je plánována na cca 30 minut. 

Do běhu se můžou zapojit také děti a obča-
né. Stačí uběhnout několik metrů.

Srdečně všechny zveme.

krátce z obce

Čištění vodovodu
Upozorňujeme všechny odběratele vody 
z obecního vodovodu, že jeho pravidelné 

čištění proběhne v pátek 16. června.

z kalendáře akcí
3. června: Dětský den ve Starých Hamrech
16. června: Čištění vodovodu
20. června: Celoevropský Mírový běh
24. června: Zájezd – Dlouhé Stráně

Pietní akt – pokládání věnců

Na svém 22. zasedání dne 22. května schvá-
lilo usnesením č. 14/22 zastupitelstvo obce Sta-
ré Hamry poskytnutí finančního daru na údržbu 
nemovitostí osobám, které měly k 31. 12. 2016 
trvalý pobyt v obci Staré Hamry a jsou vlastníky 
nemovitostí, bytů, domů na území obce Staré 
Hamry, ve kterých byla k 31. 12. 2016 přihlá-
šena k trvalému pobytu fyzická osoba. Dále se 
uvedený finanční dar poskytuje podnikajícím fy-
zickým či právnickým osobám se sídlem podni-
kání k 31. 12. 2016 na území obce Staré Hamry.

Vyplácení finančního daru bude zahájeno 
v pondělí 5. června po doručení podepsané do-
hody na OÚ Staré Hamry, a to buď přímo v po-
kladně OÚ (v níže uvedených termínech), nebo 
převodem na účet.

Vyplácení finančního daru bude probíhat 

ve dnech:
pondělí 5. června od 7.00-12.00, 12.30-17.00 

hodin
středa 7. června od 7.00-12.00, 12.30-17.00 

hodin
pondělí 12. června od 7.00-12.00, 12.30-

17.00 hodin
středa 14. června od 7.00-12.00, 12.30-17.00 

hodin
Upozorňujeme, že pro vyplacení finančního 

daru z pokladny OÚ je nezbytně nutné, aby se 
osobně dostavila osoba uvedená na dohodě 
o poskytnutí finančního daru! Je nutno předložit 
ústřižek od složenky nebo výpis z účtu, podle 
něhož bude zřejmé, že domovní daň na rok 
2016 byla řádně zaplacena. 

 Eva Balášová, pokladní

Finanční dar na údržbu nemovitostí

Ve středu 10. května se v sále kulturního 
domu konala oslava Dne matek. Žáci školy 
pro maminky, babičky, ale i tatínky, dědečky, 
sourozence a další příbuzné připravili pestrý 
program.

O úvod se postarali mladší žáci s krátkým 
pásmem básní a písní, které hrou na housle 
proložili bratři Jindřich a Petr Šimečkovi. Vel-
kou novinkou letos bylo bubnování. Žáci 4. 
a 5. třídy předvedli výborný smysl pro rytmus 

a svým číslem přítomné jistě mile překvapili. 
Po krátké přestávce následovala pohádka, 
tentokrát dětská opera O dvanácti měsíčkách. 
Nebylo vůbec jednoduché naučit se tolik textů, 
udržet správný rytmus a melodii, včas nastu-
povat se svou písní. Přesto se pohádka dětem 
velice povedla.

Snad se všem divákům program líbil. Věřte, 
že ho děti připravovaly s velkou láskou a chtěly 
své blízké potěšit.  P. Fišerová

Den matek v kulturním domě

K dnešnímu dni jednotka zasahovala u 20 udá-
lostí na žádost operačního informačního střediska 
HZS ČR. Jednalo se o 4 požáry, 8 dopravních 
nehod, 2 úniky ropných produktů, 6 technických 
pomocí. Při těchto událostech jednotka poskytla 
v 6 případech předlékařskou pomoc do příjezdu 
zdravotnické záchranné služby.

Ve většině případů jsme spolupracovali s PČR, 
HZS ČR a ZZS. Dále se jednotka pravidelně školí 
a připravuje v rámci odborné přípravy. Koncem 
měsíce června budou členové naší výjezdové jed-
notky absolvovat výcvik při dopravních nehodách 
hromadných dopravních prostředků. Tuto akci 
organizuje Zdravotnická záchranná služba MSK.

Hasiči informují o činnosti

Z vystoupení Cimbálové muziky Polajka…

Ve sportu se Tégeemce mimořádně dařilo Biatlonová střelnice dorazila na Komeňák

Pohár starostky Města Frýdlantu n. O. 2017 Úspěšní volejbalisté ze ZŠ TGM.

V úterý 18. dubna se v místní knihovně konala 
vernisáž fotografií, pořádaná naším gymnáziem, 
jako závěr dvouletého mezinárodního projektu 
v rámci Erasmu+ Teaching off the Beaten Path. 
Jejím hlavním účelem bylo ukázat veřejnosti, 
na jakých projektech se škola podílí a co vše 
v rámci projektu měli studenti možnost vidět 
a zažít.

Nejen paní ředitelka gymnázia Petra Schwar-
zová a paní profesorky Soňa Macurová a Mi-
chaela Kupčová, ale hlavně také studenti, kteří 

byli do tohoto projektu zapojeni, se aktivně 
podíleli na její přípravě. Kromě přípravy občers-
tvení bylo také třeba ze všech pořízených foto-
grafií vybrat ty nejzajímavější, zhotovit rámečky 
a naaranžovat je na vývěsní mříže v knihovně. 
Dále si studenti připravili krátkou řeč o některém 
z projektových setkání a tuto řeč na zmiňované 
vernisáži předvedli. Nikdo z nich si však nebyl 
vědom toho, že zde má přijet také televize Polar, 
která celou událost zdokumentovala, takže když 
dorazila, všichni poněkud znervózněli. Nakonec 

však vše proběhlo tak, jak mělo, a gymnázium 
se může pyšnit další vyvedenou akcí.

Pokud jste ovšem nezaznamenali dění této 
akce, nevadí! Stále máte možnost zhlédnout její 
průběh na internetových stránkách televize Po-
lar v archivu pořadu Studuj u nás ze dne 26. 4. 
2017.  Pavla Menšíková, 

 Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí

Mezinárodní projekt našeho gymnázia
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slovo starosty

Lhotka

Vážení spoluobčané,
máme tady červen, ve kterém děti čeká každoroční hodnocení nabytých 

vědomostí v uplynulém školním roce. Někteří ještě na poslední chvíli dohá-
nějí to, co zameškali, maturanti mají za sebou zkoušku dospělosti, někteří 
byli přijati na vysoké školy a ti ostatní vstupuji do života dospělých. Tento 
měsíc v obci vrcholí přípravy na největší kulturně společenskou akci letoš-
ního roku, kterou je 37. Sraz Lhot a Lehot České a Slovenské republiky, 
který se uskuteční 7. až 9. 7. a na němž čekáme účast až 3000 návštěvníků. Chtěl bych vás, kteří 
máte zájem pomoct při organizování tohoto srazu, požádat, přijďte v úterý 6. června v 18 hodin 
do sálu Obecního domu, kde se koná schůzka k organizačním záležitostem srazu. Velkou pomocí 
bude i to, že budete udržovat pořádek nejen kolem svých nemovitostí, zabezpečíte své psy a při 
venčení budete po nich uklízet. Dále bych vás chtěl požádat o přívětivost k účastníkům a větší 
toleranci k hluku během srazu, kdy se počet obyvatel naší vesnice zvýší až šestinásobně. Někteří 
účastníci již avizují příjezd týden před srazem, aby mohli blíže poznat naši vesnici a její okolí. Ukaž-
me, že i naše malá Lhotka pod Ondřejníkem stojí za návštěvu, že v ní žijí přívětiví lidé a přispějme 
k tomu, aby se o nás v celé republice i za hranicemi mluvilo jen v dobrém. 

Na závěr bych chtěl popřát dětem a studentům, aby vysvědčení bylo k jejich spokojenosti 
i spokojenosti jejich rodičů, aby si mohli klidně a bezstarostně užívat prázdnin. Vám všem přejí 
hezké letní dny. Zdeněk Kubala, starosta

rozloučili jsme se 
V květnu jsme se rozloučili

s Marií Šmírovou, 
která zemřela ve věku 88 let.

 Upřímnou soustrast.

jubilea

V měsíci červnu oslaví svá nádherná životní 
jubilea a dali ke zveřejnění souhlas občané:

Milan Prokop 50 let
Antonín Sasýn 65 let

Za obecní úřad přejeme všem oslavencům 
do dalších let pevné zdraví, mnoho 

spokojenosti a životního elánu.

Jak určitě mnozí z vás už víte, ve dnech 
7.–9. července se uskuteční v naší obci jedna 
velmi významná a zajímavá akce, kterou beze 
sporu je 37. ročník Srazu Lhot a Lehot. Tradice 
tohoto mezinárodního setkání obyvatel men-
ších a větších obcí, které mají v názvu Lhota, 
Lhotka či Lehota, byla odstartována v roce 
1981 v Uhlířské Lhotě v okrese Kolín. 

Od té doby se sraz koná pravidelně bez pře-
rušení v různých koutech České a Slovenské 
republiky. V loňském roce to vypadalo, že tato 
šestatřicetiletá tradice bude na rok přerušena, 
protože žádná s obcí neprojevila zájem o pořa-
datelství. To skalní příznivci srazu z naší obce 
nechtěli dopustit, a tak se rozhodli po poradě 
s panem starostou, že uspořádání letošního 
ročníku vezmou na svá bedra. Na organizaci 
se pracuje v podstatě už od podzimu, abychom 
mohli návštěvníkům nabídnou co nejzajíma-
vější program napříč všemi generacemi, jehož 
součástí jsou např. koncerty mnoha hudebních 
skupin, vystoupení folklorních souborů, spor-
tovní klání, netradiční soutěže, tvořivá dílna, 

atrakce pro děti atd. (podrobný program na-
leznete na plakátu uveřejněném na stránkách 
těchto novin). V současné době přípravy po-
malu vrcholí. Kromě programu je třeba zajistit 
dostatečné množství občerstvení, zázemí pro 
účastníky, pódia pro účinkující, propagaci, se-
hnat sponzory apod. 

S pořádáním takovéto akce už máme zku-
šenosti, protože sraz se u nás uskutečnil už 
v roce 2005. Tenkrát nám ale vůbec nevyšlo 
počasí a skoro celé tři dny pršelo. Víme tedy, 
do čeho jdeme, a víme také, že zvládnout po-
řadatelství takové velké akce, na kterou může 
v případě příznivého počasí dorazit až 3000 ná-
vštěvníků, nebude jednoduché. Ale my se toho 
nebojíme a věříme, že s pomocí mnoha ochot-
ných Lhoťanů zpod Ondřejníka to zvládneme 
ke spokojenosti všech návštěvníků.

Dovolte, abychom vás co nejsrdečněji po-
zvali k návštěvě srazu, ať už jste Lhoťané nebo 
sousedé z jiných obcí. Držte nám pěsti, aby 
nám vyšlo všechno dle našich představ a hlav-
ně, aby nám tentokrát přálo počasí!

Dne 13. května sbor dobrovolných hasičů 
ve Lhotce oslavil 95 let založení sboru.

Nejprve byly u hasičské zbrojnice přivítány 
okolní hasičské sbory, poté byly oslavy zahá-
jeny průvodem s prapory do místního kostela, 
kde proběhla slavnostní mše svatá za hasiče. 
Následně se všichni přesunuli do sálu Obec-
ního domu, kde se konal hlavní program oslav. 
Proběhla slavnostní valná hromada, kde sta-
rosta sboru Martin Kuneš přednesl zprávu 
o historii sboru od jeho zrodu v roce 1922 až 
do současnosti, včetně všech zakladatelů, sta-

rostů, velitelů a činnosti za celých 95 let. Pře-
dána byla také vyznamenání současným čle-
nům, například za věrnost nebo za příkladnou 
práci. Poté se uctila památka zemřelých členů 
odvezením kytice na místní hřbitov. Následo-
vala diskuze, ve které zástupci okolních sborů 
pogratulovali k výročí a popřáli mnoho štěstí 
do dalších let. Slova se chopil také starosta 
obce Zdeněk Kubala, který pochválil výbornou 
spolupráci se sborem při pomáhání v obci, po-
děkoval soutěžním družstvům za reprezentaci 
obce v požárním sportu a vyzvedl záslužnou 

V sobotu 13. května jsme se ve Lhotce podru-
hé zúčastnili celostátní akce Férová snídaně Na-
Zemi. Princip snídaně je jednoduchý. Účastníci si 
přinesou vlastní dobroty, ať už fairtradové nebo 
lokální, jako jsou vajíčka, mléko, sýry či zelenina 
od místního farmáře či farmářky. Hlavně je to tom, 
že lidé přinesou vlastní výtvory a dají je ochutnat 
ostatním. Loni se nám akce velmi povedla. Účast 
byla na malou obec, jako je Lhotka, úplně skvělá. 
Padesát občanů, to byla desetina celého počtu 

Lhoťanů. O takové účasti si mohli jinde jenom ne-
chat zdát. Letos hlavní organizátorka Ivanka Ful-
neková opět Fair trade snídani pečlivě připravila. 
Výborné byly všechny pokrmy, které účastníci 
přinesli. Ale jejich počet nebyl takový jako před 
rokem. Dorazilo nás méně, ale spokojenost těch, 
kteří přišli, byla stejná. Lhotka zkrátka doplácí 
na množství konaných akcí a někteří jednoduše 
nestíhají. Takže ani nepřekvapil nenápadný do-
taz při rozchodu: „Zítra snad už nic není!?“

Ten ypsilon v titulku je v pořádku, protože 
děkujícími byly lhotecké děti. Koncert ke Dni 
matek se konal v pátek 12. května v zaplněném 
sále Obecního domu. A jak to bývá zvykem, za-
čínaly ty nejmenší děti z mateřské školy. 

Tak to musí být, protože jsou natěšeny 
na vystoupení a dlouhé čekání by pro ně bylo 
náročné. A také netrpělivě čekají rodiče, pra-
rodiče. Básničky a písničky vždycky dokáží 
spolehlivě dojmout a drobné nepřesnosti se 
velkoryse tolerují. Pak nastoupili mladí lhoteč-
tí muzikanti, kteří dokázali, že Lhotka je obec, 
v níž hudební tradice žijí a předávají se z ge-
nerace na generaci. Totéž platí i o mladých 
zpěváčcích, kteří své pěvecké umění pravidel-
ně představují na krajské soutěži. A Lhotka má 
velké štěstí, že v ní působí manželé Tesarčíkovi 
se Scholou Rosnička. Nejen, že se postara-

li o ozvučení celé akce, ale jak už to bývá při 
veřejných vystoupeních, připravili vystoupení, 
které všechny přítomné potěšilo. Děti poděko-
valy, maminky byly potěšeny. Ve Lhotce se ale 
nerozprchneme do svých chalup. Jak velí tra-
dice, přichází čas si pobesedovat a završit tak 
příjemný a úspěšný podvečer.

Na svém prvním zasedání nový výbor lhotec-
kého Klubu seniorů po letošní výročce probíral 
i další náměty pro činnost. Pro další zvýšení 
členské základny chce zpestřit činnost a ještě 
více zohlednit zájmy, ale i možností uplatnění 
starších občanů. Je třeba také aktualizovat sta-
novy a připravit malé systémové změny v legis-
lativě i akcích Klubu.

U seniorů se předpokládá zapojení i do nej-
větší letošní lhotecké akce, kterou je začátkem 
července 37. ročník setkání Lhot, Lhotek a Le-
hot Česka i Slovenska. Ve Lhotce pod Ondřejní-
kem se uskuteční už podruhé a pamětníci toho 
předchozího – před 12 lety – vědí, že při orga-
nizaci tak velké akce bude zapotřebí co nejvíce 
pomocných rukou. 

Setkání Lhot a Lhotek obohatí letošní rok 
programově Lhotku opravdu výjimečně. Nutno 
říci, že ale senioři vždy byli a jsou každoročně 
vidět v programu i organizaci celé řady akcí. 
Bývá to zejména na tradičních Sochových ná-
rodopisných slavnostech, kde celá řada z nich 
vystupuje i v souboru Pilky. Jsou aktivní i ve lho-
teckém pěveckém sboru Cantamus a samozřej-
mě ve všech akcích pořádaných Klubem žen.

Nejbližší setkání, které mají senioři v letoš-
ním roce před sebou, bude u tradičního smaže-
ní vaječiny, připravovaného na první červnové 
pondělí 5. června. Na sportoviště Kuřín zvou 
od 15 hodin nejenom své členy, ale i ostatní 
milovníky pohodových lhoteckých setkání, jídla 
a pití.

Vaječiny se týká ale i další akce. Zástupci 
lhoteckých seniorů chtějí přispět k rozvíjení po-
hybových aktivit a navázání přátelských setká-
ní seniorů z našeho nejbližšího okolí, zejména 
Svazku měst a obcí povodí Ondřejnice, a proto 
přijali pozvání a přihlásili se na 1. ročník spor-
tovního odpoledne seniorů, pořádaný 14. 6. 
Senior klubem Palkovice na Myslíku. Vaječina, 

Je to trochu s podivem, ale řada lidí 
ve Lhotce fandí ve fotbalové lize Vysočině 
z Jihlavy. To proto, že v kádru je lhotecký ob-
čan Jakub Fulnek, o němž jsme psali, když za-
čal sbírat první minuty do své prvoligové sta-
tistiky. Zdálo se, že kariéra půjde nahoru, ale 
do Jihlavy přišel trenér Hipp, který mu přestal 
dávat šance. A tak Kuba odešel na hostování 
do Tábora. Po půl roce se ale vrátil, trenéra 
Hippa nahradil Bílek a toho zase po nějakém 
čase Jinoch. A ten dal Kubovi šanci, které se 

pevně chytil. Stal se stabilním článkem zá-
kladní jedenáctky.

A jak vidí své působení v Táborsku?
„V tu chvíli to bylo asi nejlepší rozhodnutí, 

protože jsem věděl, že v Jihlavě bych nena-
stupoval, potřeboval jsem hrát. Prospělo mi 
to.“

A to je pravda, protože od 1. dubna si při-
psal osm startů v základní jedenáctce a pro-
spěch z toho měla i Jihlava. Ve vítězném utká-
ní se Spartou byl hodnocen jako třetí nejlepší 

v týmu a v utkání s Brnem se 
dočkal svého premiérového 
gólu a na další perfektně při-
hrál spoluhráči před prázdnou 
branku. Po zásluze se dostal 
do sestavy kola deníku Sport. 
V dalším úspěšném zápase 
ve Zlíně se zásadním způso-
bem zasloužil o první gól. 

Jihlava, která jeden čas ob-
sazovala i poslední příčku, se 
kolo před koncem zachránila 
v nejvyšší soutěži. Teď Kuba 
čeká, zda mu výborné výkony 
na jaře pomohou k pozvánce 
na soustředění reprezentace 
U-21 před mistrovstvím Evropy 
v Polsku. Trenér Lavička se mu 
po úspěšných zápasech ozval, 
sleduje ho. To je potěšitelné, 
ale Kuba dobře ví, že na sobě 
musí stále pracovat. Tak drží-
me palce, ať se na šampionát 
do Polska dostane a přidá další 
góly v novém ligovém ročníku.

Nejbližší setkání bude u vaječiny

Poděkovaly maminkám

95 let lhoteckých hasičů

Posnídali jsme férově

Sraz Lhot a Lehot v naší Lhotce

ani jiné produkty domácí kuchyně chybět nebu-
dou, ale družstva seniorů zúčastněných obcí 
budou hlavně soutěžit. A disciplíny? Hod míčem 
do koše, nebo kroužků na kužel, běh s koleč-
kem a slalom s míčkem na raketě. Chybět nebu-
de ani srážení plechovek a zatloukání hřebíků.

Do léta je program akcí ve Lhotce nabitý, ale 

výbor seniorů i na druhé pololetí chce připravit 
malé i větší výlety, klasické návštěvy jubilantů, 
opékání párků, ale i restaurační zábavy. Sna-
hou je, aby se při ročním bilancování mohl 
ohlédnout opět za dobře připravenou a vykona-
nou prací pro seniory, ale i pro ostatní Lhoťany. 
 Pavel Pasek 

krátce z obce
Termíny svozu

Termíny svozu komunálního odpadu 
v červnu: úterý 13. 6. a 27. 6. 

Pozvání na veřejnou schůzi
Zveme všechny občany Lhotky, kteří mají 
zájem pomoci při realizaci Srazu Lhot 
a Lehot, aby se dostavili v úterý 6. červ-
na v 18.00 hodin do sálu Obecního domu. 
Na schůzi budou rozděleny konkrétní úkoly, 
upřesněn časový harmonogram a další or-
ganizační záležitosti.

Kuba nám dělá radost

činnost členů, kteří se věnuji práci s mládeží. 
Po ukončení diskuze proběhl slavnostní oběd 
a následovala volná zábava. 

 Veronika Pavlisková
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Ve věku osmaosmdesáti let zemřel v Praze 
jeden z posledních žijících příslušníků slavné ge-
nerace. Získal zlatou medaili na mistrovství světa 
1949 ve Stockholmu a stříbro na zimních olympij-
ských hrách 1948 ve Svatém Mořici. V barvách 
LTC Praha vybojoval v letech 1946-1950 pět 
mistrovských titulů, oblékal i dres ATK Praha, 
Spartaku Brno, Motorletu Praha a HC Slovanu 
Bratislava.

V srpnu 1950 byl spolu s deseti spoluhráči od-
souzen ve vykonstruovaném politickém procesu. 
Augustin Bubník dostal čtrnáct let za špionáž, 
velezradu a rozvracení lidově demokratického zří-
zení. Vězněn byl v uranovém lágru v Jáchymově. 
Po pěti letech mu byla udělena milost. Do národ-
ního týmu se už nevrátil. Později se prosazoval 
jako trenér. V letech 1966-69 vedl i hokejovou re-
prezentaci Finska. Stal se prvním Čechem, který 
kdy koučoval zahraniční reprezentační A mužstvo. 
Tradovalo se, že tamní národní tým doslova naučil 
hrát hokej. Působil také u výběru Nizozemska, a to 
i v roce 1981, kdy se s ním představil v elitní skupi-
ně MS. Členem Síně slávy českého hokeje se stal 
v roce 2008 při jejím založení. Obdobné pocty se 
mu dostalo i ve Finsku. Dokonce o čtyři roky dříve 
než v Česku.

V první pol. 90.let minulého století byl poslan-
cem Parlamentu ČR.

Také v kraji pod Beskydami měl své přátele
Nemalou zásluhu na tom, že Augustin Bubník 

navštívil nejenom Bašku, ale i Frýdek-Místek má 
dnes již zesnulý pan Jaroslav Šmíd z Hodoňo-
vic, který se s ním seznámil při léčebném pobytu 
v Třeboni. V březnu 2008 se uskutečnila návštěva 
pana Šmída a tehdejšího místostarosty obce Baš-
ka Františka Carbola v rodinném domku Augus-
tina Bubníka v Praze. Při této příležitosti mu bylo 
tlumočeno pozvání do Bašky a přání, zdali by byl 

ochoten uskutečnit besedy o své hokejové dráze. 
Bubník s návštěvou souhlasil, a tak již v dubnu 
2008 se konalo několik besed (Knihovna Místek, 
SPŠ Místek, sál KD Baška). Na besedě v Bašce 
se Augustin Bubník setkal také s Floriánem Car-
bolem z Dobré. V první pol. 40. let minulého století 
se oba dva v Praze vyučili v oboru řezník-uzenář. 
Na pořádání těchto besed převzala záštitu tehdejší 
senátorka a primátorka města Frýdku-Místku Eva 
Richtrová.

O tom, že besedy měly úspěch, svědčí i sku-
tečnost, že ještě v květnu 2008 přijíždí Augustin 
Bubník k setkání s občany, tentokráte do Hodoňo-
vic, kde v zcela zaplněném hostinci U Čendy ho-
vořil nejenom o své sportovní a životní dráze, ale 
také se zde zúčastnil symbolického křtu básnické 
sbírky Dajany Zápalkové „Ve znamení Blíženců“. 

Následující den ještě přijal Bubník pozvání k ná-
vštěvě mlýna Josefa Bayera v Kunčičkách u Baš-
ky, kde se setkal i s některými zpěváky LSPS. 
Rovněž i na toto setkání Augustin Bubník velice 
rád vzpomínal.

Lidé z Bašky se setkali s hokejovou legendou
Snad největší překvapení přinesl rok 2009, kdy 

Jaroslav Šmíd dostal pozvání od Augustina Bub-
níka, zdali by nechtěl zorganizovat autobusový 
zájezd občanů Bašky do Prahy. Ten se uskutečnil 
v květnu a byl spojen s prohlídkou historických pro-
stor poslanecké sněmovny a O2 arény. Na půdě 
Parlamentu Augustin Bubník zavzpomínal na své 
poslanecké působení a setkání s bývalými kole-
gy. Neméně zajímavá byla i prohlídka Síně slávy 
českého hokeje v O2 aréně, kterou nás i s po-
drobným a poutavým výkladem provedl. Je zde 
i samostatný panel mimo jiných věnovaný právě 
i jemu. Na tento zájezd si jeho účastníci určitě rádi 
vzpomenou.

Augustin Bubník se velice těšil, že Bašku a oko-

lí bude moci ještě navštívit. Nechtěl přijet sám, ale 
uvažoval, že by spolu s ním přijela i Věra Čáslav-
ská, olympijská vítězka ve sportovní gymnastice, 
se kterou se dobře znal. Bohužel zdravotní důvody 
tomuto setkání již nepřály.  

 František Vaníček

Baška

Sobota 29. dubna 2017 byla pro 23 bašťan-
ských rodin s malými dětmi tak trochu slavnostní. 
Obdrželi totiž na tento den pozvání starostky obce 
Baška na slavnostní uvítání občánků mezi obyva-
tele Bašky.

Dokáži si představit, že to ráno bylo asi krušné, 
vždyť jistě není tak jednoduché načasovat mimin-
ko tak, aby bylo najedené, spokojené, krásně jej 
oblíknout a vyrazit do místního kulturního domu, 
kde celá sláva probíhala.

Počáteční seznamování se miminek s novým 
prostorem – kde to jsem, co to tady hraje za hud-
bu, je tu nějaký mumraj – proběhl celkem v klidu. 
Slavnostní obřad mohl začít. Nejdříve děti ZŠ Kun-
čiček u Bašky v krátkém pásmu básniček a písní 
vykreslily atmosféru děťátek v rodině a přítomným 
rodičům, ale i prarodičům se to líbilo, což ocenili 
potleskem.

Pak si vzala slovo starostka Bašky Irena Ba-
bicová, aby nastínila význam dětí v rodinách, 
ve společnosti, zodpovědnost rodičů při výchově 
dítěte aj. důležité otázky a situace, kdy se zcela 
změní život v domácnostech, kam přijde nový 
malý potomek. Vše se točí kolem něj a láska, kte-
rou mu všichni kolem věnují, bude jistě zúročena 
v pozdějších letech.

A v sále už to začalo tak trošku poplakávat, mi-
minkům už se to přestávalo líbit. Proto byl nejvyšší 

O Z N Á M E N Í
Protože se budou připravovat nové 

jízdní řády MHD, žádáme občany, aby své 
připomínky k jízdním řádům MHD zasílali 
na e-mailovou adresu: d.mrockova@baska.
cz nebo doručili na podatelnu OÚ Baška nej-
později do pondělí 26. června 2017. Děku-

jeme za spolupráci.
  Starostka 
 Irena Babicová

PRÁVNÍ PORADNA až v září
Bezplatné poradenské služby poskytova-

né právníkem Obce Baška JUDr. Vladimírem 
Medkem, které probíhají každé pondělí v mě-
síci od 15.30 hodin na OÚ Baška, se o prázd-
ninách z důvodů čerpání dovolených nekonají.

Poslední právní poradny s JUDr. Medkem 
mohou občané využít ještě 5. 6. a pak až v září 
– začínáme 4. 9. 2017. JUDr. Vladimír Medek

Vítali jsme nové občánky

čas přistoupit k zápisu do Knihy vítání občánků, 
převzít dárek z rukou starostky a přijmout malou 
gratulaci a pozornost i od vystupujících dětí.

Do knihy se zapsali rodiče 10 děvčátek – Ne-
lly, Timey, Adély, Charlotty, dvou Marií, dvojčátek 
Anežky a Elišky a 8 chlapečků – Viktora, Jindřicha, 
Maxe, Mikuláše, Ondřeje, Jana, Michala, Šimona 
aj.

Že se vám některá jména zdají nezvyklá. Inu, 
každá doba přináší něco nového, a tak je to i se 
jmény.

Slavnostní vítání bylo ukončeno fotografová-
ním, pravda, některé dětičky s tímto ceremoniálem 
razantně nesouhlasily, proto to rodiče raději vzdali. 

Ale ti, kteří toto vše zvládli, tak je možná za několik 
let budou jejich děti chválit, když se budou dívat 
do svého alba a říkat: Je to možné, mámo, táto, že 
jsem byl tak maličký?  Dajana Zápalková

Naše vesnice jsou poseté drobnými památ-
kami, které mnohdy již ani nevnímáme, jsou to 
nejrůznější kapličky, křížky, pomníčky či třeba 
studánky a statné stromy. Jinak tomu není ani 
v případě Bašky. I zde se na-
chází řada těchto svědků mi-
nulosti, kolem kterých od dět-
ství chodíme. 

Tato místa nám ukazují 
dlouhou historii naší obce, 
vztah „našich otců“ k místu, 
kde hospodařili, a utváří i náš 
vztah k naší vesnici. Bohu-
žel poslední dobou stejně 
jako ochabuje naše vazba 
na místo, kde bydlíme, ocha-
buje i naše péče o tyto drobné 
památky, ty chátrají a někdy 
hrozí i jejich zánik. A přitom to 
není tak dávno, co se u nich 

žádný projíždějící sedlák či procházející děveč-
ka nezapomněli zastavit.

Zánik loni hrozil i sloupku se soškou Panen-
ky Marie (do 70. let se soškou P. Ježíše) v Baš-

ce u čp. 331 (p. Urbanec) a čp. 
279 (p. Bauer). Ten stál v oplo-
cení a musel ustoupit nové zdi. 
Neblahý osud se však podařilo 
odvrátit a na místo navrácená 
opravená Boží muka budou, 
věřím, další dlouhou dobu 
„střežit“ všechny, kdo tudy je-
dou na Dřevěný kopec.

K odhalení a opětovnému 
vysvěcení panem farářem do-
jde v neděli 18. června po mši 
svaté (po půl jedenácté). Přijď-
te se i vy podívat a „uctít“ toho-
to svědka historie naší obce. 
 Jan Kraut

Obnova a vysvěcení Božích muk v Bašce

OZNÁMENÍ KNIHOVNY 
HODOŇOVICE

Prostory hodoňovické knihovny jsou od 23. 
května UZAVŘENY z důvodu rozsáhlé re-
konstrukce budovy. Následně zde bude 
situována výuka žáků ZŠ Baška.
Knihovnické služby pro občany ze všech tří 
našich obcí budou zajišťovány v knihovně 
v Bašce, otevřeno v úředních hodinách OÚ 
(pondělí a středa od 8 do 17 hodin, čtvrtek 
od 12 do 15 hodin).
KNIHOVNA BAŠKA 
bude během prázd-
nin OTEVŘENA.

V pátek 12. května odpoledne se sál Kultur-
ního domu v Bašce zaplnil našimi seniory, kteří 
se sešli, aby společně oslavili Den matek a Den 
mužů. Svou návštěvou nás potěšili zástupci Obce 
Baška – starostka Irena Babicová a místostarosta 
Martin Čajánek, který přítomným ženám poblaho-
přál k svátku. Také děti z mateřské školky v Bašce 
nám přišly popřát a svým vystoupením zpestřit 
sváteční odpoledne. Bylo to krásné vystoupení, 
za které děkujeme dětem i učitelkám, jež s nimi 
předvedené pásmo nacvičily.

Předsedkyně SK ve své Zprávě o činnosti 
výboru za poslední dva roky připomněla veškeré 
akce, které pro seniory výbor připravil:

• chodíme pravidelně číst pohádky dětem 
do mateřské školky v Bašce

• navštěvujeme bazén ve Frýdlantě a teď už 
i v Metylovicích

• každou středu se scházíme při hraní šipek
• s chutí si zajdeme zahrát bowling
• zajišťovali jsme odborné přednášky
• turistické výšlapy, některé i s exkurzí
• za pěkného počasí výlety na kolech
• Den matek, spojený se Dnem mužů a vánoční 

posezení jsme připravovali s pohoštěním a dáreč-
kem pro všechny členy

Tradicí se již také stalo:
• setkávání při smažení vaječiny a opékání pár-

ků, vždy s pěknou účastí
• posezení s jubilanty od 70 let
• přátelské večírky v místním kulturním domě

• zájezdy do divadla v Ostravě
• celodenní autobusové zájezdy za zajímavost-

mi našeho kraje
Za celý výbor seniorklubu děkujeme Obci Baš-

ka za podporu a finanční příspěvky, bez kterých 
bychom všechny tyto akce nemohli uskutečnit. 
Naši senioři jsou aktivní a zúčastňují se i akcí or-
ganizovaných Obcí Baška, Bašťanským spolkem 
nebo Čendaspolkem, např. Baška na Bašce, Roz-
svícení vánočního stromku, Okolo Bašky cestička, 
Silvestrovský výplaz na Čupek.

Členská schůze schválila nový výbor ve slože-
ní: Marie Kmošťáková, Antonie Naisarová, Zdeňka 
Polochová, Libuše Ryšavá, Libuše Svolinská, Ja-
roslava Šnajdrová a Zdeňka Vrastyáková. Starost-
ka i místostarosta obce Baška poděkovali třem od-
stupujícím členkám výboru za příkladnou práci pro 
Seniorklub a výbornou spolupráci s Obcí Baška.

V současné době čítá členská základna 149 
členů, z toho je 111 žen a 38 mužů. Z Bašky je 56 
členů, z Kunčiček u Bašky 64 členů a Hodoňovic 
29 členů.

I když se nyní senioři scházejí z důvodu rekon-
strukce budovy SK v náhradních prostorách, a to 
v místním kulturním domě, věří, že jim i nadále 
bude sloužit zdraví, aby mohli společně prožívat 
své volné chvíle, bavit se, dle možností sportovat, 
aby si tak zpříjemňovali dny, které jsou především 
v zimních obdobích mnohdy chmurné a dlouhé. 

 Za bašťanské seniory 
 Ludmila Dobrozemská

Senioři slavili i bilancovali

Pod názvem Tanec nebo víno proběhl v jarním 
termínu od března do května v Kulturním domě 
Baška taneční kurz pro dospělé s ochutnávkou 
vína z rodinného sklípku. Přihlášené kurzisty již 
druhým rokem provázeli dvojnásobní mistři ČR 
v latinsko-amerických tancích Martin Prágr a De-
nisa Galandžárová. 

„Během devíti večerů se kurzisté naučili zákla-
dy tanečních kroků jak standardních, tak latinsko-
-amerických tanců. A pokud mohu hodnotit z po-

zice tanečního mistra – šlo jim to opravdu skvěle, 
měl jsem z tanečníků radost,“ okomentoval průběh 
kurzu Prágr.

Závěrečný desátý večer se nesel ve stylu Holly-
wood, kde kurzisté poměřili síly v taneční soutěži, 
takže se i pobavili. Celý večírek byl ve znamení 
tance, příjemné atmosféry a dobrého pití. 

Pokračování dalších kurzů můžete sledovat 
na webových stránkách www.tanecnebovino.cz. 

 Dajana Zápalková

Taneční kurz TANEC NEBO VÍNO

Odešla legenda. Zemřel hokejový mistr světa
AUGUSTIN BUBNÍK (†18. 4. 2017)
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Až se půjdete v budoucnu projít k fotbalo-
vému hřišti, najdete u něj nový volnočasový 
areál pro rodiny s dětmi. Z celého prostoru 
se tak stane místo, kde může smysluplně trá-
vit čas každý člen domácnosti.

Obec připravuje za fotbalovým hřištěm výstav-
bu sportovišť s umělým povrchem, dětská hřiště 
a odpočinkové zóny. Tyto stavby by měl doplnit 
volnočasový areál u fotbalového hřiště. „Zatím 
máme hotovou studii a chystáme se na přípravu 
zadání pro výběrové řízení. Zatím není rozhodnu-
to, zda ho vyhlásíme letos nebo počkáme na za-
čátek příštího roku, kdy budou vypsány dotační 
tituly. Co víme, je to, že stavět se bude na etapy. 
Pozemky jsou obecní, takže na nich můžeme 
vybudovat krásné místo pro celé rodiny,“ je na-
dšený starosta Pržna Petr Blokša.

Plocha, určená k úpravě, se rozkládá na říční 
terase, oddělené od travnatého hřiště svahem. 
Prostor mezi náhonem a hřištěm je porostlý 
listnatým lesem přirozeného druhového slo-
žení – převládá jasan, dále se vyskytuje lípa, 
dub, habr. Celkově se jedná o kvalitní přiro-

zené prostředí, které poskytuje možnosti pro 
různorodé využití jednotlivých partií. Na svahu 
a v jeho okolí jsou pořádány závody terénních 
kol, jsou zde znatelné stezky, které by měly zů-
stat průjezdné. „Cílem úpravy stávajícího areálu 
je vytvořit území, které nabídne široké možnosti 
využití pro různé skupiny návštěvníků, tzn. do-
plnit programovou náplň a opravit stávající ob-
jekty. Studie řeší programovou náplň sportov-
ně relaxačního charakteru, návrh jednotlivých 
prvků a jejich umístění. Základním principem 
koncepce je soulad s přírodním prostředím, 
který je určující především pro výběr materiálů, 
z nichž jsou prvky vyrobeny. Dále je maximálně 
zohledněn tvar terénu a vegetační kryt – zásahy 
do porostů jsou minimální, je využit různorodý 
charakter reliéfu terénu i utváření interiéru lesa. 
Navrhované prvky mají střídmou barevnost, zá-
kladním tónem je přirozená barva dřeva.

Plocha areálu je členěna páteřní komunika-
cí na dvě části, pravá strana je dále rozdělena 
příjezdovými cestami na tři díly. Toto členění se 
stává základním rámcem pro umístění tematic-

kých aktivit do lesních porostů. Pod svah, do blíz-
kosti fotbalového hřiště, jsou navrženy prvky pro 
účastníky sportovních akcí a jejich děti: otočné 
i pevné pozorovací domečky, vyhlídková ploši-
na na stromě, dětské hřiště poblíž občerstvení 
a úkryty v „norách“ ve svahu. Pro větší děti a do-
spělé je nad svahem zřízena stezka zdatnosti, 
vedoucí podél horní hrany svahu, dále malé ro-
binzonádní hřiště na severním okraji lesa. Prostor 
mezi cestou a náhonem je vyhrazen speciálním 
aktivitám – naproti sezónního občerstvení je navr-
ženo větší ohniště, přístřešek a akustická sestava 
ze dřeva, využitelná při různých akcích u ohniště. 

V prostřední partii je uvažováno bludiště z pě-
chovaného klestu, ukrývající různé kreativní a po-
znávací prvky pro zvídavé a hravé návštěvníky. 
Prostor při vstupu do areálu je pak vyhrazen vod-
ním hrátkám, které využívají celoročně tekoucí 
vodu v náhonu,“ popisuje studie projektu.

Máte dobrodružného ducha? Běháte rádi 
nebo se aspoň rádi rychle pohybujete po ho-
rách? Tak to přijměte výzvu a zúčastněte se 
akce Noční běh na Ondřejník. Stejně jako 
loni ji pro vás připravilo město Frýdlant spolu 
se Sportovním klubem Pržno. Bude se konat 
v sobotu 17. června. Místo startu i cíle je re-
staurace Park ve Frýdlantě. Trasa závodu po-
vede po ulici Ferdiše Duši, kolem Kubalanky 
po běžkařském okruhu, přes Ondřejník – sed-
lo, Skalku – sedlo, Ondřejník – sedlo na chatu 
Ondřejník a zpátky po modré turistické značce 
a kolem horské služby dolů. Délka tratě činí 
14,5 kilometru. Poběží se po asfaltu, trávě i šo-
tolině. Celkové převýšení je 830 metrů. Časový 
limit – 3,5 hodiny. 

Závod odstartuje ve 22 hodin. Registra-
ce ale začíná již od 19 hodin do 21.30 hodin, 
přičemž startovné je dobrovolné. Pořadatelé 
striktně zakazují používání jakéhokoliv doprav-
ního prostředku a doprovod závodníků. Každý 
účastník je odpovědný za svůj psychický i fy-

zický stav a startuje na vlastní nebezpečí. Po-
vinnou výbavou je funkční čelovka, povolenou 
pak hole, batoh, mobilní telefon, jídlo, pití, stan 
či spacák.

Vyhlášení výsledků nastane po ukončení zá-
vodů, přibližně v jednu hodinu ráno.

Soutěžit můžete v těchto kategoriích: muži, 
ženy od 18 do 34 let, muži, ženy od 35 do 49 
let, 50 a více let. Pokud si netroufáte na běh, 
můžete putovat zkrácenou trasou a posvítit si 
na Frýdlant z masivu Ondřejníku. Stojí to za to!

vy se ptáte, my odpovídáme

Otázka: Slyšela jsem, že má zaniknout 
naše pošta. Je to pravda?

Odpověď: Pevně věřím, že se podaří poš-
tu v naší obci zachovat. Je ale pravda, že 
ke změnám asi dojde. Během několika násle-
dujících let se má totiž většina klasických po-
boček České pošty změnit na takzvané Pošty 
Partner. Tím zásadním v tomto procesu má 
být nový provozovatel, buď obec nebo místní 
podnikatel. Co to tedy znamená? Česká pošta 
už naši obec oslovila, zda by neměla zájem 
o partnerství. Což ve skutečnosti znamená, 
že by se obec starala o celkový provoz. Je 
v tom ale mnoho úskalí, a hlavně řada podmí-
nek, které by musela dodržet. Například musí 
zajistit provoz pošty na 20 hodin týdně. Když 

pak ale jeden zaměstnanec bude nemocný 
nebo si vezme dovolenou, tak jak bez druhé-
ho tuto podmínku naplníte? Tudíž musíme mít 
zajištěny dva pracovníky, třebaže jen na po-
loviční úvazek. Pošta by sice provoz částeč-
ně hradila, ale i tak bychom se asi nevyhnuli 
doplatkům z našeho rozpočtu. Musí se tedy 
jasně stanovit, jak vysokou částku bychom 
dopláceli. Pokud bychom se rozhodli, že ne-
chceme být partnerem pošty, obrátí se Česká 
pošta na místní podnikatele. A v případě, že 
by se ani mezi nimi zájemce nenašel, zůstane 
pravděpodobně vše při starém. Nemůžu ale 
samozřejmě vyloučit, že by v budoucnu mohla 
pošta svou pobočku uzavřít. 

 Petr Blokša, starosta 

Opravili jsme sociální 
zařízení na hřbitově
Pokud půjdete navštívit náš prženský hřbi-

tov, najdete tam kvalitnější zázemí. Obec ne-
chala kompletně opravit sociální zařízení. Re-
konstrukce se dočkala celá technická budova, 
která má opraveny vnitřní omítky vč. výmalby, 
novou dlažbu a obklady, opraveny okapové 
chodníky i okapy a opravenou fasádu. Věříme, 
že budete s rekonstrukcí spokojeni. 

 Petr Blokša, starosta 

Přijďte do kina 
za hasičárnou

Začátek léta oslavíme v Pržně opět promítá-
ním filmu. V sobotu 1. července za hasičskou 
zbrojnicí vyroste plátno. Promítat se bude 
po setmění. O občerstvení se tradičně posta-
rají hasiči. Co budeme pouštět za film, je nyní 
předmětem diskuze. Můžete se do ní se svými 
tipy zapojit na našich stránkách na Facebooku 
(www.facebook.com/obecprzno).

Noc kostelů se bude 
letos týkat i Pržna
Celorepubliková akce nazvaná Noc kostelů 

letos zavítá i k nám. Bude se konat v pátek 9. 
května a otevře brány prženského kostela.
Program:
18.00 – 18.10 h. - zahájení Noci kostelů hlasy zvonů
18.10 – 18.15 h. - úvodní slovo starosty obce
18.15 – 19.15 h. - varhanní koncert duchovní 
hudby pod vedením Petra Strakoše, poté poví-
dání o varhanách
19.15 – 19.45 h. - mluvené slovo – něco málo 
o mešním vínu 
19.45 – 20.45 h. - koncert Ivany Švestkové a její 
harfy
20.45 - 21.00 h. - mluvené slovo – něco málo 
o hostiích
21.00 – 21.20 h. - koncert Pěveckého souboru 
Gymnázia Frýdlant nad Ostravicí
21.20 – 21.45 h. - mluvené slovo – něco málo 
o liturgických oděvech a symbolech v průběhu 
liturgického roku
21.45 – 22.00 h. - vystoupení Scholly při pržen-
ském kostele pod vedením Jiřiny Herotové
22.00 h. - závěrečné troubení z věže.

Doprovodný program: program pro děti před 
kostelem, výstava obrázků kostela dětí ZŠ a MŠ 
Pržno, ochutnávka mešního vína a hostií, po celou 
dobu trvání „Noci kostelů“ bude kostel přístupný 
všem návštěvníkům, kdy mají možnost prohlídky 
věže kostela, mohou nahlédnout do prostor nad 
klenbami kostela a prohlédnout si varhany. Dále se 
budou moci zeptat na cokoliv, co je bude zajímat.

jubilea

Červen je měsícem oslav 
jubilea naší občanky:

paní Daryny Vojtkové – 65 let.
Vážená oslavenkyně, přejeme vám 

spoustu dalších krásných let plných štěstí, 
zdraví a samozřejmě i životní pohody 

a životního elánu. OÚ Pržno

Mladí hasiči zahájili po náročném tréninku 
v tělocvičně novou soutěžní sezónu. První sou-
těž, na kterou jsme vyjeli, byla Uzlová a hadicová 
štafeta. Po ní jsme začali trénovat na Fryčovický 
braňák, kde Barča Prachařová, Ema Pekárková, 
Johanka Muroňová a Lukáš Janek vybojovali 
čtyři bronzové medaile. V sobotu 6. května jsme 
na Nové Vsi a v Malenovicích zahájili požární úto-

ky, kde měli premiéru i naši nejmladší. Medaile 
jsme nezískali, ale časy byly velmi dobré. S no-
vou mašinou budou určitě ještě lepší. Letošní rok 
bude, co se týká soutěží, velmi náročný. Přihlásili 
jsme se totiž do Moravskoslezské ligy mladých 
hasičů. Na závěr bychom chtěli poděkovat obci 
za novou mašinu a za finanční podporu mladých 
hasičů.  Za mladé hasiče Daniela Adamcová

krátce z obce

Sportovní klub bavil 
návštěvníky cykloakce

Beskydské informační centrum pořádalo 
4. ročník cyklistické akce Frýdek-Místek 
na kole, která se konala v sobotu 20. 5. 
v rekreační zóně Olešná. O adrenalinovou 
show na kolech se postarali nadšenci ze 
Sportovního klubu Pržno. Pořadatelé jim 
tímto děkují. 

Svoz odpadů 
Svoz komunálních odpadů se uskuteční 
ve středu 14. a 28. června. Připomínáme, že 
v den svozu musí být popelnice vystaveny 
před dům vždy již od 6.00 hodin.

Turnaj O pohár 
starosty obce

Obec Pržno ve spolupráci se Sportovním 
klubem Pržno pořádá turnaj O pohár sta-
rosty obce Pržno. Uskuteční se na našem 
fotbalovém hřišti 1. července od 8.30 hodin. 
Bude se hrát na hřišti 30 x 55 m ve stylu 5 
+ 1 hráčů, hrací doba je 2 x 10 minut. Ob-
čerstvení je zajištěno. Přijďte fandit svému 
oblíbenému týmu.

V Pržně máme další várku nových občánků. V neděli 14. května se v sále Občanského 
centra konalo jejich slavnostní přivítání. Celkem šlo o devět dětí. Foto: Vladimír Kutlvašr

Přivítali jsme nové občánky Pržna

Výzva pro všechny – noční běh na Ondřejník

U fotbalového hřiště vznikne sportoviště a volnočasový areál

V okolí kostela nechala obec provést zahradní úpravy. Byly provedeny ořezy stromů kolem ko-
munikací a zasazeny květiny. „Poděkování patří zaměstnancům obecního úřadu, kteří se práce 
zhostili, spolu s Annou Javorkovou a Evou Šťastnou, na výbornou,“ chválil starosta Petr Blokša. 

Okolí kostela zkrášlila výsadba květin

Na setkání tří generací, které se konalo v sobotu 27. května, se potkali lidé všech 
generací. Voněla vaječina, malé děti řádily na nafukovacím hradu a větší zkoušeli 

hasičskou techniku. Nakonec padla i ta májka.

Na setkání generací se bavili všichni bez rozdílu věku

Mladí hasiči zahájili letošní soutěžní sezónu

Školní rok se blíží ke svému závěru. Kaž-
dý rok utíká stejně rychle. Všichni se snažíme 
provádět svou práci ve škole i mateřince velmi 
zodpovědně. Dnes bychom ale rádi poděkova-
li těm, jejichž pomoc a práce v ZŠ a MŠ není 
povinností, ale nepostradatelným přínosem pro 
chod a rozvoj zařízení.

Ano, je to výborná spolupráce s Obcí Pržno, 
především s panem starostou Petrem Blokšou, 

který naši školu trvale a s optimismem jemu 
vlastním podporuje. Svůj optimismus přenáší 
na všechny pracovníky obce, kteří jsou vždy 
vstřícní, obětaví a ochotni řešit operativně kaž-
dou situaci. Této pomoci si velmi ceníme a vě-
říme, že se tato jediná legálně užívaná droga 
„veselá mysl“ stane návykovou i pro všechny 
občany naší vesnice. 

 Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Pržno

Škola děkuje všem za spolupráci
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slovo starosty
Vážení spoluobčané,
čím dál častěji jsem zaznamenával stížnosti od vás, že se v obci začaly vyskytovat případy 

podomního prodeje, který, jak víme, ne vždy probíhá férově. Jedná se totiž o příležitost k oslo-
vování seniorů a tahání z nich peněz. Starší lidé nejsou často znalí nekalých obchodních praktik, 
a tak se mnohdy nechají napálit. Bohužel se ani obci Ostravici nevyhnuly případy, kdy právě 
pod záštitou výhodné koupě docházelo k trestné činnosti, vykrádání domácností a někteří lidé 
takto přišli i o své úspory. Obec samozřejmě, pokud tyto případy zaregistrovala, informovala 
policii ČR, která na ohlášení vyjela a dotyčnou osobu legitimovala. Avšak z důvodu chybějící 
právního předpisu nebylo možno dále konat. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli k radikálnímu 

kroku. Dne 15. května jsme schválili naříze-
ní rady obce, kterým se zakazuje podomní 
a pochůzkový prodej na území Ostravice. 
Nařízení je zveřejněno na úřední desce 
obce www.obec-ostravice.cz a po nabytí 
účinnosti budou v obci namontovány cedu-
le upozorňující na tento zákaz. V případě 
porušení občané mohou informovat Policii 
ČR, která je oprávněna osoby legitimovat 
či zadržet a zabránit jim v podvodném jed-
nání.  Miroslav Mališ, starosta obce 

V restauraci U Řeky se ve středu 17. 5. sešli 
členové našeho klubu, aby si vyslechli velice zají-
mavou přednášku na téma „Ruční výroba mýdla“. 

Paní Sajdlová přítomné seznámila se složitým 
technickým a především administrativním a také 
finančně nákladným procesem, který předcházel 
zahájení výroby. Vyprávěla i o testování jednotli-
vých výrobků v laboratořích Státního zdravotního 
ústavu v Praze a prezentace v Bruselu. Výroba 
probíhá za studena a suroviny, oleje a bylinky jsou 
v BIO kvalitě. Všechny výrobky mydlárny získaly 
značku Beskydy originální produkt. Po odpově-

dích na dotazy si přítomní mohli 
mýdla prohlédnout a také zakoupit. 
Odpolední setkání probíhalo v sr-
dečné atmosféře a členové naše-
ho klubu se měli možnost seznámit 
se zajímavým a vonícím oborem činnosti. 

Příští akce: Posezení u řeky s opékáním se 
koná dne 14. 6. od 15.00 hodin. 

Druhá akce měsíce: Autobusový zájezd se 
koná 28. 6. Podrobnosti k jednotlivým akcím bu-
dou zveřejněny na obvyklých místech a internetu.  
 (JN) 

kos informuje

Senioři se dozvěděli vše o výrobě mýdla

Měsíc květen byl v naší mateřské škole 
doslova nabitý rozmanitými akcemi. Z dětí se 
nejdříve stala zlobidla na čarodějnicích, pak 
andílci na besídkách ke Dni matek a nakonec 
zvídaví badatelé na výletech.

Čarodějnice je oblíbená akce dětí plná 
pěkných kostýmů, her, soutěží, stavění máj-
ky, samozřejmě sladkých odměn a nechybí 
ani opečené párky. Tak i letos 2. května Klub 
rodičů z MŠ a ZŠ společně připravili právě 
takové pěkné odpoledne. Celou akci provázel 
zkušený animátor a areálem zněly rytmické 
dětské skladby, které umocňovaly příjemnou 
atmosféru.

V polovině května na všech třídách proběh-
ly besídky dětí ke Dni matek. Děti si připravily 
krátká vystoupení, předaly přáníčka a dáreč-
ky.

Na konci měsíce pak vyrazily jednotlivé tří-
dy na výlety. Hvězdičky a Sluníčka navštívily 
Milíkov u Jablunkova, kde byly připraveny ani-
mační programy pod vedením Leny Banszel 
Freyové. Na chaloupce v přírodě nechyběla 
ani domácí zvířata, s kterými si mohly děti hrát. 
Broučci navštívili nejprve Hasičské muzeum 
v Ostravě, mohli si vyzkoušet své dovednosti 
na lezecké stěně a na závěr prohlédnout hasič-
skou zbrojnici ve Frýdku-Místku.

Všechny akce se dětem moc líbily, odnesly 
si spoustu zážitků a mnoho dalších je do prázd-
nin ještě určitě čeká.  Kolektiv MŠ

krátce z obce 

Pozvánka na zasedání 
zastupitelů Ostravice

V pondělí 12. 6. se na svém pravidelném 
zasedání sejdou zastupitelé obce Ostra-
vice. Schůze se bude konat v restauraci 
U Tkáčů od 17.30 hodin. Program bude 
včas upřesněn na úřední desce.

Pozvánka na tradiční 
Den obce Ostravice

Den obce Ostravice se bude konat v sobo-
tu 8. července v areálu TJ Sokol Ostravice. 
Po celý den čeká na rodiny s dětmi i do-
spělé návštěvníky spousta zábavy, poznání 
i sportu. Nebude scházet bohaté občerst-
vení. 

Nezapomeňte dorazit
na ostravickou pouť

Kolotoče, stánky, hudba a zábava nás opět 
po roce čeká na naší ostravické pouti. Bude 
se konat v neděli 11. června. 

Starosta obce Ostravice vyhlašuje výběrové 
řízení č. 7/2017 na obsazení pracovního místa.
Druh práce: Instalatér, topenář, zámečník
Počet obsazovaných míst: 1
Platové zařazení: Platová třída 5, platový stu-
peň podle délky praxe, možnost postupného 
přiznání osobního příplatku v souladu s platný-
mi právními předpisy.
Místo výkonu práce: Ostravice, Obecní úřad 
v Ostravici, č. p. 577.
Pracovní poměr: na dobu neurčitou s třímě-
síční zkušební lhůtou.
Předpokládaný nástup: ihned, nejpozději k 1. 
10. 2017.
Charakteristika vykonávané práce: Údržba 
vodovodní a kanalizační sítě, dělník údržby 
obce a odpadového hospodářství, údržba ze-
leně, řidič, provádění zimní údržby.
Požadované vzdělání: střední vzdělání bez 
maturity (výuční list), středoškolské vzdělání.
Zákonné předpoklady:

- státní občan ČR nebo cizí státní občanství 
s pobytem v ČR, dosažení věku 18 let a způso-
bilost k právním úkonům, bezúhonnost
Požadované dovednosti:
- samostatnost, spolehlivost, kreativita, řidičský 
průkaz skupiny B, B+E výhodou, popř. získání 
skupiny E do 03/2017, umění jednat s lidmi, 
dobré komunikační schopnosti.
Přihláška musí obsahovat:
- jméno, příjmení, titul, datum a místo narození 
uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo 
trvalého pobytu uchazeče, číslo OP nebo dokla-
du o povolení k pobytu, jde-li o občana cizí státní 
příslušnosti, telefonní kontakt, datum a podpis 
uchazeče. Dále pak strukturovaný životopis 
s uvedením údajů o průběhu vzdělání, dosavad-
ních zaměstnáních a odborných znalostech a do-
vednostech, originál výpisu z evidence Rejstříku 
trestů ne starší než tři měsíce, u cizích státních pří-
slušníků doklad osvědčující bezúhonnost vydaný 
domovským státem, pokud takový domovský stát 
nevydává, doloží čestným prohlášením, ověřenou 
kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběro-
vé řízení nebo nevybrat žádného uchazeče.
Přihlášky s požadovanými doklady zašlete 
(nebo doručte na podatelnu obecního úřadu) nej-
později do 15. 6. 2017 do 10 hodin na adresu:

Obecní úřad Ostravice 
739 14 Ostravice č.p. 577

vždy v uzavřené obálce – označené „NEO-
TVÍRAT – výběrové řízení č. 7/2017 – insta-
latér, topenář, zámečník. Na obálku uveďte 
jméno, příjmení a adresu přihlašovaného.
 Miroslav Mališ, starosta obce Ostravice

Se začátkem jara se děti v MŠ nenudily

Obec Ostravice ve spolupráci s provozo-
vatelem taxi služby v obci zřídila novou službu 
pro trvalé bydlící občany obce Ostravice Senior 
taxi. Jedná se o dopravu osobním automobilem 
v pracovní dny na území obce Ostravice. Všich-
ni, kdo budou chtít využívat tuto službu, si musí 
na obecním úřadě vyřídit průkazku Senior taxi. 
K vystavení je nutný občanský průkaz a 1 ks 
průkazkové fotografie cca 35x45 mm, průkazky 
bude vyřizovat p. Kubačáková (v 1. patře nad 
poštou) v úřední dny pondělí a středu od 800 
do 1100 a od 1200 do 1700 hodin.

Podmínky pro využívání služby Senior taxi:
(Platné od 1. 5. 2017.) Senior taxi je určeno 

pro občany s trvalým pobytem v obci Ostravice, 
od 65 let věku, a držitele průkazu ZTP, kteří jsou 
držiteli průkazu Senior taxi. Průkaz vystaví Obec 

Ostravice. 
Jedná se o dopravu osobním automobilem, 

uživatel musí být schopný samostatně nastoupit 
a vystoupit z vozidla.

Senior taxi bude zajišťovat dopravu pro drži-
tele průkazu Senior taxi na území obce Ostravi-
ce tj. na katastrálním území Ostravice 1 a k. ú. 
Staré Hamry 2, za cenu 10,- Kč za jednu cestu. 
Četnost využití služby je max. 10 x za kalendářní 
měsíc. Dopravu mimo území obce si hradí uži-
vatel sám dle tarifu dopravce. 

Provozní doba senior taxi je v pracovní dny 
od 6.00 do 16.00 hodin. Službu senior taxi je nut-
no den předem objednat na tel. č. 735 177 770. 
Na poskytnutí služby Senior taxi není právní ná-
rok. Aktualizace podmínek bude zveřejňována 
na stránkách www.obec-ostravice.cz

Zařídili jsme Senior taxi 
pro naše obyvatele

Oslavte Den dětí v areálu koupaliště u pen-
zionu Sluníčko. První červnovou sobotu je tam 
pro děti připraven bohatý doprovodný program 
s otevřením koupaliště a zahájením letní sezó-
ny. Děti se mohou těšit na soutěže, hry, jízdu 
na vozítkách segway a koloběžkách, skákací 
hrad, malování na obličej a další zábavu. Vstup 
je zdarma. 

Pracovníci hotelu Freud zvou děti v nedě-

li 4. června od 15 hodin na oslavu Dne dětí. 
Se svým interaktivním programem vystoupí 
klaun Hopsalín. Celý program budou prová-
zet písničky, soutěže a hry pro děti. Vstup 
je zdarma. Za pěkného počasí proběhne 
celý program na zahradě hotelu, za deště 
pak v sále. Pro rezervaci stolu kontaktuj-
te recepci na: recepce@hotelfreud.cz nebo 
na 603 521 036.

Hotely Freud a Sluníčko 
zvou děti na oslavu svátku

Již počtrnácté se v areálu u penzionu Slu-
níčko koná Beskydské hudební léto. Na ná-
vštěvníky čekají hned tři hudební večery. 
Letošní ročník odstartuje v pátek 30. června 
koncert kapely Druhá tráva. Jedná se o českou 
bluegrassovou skupinu, která byla založena 
roku 1991 textařem, zpěvákem a kytaristou 
Robertem Křesťanem a banjistou Lubošem 
Malinou. Předskokanem jim bude kapela Pta-
čoroko z Frýdlantu nad Ostravicí. Koncert bude 
začínat od 19 hodin. 

V pátek 28. července se můžeme těšit 
na českou akustickou kapelu Jelen. Písně 
z vlastní tvorby vycházejí z populární hudby, 
jako je country, folk, blue Rass a blues. V lis-

topadu byli mezi třemi nominovanými na titul 
Objev roku v anketě Český slavík a v roce 2015 
již získali cenu Anděl od Akademie populární 
hudby v kategorii Objev roku.

A konečně 18. srpna na Sluníčku zazpívá 
Ewa Farna, Tato známá mladá zpěvačka po-
cházející z Třince odstartovala svou pěveckou 
kariéru ve 13 letech songem Měls mě vůbec 
rád a začala bavit publikum u nás i v Polsku. 
Dnes má natočeno již přes 30 klipů a získala 
řadu ocenění a prestižních hudebních cen.

Vstupenky na koncerty můžete zakoupit 
v předprodeji. Více informací o Beskydském 
hudebním létě najdete na webových stránkách 
www.beskydskehudebnileto.cz.

Beskydské hudební léto 
zahájí Druhá tráva

OZNÁMENÍ OBCE OSTRAVICE
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jubilea

První víkendovou sobotu jsme přivítali na ha-
sičské dráze kluky a holky z celého Moravsko-
slezského kraje, které baví požární sport. Byl 
to již 3. ročník soutěže a zároveň druhé kolo 
Moravskoslezské ligy mladých hasičů, jejímiž 
účastníky jsme již pátý rok. 

Měli jsme možnost vidět celkem 49 družstev, 
z toho 22 družstev mladších, 22 družstev star-
ších žáků, tři družstva mini žáků a dvě družstva 
dorostu, která bě-
žela mimo sou-
těž. Malenovice 
měly zastoupení 
ve všech zmíně-
ných kategoriích. 
U starších žáků 
domácí A-tým do-
sáhl i přes drobné 
problémy času 
14,97 s a umístil se 
na skvělém 4. mís-
tě, B-tým po vět-
ších problémech 
dosáhl času 25,10 
s (přitom první terč 
byl sražen v nád-

herném čase 13,39 s). Mladší žáci se s časem 
33,33 s umístili v druhé polovině výsledkové listi-
ny. V kategorii mini do 6 let obsadili žáčci krásné 
druhé místo v čase 34,33 s. Na samotném závě-
ru jsme měli možnost vidět útoky již odrostlých 
žáků mimo soutěž, kdy tým Lubna zvítězil před 
Malenovicemi. Věříme, že se soutěž všem dě-
tem a divákům líbila, a budeme se na vás těšit 
zase za rok.  SDH Malenovice

V měsíci červnu oslaví své životní 

jubileum tito malenovičtí občané:

paní Alena Chlopčíková – 80 let

pan Zdeněk Martínek – 70 let

Oslavencům přejeme všechno nejlepší, 

hodně štěstí, elánu, optimismu, 

splnění všech přání a do dalších let 

pevné zdraví, klid a rodinnou pohodu.

Patron hasičů svatý Florián je zpodobňován 
jako římský voják s přilbou, mečem a korouhví, 
vylévající z vědra vodu na hořící dům. Byl usmr-
cen vodou, která je protikladem ohně a používá 
se k hašení. Již ve středověku lidé považovali 
tohoto světce za ochránce před nebezpečím 
ohně. Slavnostní bohoslužbou v neděli 14. květ-
na v kostele na Borové jsme chtěli poděkovat ne-
beskému ochránci svatému Florianovi a vyprosit 
si boží požehnání do další práce. Traduje se, že 
modlitby směřované ke sv. Floriánovi již zachrá-
nily nejeden život a nemalý majetek. Lidé věří 
také v jeho ochranu před bouří, velkou vodou či 
suchem. Floriánovo „hasičství“ je také možné vy-
ložit jako hašení požáru lidské zloby a nenávisti.

Jsme velmi rádi, že naše pozvání na tuto slav-
nostní akci přijali hasiči z okolních SDH. Hosté 
z Nové Vsi, Pstruží, Metylovic, Janovic a Bystré-
ho přijeli i s prapory svých sborů, a nechyběli ani 
naší mladí hasiči.

Po bohoslužbě šel průvod uniformovaných 
hasičů a hostů do Obecního domu. Do kroku 
hrála dechovka. Přátelské posezení v Obecním 
domě bylo velmi příjemné. Všichni jsme si dali 
něco dobrého k jídlu i pití. Děkujeme za napeče-
né koláče a jiné dobroty. Děkujeme i otci Petru 
Hrubišovi. Touto cestou děkujeme také hostům 
a všem lidem, kteří hasiče podpořili svou účastí 
na Hasičské pouti. Malenovičtí hasiči

Centrum volného času U Rosničky vyslal 
své zástupce, kteří vedou kroužek biatlo-
nu, aby se představili i frýdlantským dětem. 
Ve dnech 15.–16. května byly jejich hodiny tě-
lesné výchovy obohaceny o ukázku biatlonové 
střelnice. 

„Během pondělí a úterý se nám vystřídal 
celý druhý stupeň plus čtvrtá třída žaků, kteří se 
na chvíli změnili v mladé biatlonisty. Nechybělo 
zapálení jak u dívek, tak u kluků, bez rozdílu 
věku. Děti si mohly na bezpečné laserové střel-
nici vyzkoušet, že tento sport vyžaduje soustře-
dění, klid, ale také zdravé sportovní zapálení. 
Děkujeme vedení ZŠ Komenského, že nám 
umožnili tento sport dětem přiblížit a ukázat 
jeho krásu,“ podotkla vedoucí Rosničky Miluše 
Plevová.

Kroužek biatlonu se podařilo u nás v Ma-
lenovicích otevřít na jaře tohoto roku. „V tuto 
chvíli máme cca 15 dětí, z nichž čtyři aktivně 
reprezentují náš oddíl na závodech v letním 
i zimním biatlonu. Naše nejlepší zástupky-
ně Martina Plevová se pohybuje na žebříčku 
ve své kategorii Žákyně B na 10. místě v rámci 
ČR. Oddíl se snažíme vybudovat jako sportovní 
přípravu mladých biatlonistů a počítáme s tím, 
že ti nejlepší budou reprezentovat na závodech 

v letním i zimním biatlonu. Prozatím jednáme 
se sponzory a dárci, aby děti mohly mít vhod-
né zbraně pro závodní účel,“ upřesnila Miluše 
Plevová.

Náš největší sponzor firma APEOM zapůjčil 
oddílu laserovou střelnici, na které děti můžou 
trénovat. Jedná se o bezpečnou formu, kdy 
děti mohou zdokonalovat střelbu jak vzdu-
chovkou, tak i malorážkou. „Náš hlavní trenér 
Jaroslav Lichtenberg je trenér běžeckého lyžo-
vání a střelby se zkušenostmi z oddílu biatlonu 
v Novém Městě na Moravě. Druhý trenér Šárka 
Vojtková je členka běžeckého klubu SILVINI 
MADSHUS Team. „Uvítáme každého, kdo má 
radost z pohybu a chce se tomuto náročné-
mu, ale krásnému sportu věnovat. Biatlonový 
kroužek v našem centru je otevřen pro všechny 
zájemce. Scházíme se každé úterý a čtvrtek 
od 16.30 do 18.30 na hřišti. Vítáme všechny 
nové nadšené zájemce. Těší se na vás trenér 
Jára Lichtenberg st., asistenti Jára Lichtenberg 
ml. a David Pleva, trenérka Šárka Vojtková 
a další tým. Můžete se na nás přijít podívat, 
nezávazně si vyzkoušet trénink a postupně 
se do oddílu zapojit. Trénujeme na hřišti pod 
obecním úřadem, v případě nepříznivého poča-
sí v tělocvičně,“ doplnila Miluše Plevová.

 

 

 

 
 

 

 

 

v týdnu od 12. 6. do 16. 6. 2017 
• pondělí 12. 6. výkup   8.00 – 12.00 
• pondělí 12. 6. výkup a prodej  14.00 – 18.00 
• úterý 13. 6.  výkup a prodej  8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00 
• středa 14. 6.  prodej   8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00 
• čtvrtek 15. 6. prodej   8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00 
• pátek 16. 6. prodej   8.00 – 11.00 
• výdej neprodaného zboží a výplata peněz  

v pondělí 19. 6. 8.00-12.00 a 16.00-18.00 
• Prosíme hlavně o letní věci ☺ 
• Prosíme prodávající, aby viditelně označili věci cedulkou s cenou a značkou tak, 

aby pevně držela, a předali nám kompletní seznam prodávaných věcí, 
akceptujeme pouze náš seznam, který bude k dispozici na webu a v centru!! 
Maximální počet nabízených věcí limitujeme u jednoho prodejce na 50 ks!!! 
Centrum volného času U Rosničky si z prodaného zboží odečte manipulační 
poplatek 10 %, ze kterého pořídíme nové vybavení do našeho centra. Po 
vyúčtování burzy zveřejníme na našich webových stránkách, co konkrétního 
bylo z výtěžku pořízeno.  

 

Nejvíce se dařilo našim nejmenším hasičům

Kroužek biatlonistů vyvolává nadšení

Hasiči opět na pouti děkovali sv. Floriánovi

Potraviny Pod Borovou, tak se jmenuje ob-
chůdek, který je opět otevřen v naší obci hned 
vedle obecního úřadu. 

„Nabízíme čerstvé pečivo z pekařství Boček 
z Krmelína. Jinak máme základní potraviny, 
mléčné výrobky, nanuky, pivo nebo uzeniny. 
Nabízíme i kávu s sebou,“ usmála se proda-

vačka Leona Šigutová. Jak řekla, lidé začali 
chodit hned po znovuotevření prodejny. „Tak 
doufáme, že to bude lepší a lepší,“ podotkla.

Malý obchůdek je otevřený každý den kro-
mě neděle. V pondělí až pátek je to od 6.30 
do 11 a od 14 do 17 hodin a v sobotu od 7 
do 11 hodin.

V obci už máme opět obchod

Svátek matek oslavily malenovické ženy v sobotu 13. května v Obecním domě. 
Na akci, kterou pro ně připravila Obec, vystoupila hudební folk country kapela Čeladenka. 

Nechybělo občerstvení a dobrá nálada.

V Obecním domě oslavily matky svátek

Již 13. ročník soutěže Borovský kopec se 
konal v sobotu 20. května. Letos jsme po mno-
ha letech neměli soutěž zařazenou v žádné 
okolní lize a také díky tomu bylo k vidění pou-
hých 33 útoků v kategoriích mužů, žen, mužů 
nad 35 let a po delší odmlce i mužů nad 50 let. 

Soutěž odstartovali domácí borci nad 50 let 
a s časem 20,286 s nejen že vyhráli ve své 
kategorii, ale také dosáhli nejlepšího času ze 
všech malenovických družstev! „Pětatřicátníci“ 

skončili po problémech na sání na pátém mís-
tě (čas 21,800 s). Malenovickým mužům se 
na domácí soutěži tradičně nedaří. B-tým slože-
ný převážně z žáků s časem 20,791 s do bojů 
o medaile nezasáhl a A-týmu se po uklouznutí 
béčkaře a nezapojení spoje nepovedlo svůj 
útok dokončit. Děkujeme divákům, kteří přišli 
podpořit své favority a všem, kteří se podíleli 
na přípravě a hladkém průběhu soutěže. 

 SDH Malenovice

Naši borci uspěli na Borovském kopci

Ve Sportovní hale ve Frýdlantě nad Ostravicí se konal v neděli 30. dubna tradiční jarní turnaj 
v badmintonu pro dospělé. Turnaj proběhl za celkem slušné účasti 10 hráčů. Byli rozděleni 
do dvou skupin po pěti hráčích. Ve skupinách hráli každý s každým na dva sety do 11 bodů. 
Ze skupiny postupovali čtyři nejlepší hráči, pak následovalo čtvrtfinále, semifinále a finále. 
Na pomyslných stupních vítězů byli: 1. Tomáš Bradna, 2. Alexandr Gola a 3. Michal Šikýř.

Z badmintonového turnaje

krátce z obce

Přijďte si s námi
zahrát volejbal

Máte rádi volejbal? Tak to neváhejte a přijď-
te si zahrát. Hraje se každé pondělí od 18 
hodin na hřišti pod obecním úřadem, jste 

všichni srdečně zváni.
Potřebujete kominíka? 
Přihlaste se na úřadě

Do Malenovic přijede 1. a 3. září kominík. 
Pokud máte zájem o jeho služby, nahlaste 

to na našem obecním úřadě.
Veterinář přijede 
očkovat vaše psy

Veterinář Zbyněk Konvička bude ordinovat 
16. června v 15 hodin u Obecního domu 

v Malenovicích. Přijede naočkovat vaše psy. 
V případě, že potřebujete pro svého čtyřno-
hého parťáka nějakou vakcínu, nahlaste to 

na obecní úřad, o co konkrétně máte zájem, 
a to do 15. června. 

poděkování

Poděkování od Rosničky
Školní rok se chýlí ke konci a spolu s ním 

končí i kurzy a kroužky v Centru volného 
času U Rosničky. „Chtěla bych proto moc 
poděkovat všem, kteří se na jeho chodu po-
dílí. Mým kolegyním i kolegům a také dětem, 
které jako každý rok udělaly spoustu práce 
a naučily se mnoha novým věcem. Ostatně 
to předvedou na naší závěrečné akademii, 
na kterou vás všechny srdečně zvu,“ řekla 
vedoucí centra Miluše Plevová.

Senioři pojedou 
na zájezd do Kunína

Celodenní zájezd pro malenovické seniory 
do Vodního mlýna Wesselsky a zámku Ku-
nín se bude konat ve čtvrtek 13. 7. Odjezd 
od Obecního domu je v 7.30 hodin. Přihláš-

ky podávejte na obec do 30. června. 

Pozvánka na další
zasedání zastupitelů

Pravidelní zasedání zastupitelů Malenovic 
se bude konat ve středu 14. června od 18 

hodin v sále Obecního domu. Na programu 
jednání jsou mimo jiné informace o činnosti 
obecního úřadu, závěrečný účet hospodaře-
ní za rok 2016, účetní závěrka za rok 2016, 

úprava rozpočtu č. 1/2017, žádosti o poskyt-
nutí dotace nebo projednání investiční akce 

– chodník směr Rajská bouda. 
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Pořadatel: Sportovní klub Metylovice - oddíl volejbalu

Kde: volejbalové kurty sportovního areálu SK Metylovice
(v případě nepříznivého počasí jsou zajištěny tělocvičny)

Startovné: vklad za družstvo 400 Kč

Kategorie: kadetky a juniorky narozené 1. 7. 1997 a mladší

Rozhodčí: kvalifikovaní rozhodčí Českého volejbalového svazu
(Hraje se dle platných pravidel ČVS, hrací systém bude upřesněn 
dle počtu přihlášených Družstev.)

Přihlášky: e-mailem na adrese volejbal skmetylovice.cz@

Telefonicky – Pavel Suchan +420 777 908 451

Aktuality sledujte na www.skmetylovice.cz

Občerstvení zajištěno v hospůdce „na hřišti“ 

Metylovický divadelní spolek Sokol na prk-
nech si prožil v sobotu 27. května premiéru. 
Ochotníci nacvičili hru S tvojí dcerou ne a od-
vážně s ní předstoupili před své první publikum 
v sále místní sokolovny.

Už od začátku bylo jasné, že se diváci naladili 
na stejnou vlnu a od prvních minut hry se sál 
otřásal smíchem. Divadelníci plánují ještě dvojí 
reprízu, a to 2. a 3. června. „Děkujeme tímto za-
stupitelstvu obce za všestrannou podporu, ze-
jména pak starostovi Lukáši Halatovi a místosta-
rostovi Radomíru Kulhánkovi, stejně tak i paní 
Růžence Vrbové. Děkujeme všem, kteří přispěli 
drobnou pomocí, radou či povzbuzením, že hrát 
ochotnické divadlo v Metylovicích má smysl a že 
bude potěšením jak pro herce, tak i pro diváky,“ 
děkoval všem vedoucí spolku Milan Hajdušek. 

Hru Antonína Procházky S tvojí dcerou ne 
sehráli ochotníci Pavlína Drnková, Martin Kar-
teczka, Eva Foldynová, Kamila Šišková, David 
Hyšpler, Pavel Navrátil a Michal Kiša. Režie se 
ujal David Hyšpler, technické zabezpečení měl 
na starost Milan Hajdušek a Jaroslav Kocou-
rek, osvětlení zvládl Jiří Mačejovský ml., zvuk 
Miroslav Němec a Karolína Karteczková. Kos-
týmy měli herci vlastní.

Hra S tvojí dcerou ne pojednává o manžel-
ském páru, který se preventivně snaží předejít 
krizi středního věku, která prý čeká na každého 
z nás. Když se na radu svých známých vydá-
vá na druhé líbánky na hory, požádají manželé 
svého nejlepšího přítele Luboše, aby občas do-
hlédl na jejich dospívající dceru. Tím se spouští 
kolotoč omylů a trapasů, který jako by nebral 
konce. Aby toho nebylo málo, vybere si jejich 

byt zloděj, který se však brzy nestačí divit, 
do čeho se to vlastně zapletl.

Divadelní spolek Sokol na prknech při TJ 
Sokol Metylovice byl založen na přelomu roku 
2016 a 2017. Nový spolek se snaží oživit velmi 
bohatou a dlouhou divadelní tradici v Metylo-
vicích. Vždyť sokolské divadlo se zde hrálo již 
od roku 1920. Každoročně i několik představe-
ní. Souběžně fungovalo v hostinci „Na Čihadle“ 
i ochotnické divadlo při TJ Orel. To ukončilo 
svou činnost v r. 1947. Vrcholem sokolských di-
vadelníků bylo v roce 1959 nastudování jedno-
aktové opery Viléma Blodka V studni, s vlast-
ním orchestrem a sbory. Celkem vystoupilo 27 
hudebníků a 48 zpěváků! Drtivá většina účinku-
jících byla z Metylovic. Poté došlo ke stagnaci 

a od roku 1963 divadlo přestalo hrát. Výbor TJ 
Sokol si ale přál tuto situaci změnit. Mohlo se 
to podařit již v roce 2013, ale nepodařilo se. 
„Zaprvé se zpozdila o zhruba tři měsíce re-
konstrukce sokolovny. Byla dost komplikovaná 
a pohltila veškerý čas a energii. Rozhodně ne-
byl prostor na nějaké další aktivity a také jeviště 
a kinosál byly znovu jako po bombardování. 
Navíc naše předpokládaná vůdčí osoba měla 
ve druhé polovině roku zdravotní problémy. Cizí 
divadelníky nechceme, i když by to byla cesta 
schůdná. Zkoušeli jsme s místostarostou TJ Jir-
kou Liberdou oslovit další metylovské adepty, 
ale nějak to nevyšlo,“ vylíčil Milan Hajdušek. 
Jak je vidět, rok 2017 je průlomový a ochotníci 
se nadobro vrátili do Metylovic.

15. ročník memoriálu 
Ondřeje Šprly

Sportovní klub Metylovice, oddíl kopané, 
pořádá v sobotu 24. června již 15. ročník me-
moriálu Ondřeje Šprly v kopané starších žáků. 
Turnaj začíná v 8 hodin na fotbalovém hřišti 
v Metylovicích za účasti družstev TJ Sokol 
Ostravice, TJ Sokol Baška, TJ Kysučan Korňa 
(Slovensko) a domácích Metylovic. 

Loňský ročník ovládli fotbalisté z Janovic, 
druhou příčku obsadili domácí, za nimi skončila 
Korňa a čtvrtá příčka patřila Ostravici. 

Srdečně zvou metylovští fotbalisté.

Svoz velkoobjemového odpadu 
Pátek 2. června - 14.00 – 18.00 h.
Sobota 3. června - 8.00 – 12.00 h.

Sběrna odpadů je situována do areálu 
bývalého horního kravína.

Chcete si v létě zajít poslechnout dobrou mu-
ziku? Tak to navštivte areál za základní školou, 
který se jmenuje Bluegrass Theatre Metylovice. 
A jak již název napovídá, hrají v něm převážně 
kapely zaměřující se na hudební styl bluegrass. 

„Už v minulých letech jsme pořádali několik 
akcí. Letos jsme se ale rozhodli přidat na inten-
zitě a uspořádáme koncertů více. Většinou se 
jedná o jakési minifestivaly, na kterých vždy vy-
stoupí tak dvě, tři skupiny. Akce jsou určeny do-
slova pro celé rodiny. Vždyť dospělí mají muziku 
a děti si mohou hrát v areálu. O občerstvení je 
vždy postaráno,“ podotkl za pořadatele Lukáš 
Karlický. Jak říká, zatím v areálu nebudou hrát 
žádné kapely zvučných jmen. „Na druhou stra-
nu se ale jedná o vynikající hudebníky, kteří by 
si zasloužili hrát i na větších akcích a já je chci 
podpořit a dát jim šanci ukázat, co v nich vězí,“ 
pokračoval. Také popřel, že by vystupovaly 
pouze a jen kapely hrající bluegrass. „Většinou 
ano, ale pořádáme i mini rock festival a také fol-
kovou akci, na které vystoupí mimo jiné Lucie 
Redlová. Proto si myslím, že by si z naší na-
bídky mohl vybrat téměř každý,“ zamyslel se 
pořadatel a jedním dechem dodal: „Zvu tedy 
všechny obyvatele Metylovic, ale i z okolních 
obcí, přijďte na naše akce. Doufám, že se vám 
budou líbit.“

A jaký je letošní program?
25. 6. New Aliquot , BlueREJ, The McMillan‘s 
Brother‘s Country.
1. 7. BG Cwrkot, Whiskey Before Breakfast, 

Areál za školou nabídne v létě několik koncertů

Ptačoroko.
8. 7. Mini Rock Festival – Pavlusha trio, Zpoce-
ný Voko, 432Hz, Alter Via.
14. 7. The Jumper Cables.
23. 7. S. Kotas Band. BG styl, Ptačoroko.
4. 8. Red Herring (NL), Vrtáci, Red and White.
9. 9. Lucie Redlová a další.
17. 9. Taverna, Ptačoroko.

Pořadatelem všech těchto koncertů je ka-
pela Ptačoroko. Ta hraje akustickou hudbu, 
která nástrojovým složením vychází z jedné ze 
současných podob angloamerického folklóru 
nazývaného Bluegrass. Stylově se kapela nijak 
neomezuje, ve vlastních i převzatých skladbách 

se uplatňují prvky z různých žánrů, v největší 
míře z folku a rocku. Hlavními rysy kapely jsou 
nasazení a emoce. V současném složení hraje 
kapela již od roku 1998 a pravidelně koncer-
tuje od roku 2003. Od tohoto roku se ukázala 
na mnoha přehlídkách a festivalech, z nichž 
mezi nejznámější patří Majáles Ostravské Uni-
verzity, Porta, Muzikantské žně, Drotáriafest, 
Banjo Jamboree či Klimkovické kytarobití. Jako 
host kapela vystoupila na mnoha rozličných 
kulturních akcích, veřejných slavnostech a se-
tkáních. Pravidelně se účastní také konkurzů 
festivalů a hudebních soutěží, na kterých již 
získala řadu ocenění.

Ochotníci měli premiéru, sál se otřásal smíchem

Muzeum Metylovice pořádá výstavu foto-
grafií pod názvem Prašivá a Těšínské Beskydy 
v proměnách, kterou nafotil frýdecko-místecký 
fotograf Jan Smekal. Koná se od 11. června 
do 31. července. Výstavu si můžete prohléd-
nou o víkendech od 14 do 16 hodin. Slavnost-
ní vernisáž pak proběhne v neděli 11. června 
od 18 hodin.

Výstava fotografií Jana Smekala má pomoci 
postupné obnově turistické chaty Prašivá. Ně-
která místa sice nepatří v Beskydech mezi nej-
známější, ovšem rozhodně stojí za to, aby si jich 
turisté všimli a vydali se k nim. Fotografie zachy-

cují například potok Slavíč a stejnojmenný vr-
chol nebo turistické trasy vedoucí na Prašivou.

Jan Smekal pracuje jako redaktor týdení-
ku 5plus2, jeho texty využívá také MF Dnes 
a server Idnes.cz. Fotí od roku 2009 a vysta-
vovat začal o dva roky později. Za největší 
úspěchy považuje Zlaté ocenění v celosvětové 
soutěži MILSET Science Photo Contest, vý-
běr fotografií XI. ročníku Slezské novinářské 
fotografie, 4. místo v soutěži o nejhezčí výletní 
místo v Česku či několik ocenění ve fotosoutě-
ži mladých autorů, kterou pořádá Fotoklub Art 
Collegium.

Muzeum Metylovice zve na výstavu fotografií

Ve sváteční den, 1. května, se na naše fot-
balové hřiště slétly čarodějnice, strigy, čaro-
dějové a jiné pohádkové bytosti. Konal se tam 
tradiční slet, který celé odpoledne bavil malé 
i velké děti i dospělé. Pro nejmladší byly při-

praveny soutěže. Disciplíny byly čarodějnické – 
běh s koštětem, přitahování pavouků nebo tře-
ba pátrání po hmyzu ve slizu. Proběhla i soutěž 
o nejlepší kostým, o zábavu se starali Klauni 
z Balónkova. Na závěr si všichni opekli párek. 

Na hřišti řádily čarodějnice bez rozdílu věku

krátce z obce

Odvoz odpadů v červnu
Pravidelný odvoz odpadu připadá na středu 
14. a 28. června 2017.

Pozor, blíží se změna 
jízdních řádů

Upozorňujeme občany na změnu jízdních 
řádů od června 2017. Bližší informace vyjdou 
ve Zpravodaji obce Metylovice koncem červ-
na 2017.

Milí přátelé volejbalu, zábavy a Metylovic, 
dovolujeme si vás pozvat na (jako každoroč-
ně) jubilejní, tentokrát 13. ročník smíšeného 
losovaného turnaje Metylovice CAP 2017. Le-
tošní ročník se uskuteční v sobotu 17. června 
v tradičním čase i místě, a to od 9 hodin na hři-

šti v Metylovicích.
K dispozici budou tři hřiště, občerstvení 

i prostor pro stanování.
Na vaši hojnou účast se těší Martin Bouška, 

Vláďa Míček a další. 
Více najdete na www.skmetylovice.cz

Užijte si kino pod 
širým nebem

Obec Metylovice zve všechny milovníky ki-
nematografie do letního kina. Plátno vyroste 
v areálu fotbalového hřiště v pátek 30. červ-
na. Těšit se můžete na český snímek Manžel 
na hodinu. Promítání začne okolo 21. hodiny. 

Kdo nestihne toto představení, může si po-
značit, že další promítání se uskuteční 25. srp-
na. Tentokrát se bude hrát film Bezva ženská 
na krku (ČR).

Přijďte podpořit Metylovice Cap 2017
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Tento poslední jarní měsíc jsme se spolu 
s dětmi 1. třídy ZŠ vydali do Lidové školy umě-
ní ve Frýdlantě n. O. a zhlédli tam hudební po-
hádku „O pejskovi a kočičce“. Děti se v průbě-
hu tohoto představení seznámily s množstvím 
hudebních nástrojů a na konci měly za úkol je 
všechny poznat. Pohádka se dětem líbila také 
proto, že k hlavním účinkujícím patřila paní 
učitelka, která vede hudební kroužek v naší 
škole i školce.

Další den jsme navštívili již tradičně pana 
starostu na obecním úřadu, kde děti prostřed-
nictvím básní a písní přivítaly jaro. Za toto pak 
obdržely sladkou odměnu, na které si jistě 
všichni pochutnali.

V polovině měsíce se konal zápis do naší 
mateřské školy a musíme konstatovat, že 
účast byla velká a většina dětí byla přijata. 
Ve stejný den proběhla v tělocvičně školy i ka-
ždoroční besídka ke Dni matek, které se zú-
častnily nejen maminky, ale také další členové 
příbuzenstva. Děti předvedly tanečky, zazpí-
valy písničky a zahrály na hudební nástroje. 
Poté dostaly všechny maminky vlastnoručně 
vyrobené dárečky a kytičku.

Školní focení proběhlo za dobrého počasí 
a doufáme, že se fotky vydaří a rodiče budou 
spokojeni.

Všichni se již těšíme na výlet do Liščího 
mlýna, který je plánován na konec měsíce. 
Děti si k této příležitosti vyrobily trička s in-
diánskými motivy, neboť je čekají indiánské 

úkoly a celý tento den budou trávit jako pra-
ví Indiáni. Věříme, že nám počasí bude přát 
a všichni si na výletě užijí hodně zábavy, her 
a získají nové znalosti o životě těchto kmenů. 
Indiánským zážitkům zdar!

 Zuzana Tomančáková, učitelka MŠ

Pstruží

ve  spolupráci

FORENZNÍ
ZNAČENÍ
JÍZDNÍCH KOL
ZDARMA

Pstruží
Obecní úřad
24. června 9.00–17.00 hod.

termín si můžete rezervovat na 
mikroregion.reservanto.cz

PREVENCE  
PROTI ODCIZENÍ
Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy,  
ve spolupráci s MP Frýdek-Místek 
a za podpory Ministerstva vnitra, 
připravilo projekt „Forenzní zna-
čení jízdních kol, elektrokol a inva-
lidních vozíků“ pomocí syntetické 
DNA.

Kolo se označuje mikroskopickými 
tečkami, které jsou pouhým okem 
neviditelné. 

Deštivé počasí a nízké teploty neu-
možňují značení provádět, protože 
by bylo nestabilní a viditelné. Za ne-
příznivého počasí může být znače-
ní zrušeno. O náhradním termínu
budete včas informováni. 

Své jízdní kolo si můžete nechat 
označit také v ostatních obcích mi-
kroregionu.

CO BUDETE 
POTŘEBOVAT?
• čisté jízdní kolo

•  doklad o zakoupení kola 
(pokud nemáte, na místě vyplníte 
připravené čestné prohlášení)

• občanský průkaz

       LETNÍ KINO na Pstruží 
Obecní úřad Pstruží ve spolupráci s restauraci Vlčárna 

                 pořádá letní filmová představení                                     

 23.června 2017  TEORIE TYGRA  
 Veterinář Jan (Jiří Bartoška) už toho má dost. Poslední kapkou je smrt 
tchána, kterému taky došly síly a trpělivost. Babička (Iva Janžurová) totiž 
vždy rozhodovala o jeho životě, stáří, a nakonec i o tom, jak a kde bude 
pohřbený. Nerespektovala žádné jeho přání a touhu, v dobré víře, že ona 
sama vždy a lépe než on ví, co je pro něj dobré a správné. A tak se k jeho 
neštěstí o něj starala podle své představy o jeho štěstí. A Janovi začíná 
být jasné, že je na té samé cestě. Jeho žena Olga (Eliška Balzerová) se 
totiž řídí stejnou teorií malého dvorku a dlouhé… 

Hrají: 

Jiří Bartoška, Eliška Balzerová, Tatiana Vilhelmová, Jiří Havelka, 
Jakub Kohák, Pavla Beretová, Iva Janžurová, Anna Čtvrtníčková, Lucia Siposová, Arnošt 
Goldflam, Jan Novotný, Klára Melíškov 
 

 

26.srpna 2017 ŠPUNTI NA VODĚ 
Rodiče bratrů Igora (Jiří Langmajer) a Davida (Hynek Čermák) chystají 
zlatou svatbu. Z Kanady přilétá jejich bratranec Ondra (Pavel Liška), 
povahou tak trochu dobrodruh. Bratry napadne, že nejlepší by bylo 
vyrazit za rodiči na kánoích po řece jen ve třech, tak, jako za starých časů. 
Jenže od dob společných spanilých jízd se leccos změnilo. Třeba to, že 
Igor a David jsou ženatí a mají děti. Uvítací večeře pro Ondru, který 
přijíždí se svou mladou přítelkyní Zlaticou, se nezadržitelně mění v 
katastrofu. Zlatica, která touží po dítěti, se dozvídá, že Ondra má… 

Hrají: 

Hynek Čermák, Anna Polívková, Tatiana Vilhelmová, Jiří 
Langmajer, Pavel Liška, Jana Kvantiková, Filip Antonio, Viktor Antonio, Karolína Kočí, 
Nelly Řehořová, Kateřina Coufalová, Dana Syslová, Arnošt Goldflam, Andrea Hoffmannová, 
Ján Jackuliak, Karolína Morschlová  
 

          venkovní terasa V L Č Á R N A 
 

          LETNÍ KINO na Pstruží 
 
 

Obecní úřad Pstruží ve spolupráci s restauraci Vlčárna 

                 pořádá letní filmové představení 

 

             TEORIE TYGRA 

           

 

 23.června 2017 po setmění cca 21:00 hodin 
            venkovní terasa VLČÁRNA 
 
Za nepříznivého počasí se představení uskuteční v prostorech 
restaurace 
 

Ve čtvrtek 18. května jsme společně s lek-
tory z Centra tmavé oblohy – Beskydy nahlédli 
do hlubin vesmíru a vnímali jeho krásy. 

Na více jak hodinu zhaslo pouliční osvětlení 
a my obklopeni černou tmou, jsme pozorovali 
pouhým okem s pomocí lektorova ukazovátka 
souhvězdí a dalekohledem objevovali planety, 
hvězdokupy a při tom jsme poslouchali pouta-
vé staré báje a mýty.

Lektoři nám pohotově odpovídali na všech-
ny naše otázky, a tak načerpaní spoustou infor-
mací, také unavení po dlouhém dni, jsme po-
stupně odcházeli spát do pelíšků připravených 
ve třídách. Ponocování stálo opravdu za to. 
 Žáci ZŠ Pstruží

Kryštof: „Užil jsem si opékání buřtů a pozoro-
vání Jupiteru.“

Eliška: „Potěšila mě procházka jarní přírodou. 
Ten den bylo opravdu prosluněné odpoledne.“

Yulia: „Povídání o hvězdách a koukání do dale-
kohledu nemělo chybu.“

Stela: „Překvapila mě tma, když přestala svítit 
pouliční světla a najednou šly vidět hvězdy. Užila 
jsem si i spaní ve škole.“

Veronika: „Líbila se mi procházka po Pstruží 
a Čeladné. S radostí jsem si opekla párky.“

Isabella: „Moc mě zaujalo pozorování souhvěz-
dí Velké medvědice a Malého medvěda. Moji po-

zornost upoutala červená baterka, kterou se dalo 
ukazovat na hvězdy a velký dalekohled.“

Gabriela: „Potěšila mě příjemná procházka 
a přespávání ve škole.“

Natálie: „Zaujal mě dalekohled, který nám 
hvězdy neskutečně moc přiblížil.“

Adam a Jonáš: „Bohužel jsme nemohli přespat, 
ale párky jsme si opekli s radostí.“

Jan: „Zaujal mě obrovský dalekohled a spaní 
ve škole jsem si užil.“

Hana: „Líbila se mi procházka Pstružím, velký 
dalekohled a spaní ve škole.“

Ondřej: „Nadchnul mě hvězdářský dalekohled.“

Plavecký výcvik
Je konec května a žáci prvního až pátého 

ročníku naší školy ukončili kurz plavání v kry-
tém bazénu ve Frýdku-Místku. Někteří se ko-
nečně přestali bát vody a většina udělala velké 
plavecké pokroky. Zdatní plavci dokázali upla-
vat dokonce až dvě stě metrů. 

Dětem se hodiny strávené v bazénu velmi 
líbily. Instruktorky byly vždy vstřícné, trpělivé 
a usměvavé. Naši plavci také velmi ocenili ba-
revné pěnové pomůcky, které mohli využívat 
v průběhu lekcí. Každý žák si na konci výcviku 
odnesl „mokré“ vysvědčení, na kterém byly na-
psány jejich nejlepší plavecké výkony.

Datum 16. 5. 2017 se do historie ZŠ a MŠ 
Pstruží zaryje tučným písmem. V tělocvičně naší 
školy se totiž konala přehlídka pro maminky žáků, 
která nesla název „Stardance aneb když žáci 
tančí“. Vše se tedy, jak název napovídá, točilo 
především okolo tance, pódiové show a občasně 
i zpěvu. 

Děti z mateřské školy předvedly dva veselé ta-
nečky a zazpívaly pěknou písničku. Prvňáci se ne-
chali inspirovat nedávnou muzikálovou inscenací 
„Ať žijí duchové“, kdy nám předvedli tanec skřítků. 
Druhá třída rozhýbala všechny v sále tancem ko-
čiček a kočičáků na píseň „Kočičí jazz“. Originálně 
přistoupili k přehlídce holky a kluci z třídy třetí, kteří 
svým cizojazyčným zpěvem celou akci „zmezi-
národnili“. Standardní výkon předvedly naše 
mažoretky, které zaujaly působivou choreografií, 
jistým krokem a rytmicky přesným „rukotřesem“. 
„Profíci“ z tanečního kroužku Carmen zase roze-
smáli publikum diametrálně kontrastním složením 
tanců – labutí jezero v kombinaci se streetdance 
se přece jen hned tak nevidí. Další, kteří přišli 

na taneční parket, byli páťáci. Jejich vystoupení se 
zjevně neslo na vlně nostalgie. Pozorní si všimli, 
že daná choreografie byla záměrně koncipována 
jako výraz smutku. Smutku ze skutečnosti, že 
„tanec vězňů“ byl jejich „labutí písní“ (respektive 
„labutím tancem“) v naší škole. Přejeme jim, aby 
vzájemné pouto našich letošních páťáků neslo 
i nadále známky souhry a soudržnosti, které byly 
patrné při tomto jejich posledním společném vy-
stoupení. Po páťácích nastoupili čtvrťáci. Ti nejdřív 
lišácky zaskočili publikum dětským tanečkem, aby 
pak rozjeli show ala Las Vegas. Kouřové clony, 
barevné světelné reflektory a rozmanitá taneční 
choreografie vytvořily atmosféru velkého pódiové-
ho kabaretu jako vystřiženého z koncertu Justina 
Biebra (pro ty starší – Justin Bieber se popularitou 
dá přirovnat k Elvisu Presleymu 21. stol. – pozn. 
autora). Na konec přehlídky nastoupili všichni žáci 
ZŠ a společně zapěli závěrečný song pro své nej-
milejší. Jako doprovod jim sloužil Bigband Lenky 
Kolesové a Lenky Kolaříkové, pro který to byla 
ve veřejném sektoru premiéra a derniéra zároveň. 

Všichni přítomní musí dát 
za pravdu, že se akce povedla 
v každém ohledu. A pro ty, co 
se náhodou nemohli přijít po-
dívat osobně, máme potěšující 
zprávu, zachovávající naději. 
Celou přehlídku totiž filmoval 
profesionální kameraman Jo-
sef Pergler, tak škola každým 
dnem očekává telefonát z Čes-
ké televize s prosbou o poskyt-
nutí natočeného materiálu. 

 Za ZŠ Pstruží Adam Šigut

V neděli 14. května byl ukončen další 
ročník okresního kola dorostu 2017 v požár-
ním sportu. I my jsme se soutěže zúčastnili 
a i přes značnou konkurenci z celého okresu 
a ne příliš příznivé cvičební podmínky jsme se 
dokázali skvěle umístit. Za náš sbor dobro-
volných hasičů nás reprezentovali ve své ka-
tegorii dorostenci – jednotlivci Martin Běčák, 
Tomáš Kaniok, Patrik Szotkowski a Vítězslav 
Tkáč. 

Podstatou činnosti dorostenců je účast 
a absolvování několika disciplín požárního 
sportu jako například běh na 100 m s překáž-
kami, dvojboj, či závod požární všestrannosti. 
Je již známo, že tento sport je doslova hra 
s časem, již nejde jen o minuty, i když ty jsou 
často u hasičů vzácné, u tohoto sportu často 
rozhodují vteřiny, ba i jejich tisíciny. A tak jsme 
i my náš boj s časem hráli a zdárně vybojo-
vali z celkového pořadí devatenácti závodníků 
naší kategorie (starší dorostenci ve věku 17–
18 let) dvanácté místo Patrik, devátou příčku 
obsadil Tomáš, místo sedmé ukořistil Martin 
a na krásnou bronzovou medaili se svými 
časy dosáhl Vítek.

Tímto ještě jednou klukům velice blahopřeji 
a děkuji za jejich snahu, sílu a zdárnou repre-
zentaci naší obce a zároveň sboru dobrovol-
ných hasičů Pstruží. 

 Vedoucí mládeže Andrea Běčáková 

Mládež v naší obci opět nazdobila a posta-
vila májku. Stalo se tak v neděli 30. dubna, 
v předvečer prvého máje, kdy se tito lidé sešli, 
aby opět dodrželi tradici, která má své kořeny 
v dávné minulosti.

Splnit toto poslání jim tentokrát přišlo po-
moct také několik obyvatel středního věku. Vše 
se dělo pod patronací místních hasičů. Všichni 
své působení provádějí v rámci dobročinnosti 
a zrovna v tu dobu by mohli být někde jinde, 
bavit se, zúčastnit se pálení čarodějnic, nebo 
trávit odpoledne se svou rodinou. Místo toho 
vynaložili své úsilí, peníze na pohonné hmoty 
a další materiál ze svého a v neposlední řadě 
někdo z nich musel darovat dva vzrostlejší smr-
ky, aby tyto dvě májky mohly ozdobit obec – 
jedna u Vlčárny a druhá na hasičské zbrojnici. 
Odměnou jim pak může být příjemně strávené 
odpoledne ve společenství skvělých, převážně 
mladých lidí a pak také dobrý pocit, když se 
práce podaří a májka se vztyčí a celý květen 
zkrášluje obec.  Text a foto: kronikář obce    

Večer pod hvězdami

Co se nám ještě líbilo na „nocování“?

Květnové události v MŠ Pstruží

Stardance pro maminky

Hasiči Pstruží zabodovali 

Tradice, spolková činnost 
v obci a stavění májky Začátkem května se konal na hřišti FK Mety-

lovice známý fotbalový turnaj McDonald´s Cup, 
který se těší popularitě v celé České republice 
a jehož patronem byl tento rok držitel zlatého 
míče Pavel Nedvěd. Ve středu 3. května hráli 
žáci prvního až třetího ročníku. Kluci hráli dobře 
a nakonec skončili na krásném 4. místě v okrs-
kovém kole za vítěznou školou ZŠ T. G. Masa-
ryka, ZŠ Pržno a ZŠ Komenského.

O den později na stejném místě hráli žáci 
4.–5. ročníků. Bohužel po oba dva dny počasí 
moc nepřálo a místy zapršelo. Přesto je třeba 
pochválit místní fotbalový oddíl za skvěle při-
pravené fotbalové hřiště. Starší kluci začali na-

dějně vítězstvím 3:2 nad ZŠ Pržno, ale násled-
ně prohráli se ZŠ T. G. Masaryka. V přímém 
souboji o postup ze skupiny prohráli gólem 
v poslední minutě 0:1 se ZŠ Čeladná. „Bylo 
dobře, že žáci si s výsledky hlavu nelámali, tur-
naj si užili, ale odjížděli nadšení a plní zážitků. 
Vždyť pro některé to byl první fotbalový turnaj 
v životě,“ dodal učitel Josef Pergler.

Populární McDonald´s Cup
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Kunčice p. O.

Klubový květen byl programově pestrý 
a také počasí nás v dané dny podpořilo, tak-
že se na rozdíl od dubna vydařily všechny 
„terénní“ akce. Krom pevných programových 
čtvrtků jsme zařadili dva turistické pátky (bo-
hužel „chodičů“ pozvolna ubývá). Vystoupali 
jsme na Prašivou (z Dobratic) a týden poté 
na Ivančenu (z Malenovic), oba výlety neměly 
chybu. V klubu jsme navíc v rámci Všehomixu 
navštívili Vrchovinu a také důstojně oslavili de-
vadesátiny paní Adélky, která, byť již žije v do-
mově ve Frýdlantě, projevila přání oslavit toto 
významné životní jubileum s přáteli v klubu, 

jehož byla od počátku významnou součástí.
Ještě dubnový „zlý Němec a spol.“

Poslední dubnový čtvrtek pokračoval zdra-
vovědný cyklus přednášek Hovory s lékařkou. 
Stařecká demence, Alzheimer a další příbuz-
né choroby a také Parkinson, to byla témata, 
která nejsou hlavně pro ty starší nikterak oblí-
bená. Nicméně paní doktorka Andrea Glosová 
podala svou přednášku tak šetrně, že nikdo 
z přítomných neupadl do depresí. Naopak 
jsme si připomenuli desatero, kterak s tímto 
bojovat.

Zpěv a tanec, potom kostel
Měsíc květen jsme s oblíbeným ostravským 

hudebním bardem Pete-Saxem přivítali doce-
la bujaře zpěvem a tancem. Týden poté jsme 
navštívili v rámci výletu do Frýdku Baziliku Na-

vštívení Panny Marie, díky dobrým lidem jsme 
se dostali dovnitř, a ještě k tomu s komentova-
nou prohlídkou. Posléze jsme poseděli na te-
rase penzionu Pod kašnou a koordinátor se 
pak ještě odebral do zámku na vernisáž výsta-
vy k 20. výročí založení Literárního klubu Petra 
Bezruče.

Beruška opět nezklamala
Stalo se již tradicí, že nás dvakrát do roka 

navštíví děti z MŠ Čeladenská Beruška (pod 
vedením paní Jany Bartošové) a vždy překva-
pí originálním programem. Nejinak tomu bylo 
i tentokrát, pořad se jmenoval „Z lásky“ a v at-
mosféře lásky tyto chvíle také byly. Těšíme se 
zase na předvánoční návštěvu.

Výprava do Cieszyna
Malým busem Kopeckých, smířeni s tím, 

Premiérový výlet za hranice

S Pete-Saxem na závěr májového odpoledne

Děti z Berušky zpívají z plna hrdlaV rotundě na Zámeckém kopci v Cieszyně.

Škola, základ života 
– říká klasik. A všichni to 
tak cítíme, protože těch 
devět základních školních 
let v nás mnohé zanechá. 
Něco dobrého a možná 

i méně dobrého. Záleží na přístupu, vztazích, 
jaké si vytvoříme se spolužáky i učiteli. Pokud 
se sejdou vstřícní lidé, jde všechno lépe. V ne-
poslední řadě je důležité i místo výuky – budo-
va. Jestli se v ní cítíme dobře, líbí se nám, tak 
tam pracovní část dne trávíme rádi. Myslíme si, 
že našim žákům je ve škole dobře. 

Škola v Čeladné prošla mnohými změnami. 
První budova byla postavena v roce 1786 u pří-
ležitosti založení zdejšího farního chrámu Páně 
zasvěcenému svatému Janu Nepomuckému. 
Potom vznikaly další školy. Čeladenští školáci 
byli 191 let roztroušeni v několika školních bu-
dovách. Velká – stávající – škola byla postave-
na v roce 1977 a letos od jejího založení uběh-
ne 40 let. Abychom důstojně oslavili toto výročí, 
uskutečnili jsme dvě slavnostní akce. Na 23. 
května jsme připravili koncert v kostele sv. J. 
Nepomuckého v Čeladné s podtitulem Školní 
historie v písničce a dne 26. května školní spor-
tovně taneční akademii ve sportovní hale obce 
pod názvem Čeladná v ladném pohybu.

Koncert se nesl v duchu historie, která uply-

nula během existence školy. Slova moderátorů 
připomněla, čím vším škola a její žáci během 
těchto let prošli. Od normalizace až po dnešní 
dobu. Od družby se slovenskou Baktou, kterou 
vystřídala spolupráce s obcí Zubrohlava. Zákla-
dem koncertu byl náš pěvecký sbor se sólisty 
z řad školy i hostů, menší žáci nabídli svůj reci-
tační um. Rovněž slovenští přátelé přispěli svou 
kytičkou slovenských písní. Diváci se potěšili, 
zavzpomínali, vystupující se předvedli a spo-
lečně jsme v tomto duchovním stánku prožili 
pěkné chvíle.

Školní akademie proběhla v opravdu ladném 
pohybu. Žáci a hosté se pochlubili svým pohy-
bovým nadáním jak v tanci, tak gymnastických 
úkonech. Libozvučný zpěv dětí některé aktivity 
doprovázel. Prvňáčci překvapili vystoupením 
pod názvem Bicykle Race, třeťáci a čtvrťáci 
Cestou kolem světa. Jak se žije za polárním 
kruhem zazpívali a předvedli druháci a prvňá-
ci s Grónskou písničkou. Proběhla přehlídka 
tanců a tanečků – od irských po latinskoame-
rické. Sportovní okénko otevřeli naši nejlepší 
sportovci. Nejednoho diváka mohlo překvapit, 
kolik pohybově nadaných dětí se z naší školy 
vylouplo. A mnohé oko nezůstalo suché. Tak, 
školo, vzkvétej dál a ať jsou současní i budoucí 
žáci a pedagogové ve tvých prostorách šťastní 
a spokojení.  HG

ZŠ Čeladná slaví 40 let od založení školy

že nám výlet proprší, jsme dojeli k hraničnímu 
přechodu do Cieszyna a ubrali se do Larischo-
va zámku, kde se nachází Muzeum Slezska. 
Velmi vstřícná a fundovaná průvodkyně paní 
Irena se postarala o interesantní a příjemný 
průběh prohlídky, poté jsme si dali kávu a zá-
kusek v původní konírně a pak procházkou 
(mezitím se počasí „zázračně“ rozjasnilo) do-
šli na Zámecký kopec. Kdo mohl, vystoupal 
na věž s krásnou vyhlídkou do všech stran, 
prohlédli jsme si také rotundu a pak ještě 
na chvíli do města do kavárničky či do krámu. 
Na české straně mostu nás již čekal „náš“ spo-
lehlivý řidič pan Jelínek a ten nás pak bezpeč-
ně dovezl domů. Poděkování také paní doktor-
ce Glosové za námět, průvodcovství městem 
a info k navštíveným objektům.

Co nás čeká v červnu
Červen uvede tradiční „vaječinové“ poseze-

ní, na třetí pokus již snad dojdeme do Pstruží, 
v rámci Frýdlantských sportovních her pohra-
jeme pétanque, s paní Kristou Černou navští-
víme Telč a na programu budou ještě další vy-
cházky a výlety. Kompletní program na měsíc 
červen najdete jako obvykle v Čeladenském 
zpravodaji, v klubu, v infocentrech Čeladná 
a Pstruží nebo na www.senioriceladna.cz.

Klubovnu naleznete v přízemí Domu 
s pečovatelskou službou, kontaktovat mě 
můžete osobně, telefonicky (737 532 227, 
731 505 585) nebo přes e-mail petr.bernady@
seznam.cz.

Závěrem přijměte pozvání na další klubové 
akce.  Petr Bernady

I v letošním školním roce proběhla na I. 
stupni naší školy čtenářská soutěž. Tentokrát si 
museli malí čtenáři vybrat příběh s dětským hr-
dinou. Do soutěže se zapojilo mnoho žáků, kte-
ří zpracovali přečtenou knihu velmi zajímavě, 
poutavě a dotvořili ji i nádhernými ilustracemi. 

Jsme rádi, že zájem o čtení u dětí je. Vždyť 
čtení je pro žáky nesmírně důležité! Soutěžní 
práce byly velmi pěkné a porota měla těžkou 
práci vybrat ty nejlepší. Žádná paní učitelka ne-
hodnotila práce dětí ze své třídy. Porota vyhod-
notila práce takto:

I. KATEGORIE – 1. třída
1. Patricie Kadúchová
2. Alexandr Chýlek
3. Kryštof Kaděra
II. KATEGORIE – 2. a 3. třída

1. Eliška Peroutková
2. Kristýna Konvičková
3. Jana Pavelková
Cena poroty Sára Vykrutová
III. KATEGORIE – 4. a 5. třída
1. Martin Hrubiš
2. Anna Bednárková
3. Martin Ondra
 Všem výhercům gratulujeme!
 Eva Halatová

OBECNÍ KALENDÁŘ
Již nyní pro vás připravujeme stolní 

OBECNÍ KALENDÁŘ na rok 2018. Jak jsme 
již avizovali, téma bude Čtyři roční období 
v Kunčicích pod Ondřejníkem očima dětí.

Děti ze školy i školky již své obrázky pilně 
připravují. Vybírat je bude porota složená ze 
zástupců obce a školy, ale také veřejnost. Bu-
dete moci hlasovat např. na vernisáži výstavy 
Čtvero ročních období a také na dětském dni. 
Připravujeme také na konec května/začátek 
června možnost hlasování na webu obce. 

Díky, že se zapojíte.  Michaela Šebelová

Čtenářská soutěž 2017
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Místo: areál TJ Sokol Kunčice p.O.             Termín: 
 
   8.30 h. sraz účastníků 
   8.45 h. rozlosování turnaje 
   9.00 h. zahájení 1. utkání skupin 

 
Hrací systém: - počet hráčů na hřišti: 5+1, bez ofsajdů, libovolné střídání  
     - hrací doba: 2x10 min. (možná úprava podle počtu mužstev) 
  Hlavní turnaj: - ve dvou skupinách každý s každým, první dva týmy ze skupin            

  postupují do semifinále (1.A-2.B, 1.B-2.A),  
     - týmy z posledních míst ve skupinách si zahrají o putovní            
       děravou kopačku  
   

Startovné:  200,- Kč na osobu 
    (nárok na jedno pivo, minerálku, zelňačku, guláš)                  Za poplatek je možné si zapůjčit dresy. 
 
Přihlášky: do 20. 6. 2017 
                               
    731 925 081 (p. Zajac) 
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slovo místostarostky

Janovice

Vážení a milí sousedé,
ani jsme se nestačili ohlédnout a máme před sebou poslední školní měsíc, léto a dovolenou, 

téměř polovina roku je za námi. V obci i na obci se toho tolik událo, že nevím, kde začít. 
Z větších investičních akcí musím zmínit dokončení výměny lamp veřejného osvětlení, která přine-

se výraznou úsporu nákladů na provoz. Ovšem i malé projekty a vylepšení mohou udělat „hodně pa-
rády“. U obchodu vyrostla po vzoru mnoha měst a obcí nová knihobudka, kde si můžete půjčit nebo 
vyměnit knihu, která vás zaujme. Vstup na obecní úřad zkrášlily balkonové květiny, které snad ob-
měkčí i toho nejnabroušenějšího občana rázně kráčejícího na úřad řešit nějakou nemilou záležitost. 

Máme i novinky provozní. Od nové sezóny platí nová pravidla užívání víceúčelového hřiště, které 
je nově bez omezení a bezplatně zpřístupněno veřejnosti. Provozní doba je od 8.00 do 21.00 a hřiště 
se po tuto dobu nezamyká. Snad konečně VŠICHNI pochopí, že na hřiště se vstupuje brankou, nikoli 
přes plot, pod ním, nebo dokonce skrz něj a že má sloužit výhradně ke sportovním účelům, a ne jako 
objekt experimentů místních vandalů.

I v nadcházejících měsících nás čeká realizace investičních akcí z úspěšných dotačních žádostí, 
konktrétně protipovodňová opatření zahrnující zejména modernizace obecního rozhlasu, která by 
měla odstranit především nedostatky v kvalitě přenosu, nedostatečném pokrytí a ozvěnách, oprava 
sociálního zařízení v budově základní školy v Janovicích nebo nákup lesního malotraktoru. Stavět 
se také začne chodník na Bystrém, přibude zeleň v prostoru dětského hřiště za základní školou 
v Janovicích.

Samozřejmě ne všechno se daří na 100 %. Neuspěli jsme v případě žádosti o dotaci z OPŽP, 
která se týkala zkvalitnění nakládání s odpady a zahrnovala především rekonstrukci a modernizaci 
sběrného místa Dvoreček. Stále čekáme na výsledky některých dotačních řízení u drobnějších akcí 
– opravy sakrální stavby pod mateřskou školou, výměna vrat v hasičské zbrojnici Janovice a nákup 
osobního motorového vozidla se CNG pohonem. Ani v případě dotace pro přeshraniční projekt se 
slovenskou obcí Strečno dosud není znám výsledek.

Již delší dobu netrpělivě očekáváme vydání stavebních povolení na další investiční akce – ze-
jména výměnu oken a zateplení budovy základní školy v Janovicích a chodníky v Janovicích, kde 
bychom s realizací chtěli ještě letos alespoň započít. Máme hotovy také projekty na zateplení dal-
ších obecních budov – mateřské školy, knihovny/pošty a hasičské zbrojnice a ve všech případech 
bychom chtěli připravit do konce listopadu 2017 žádosti o dotaci z Operačního programu životní 
prostředí. 

I v oblasti personální máme novinky. Tým technických pracovníků obce se od začátku dubna 
rozrostl o jednoho zaměstnance a k 1. 7. 2017 se Svatopluk Běrský stane plně uvolněným místosta-
rostou, což bude přínosem pro rozvoj obce zejména v souvislosti s plánovanými investičními akcemi.

Z akcí organizovaných obcí a jeho komisemi, které proběhly, bych zmínila tradiční vítání občánků, 
poprvé jsme sadili stromy našim nejmladším, se seniory jsme se vydali na výlet na Zlínsko, hrál se 
badmintonový a volejbalový turnaj. V rámci prevence kriminality jsme značkovali kola. Celkem 66 
kousků! O většině těchto akcí se dočtete v samostatných článcích v tomto vydání Mikroregionu nebo 
na webových stránkách obce Janovice. Řadu akcí zajistily také místní spolky a v téhle souvislosti je 
určitě potřeba neustále připomínat, že obec je tak přívětivá a aktivní, jak přívětiví a aktivní jsou její 
obyvatelé. A spolkové akce, které členové spolků organizují ve svém volném čase a bez nároku 
na odměnu, jsou důkazem toho, že Janovice jsou obcí přívětivou a aktivní. Za to jim všem patří velký 
obdiv a dík. 

Pochvalu musím vyseknout i janovické základní škole. Opět se jí podařilo obhájit titul Ekoškola, 
a protože jsem měla možnost se seznámit s hodnocením celého auditu, můžu svědomitě prohlásit, 
že je opravdu fuška dostát přísným kritériím v celé řadě oblastí, které si možná mnozí ani neuvědo-
mují. Dosažení vysokého počtu bodů svědčí o tom, že ekotým složený z žáků napříč třídami funguje 
a má výborné výsledky. Jen tak dál! 

A závěrem nesmím zapomenout vás všechny pozvat na akci roku – Janovický den obce – který 
proběhne v sobotu 17. června opět v zahradě základní školy. A bude to pecka, tak neváhejte a nic 
jiného si neplánujte. Uvidíme se tam! Gabriela Milotová, místostarostka

V úterý 25. dubna vyjela třetí a čtvrtá třída naší 
ZŠ na prožitkový pobyt do komfortního hotelu KAM 
v Malenovicích. Hned na úvod si děti vyzkoušely 
svou sílu a spolupráci v situaci, kdy autobus nemohl 
vyjet až k hotelu a všechna zavazadla si musely děti 
společnými silami vynést. 

Po ubytování jsme se pomocí řeči zvířat rozdělili 
do pěti skupin. Ty se následně pojmenovaly takto: 
Modří vlci, Zelené kobry, Tygři, Zlaté opice a Krva-
ví (Brusinkoví) medvědi. Každá skupina si vyrobila 
čelenky a plástev, kde si lepila získané odznaky. 
Vybavila se pokřikem, který den ode dne zlepšova-
la. A pomocí indicií přišla na téma pobytu – KNIHA 
DŽUNGLÍ.

Prvním získaným odznakem byl odznak přátel-
ství, který dokazuje, že všichni známe jména všech 
členů smečky, a to za každé situace. I když vás tlačí 
čas nebo se k vám blíží upír nebo se nad vámi sklá-
ní obr s kyjem či vás mate rychlost tleskání a ples-
kání. Odznak, který dokazuje, že spolu dokážeme 
navázat oční kontakt a pekelně se soustředit. Tak, 
jak to dokáže pistolník ve hře Bang nebo Samuraj. 
Že o sobě víme věci, kterých si na první pohled 
nevšimneme – např. kdo má nejdelší ukazováček, 
nejsvětlejší oči, nejdelší chodidlo. Následoval prů-
zkum džungle. Počasí nám přálo – v každé džungli 
totiž každý den prší a nejinak tomu bylo na naší vy-
cházce. Cestou jsme fotili rostliny, které zde kvetou, 
vyšplhali jsme do děr, kde se kdysi údajně schová-

val zbojník Ondráš, obdivovali jsme sílu Satinského 
vodopádu i krásu a ladnost koní a hříbat v nedaleké 
Jízdárně. Za tento výkon si všechny skupiny za-
sloužily odznak za přechod džungle. Soudružnost, 
schopnost pomáhat si a spolupracovat byla odmě-
něna odznakem vlčí smečky. Skupiny byly vysta-
veny hned čtyřem těžkým zkouškám: podbíhání 
pod liánou, „odevzdání“ se svému vůdci a zdolání 
stezky plné nástrah se zavázanýma očima, zápas 
v kokosbalu (softbalu) a výroba svíčky ve dvojicích 
z včelí plástve se zavázanýma rukama. I tento od-
znak získaly všechny skupiny. V obdobném duchu 
náš pobyt – naplněný množstvím dalších neopako-
vatelných zážitků, včetně přednášky pana Šugana 
z CHKO Beskydy o přírodě – pokračoval až do své-
ho úplného závěru. O naší vytrvalosti, odvaze, spo-
lupráci i nových poznatcích svědčí naše práce vy-
stavená na chodbě prvního stupně základní školy. 

 Lenka Ševčíková, Blanka Barvíková

Dne 24. června proběhne 3. ročník meziná-
rodního fotbalového turnaje starých gard v Jano-
vicích, kterého se účastní fotbalisté Korně (SK), 
Havířova, domácích Janovic a vítězové prvních 
dvou ročníků z Metylovic. Utkání se hrají na 2 x 
35 minut. První semifinále mezi domácími Jano-
vicemi a Havířovem začne v 10.00, druhé semifi-
nále mezi Korňou a Metylovicemi v 11.40, zápas 
o třetí místo v 13.40 a finále v 15.20 hodin (časy 
jsou orientační a mohou být průběžně v závislosti 
na podmínkách měněny – více na www.tjjanovi-
ce.com). Večer v místní klubovně pak proběhne 

společenské setkání hráčů, fanoušků a příznivců 
kopané. Turnaj je věnován jako tradičně uctění 
památky pana Miroslava Reka, který v podstatě 
celý svůj život spojil s janovickým fotbalovým klu-
bem, ať již v roli hráče, hospodáře, trenéra, člena 
vedení či předsedy klubu a také uctění památ-
ky pana Antonína Šnyty, bývalého vynikajícího 
a všestranného sportovce a rovněž dlouholetého 
funkcionáře klubu, který by se v letošním roce do-
žil 90 let. Mezi sponzory akce, bez jejichž pomoci 
by turnaj nemohl být uspořádán a kterým tímto 
děkujeme, je i Obec Janovice.

Téma pobytu – Kniha džunglí

Memoriál Miroslava Reka

Ve státní svátek dne 8. května byly slavnostně 
za přítomnosti zhruba padesáti občanů obce polo-
ženy květiny u památníku padlých z I. a II. světové 
války u bývalé školy na Bystrém.

Akce započala shromážděním občanů zejmé-
na z místní části Bystré u restaurace U Toflů. 

V 16 hodin se vydal průvod směrem k památ-
níku padlých před bývalou školou na Bystrém. 
Za obec Janovice byli přítomni Gabriela Milotová, 
Svatopluk Běrský a členové rady obce Taťána 
Němcová a Vladimír Kutlvašr. Za sdružení a slož-
ky obce byli přítomni zástupci SDH Bystré, TJ 
Sokol Bystré, Spolek občanů Bystré a zástupci 
KSČM. Hlavní projev přednesl místostarosta Sva-
topluk Běrský. Za ZŠ Janovice vystoupily žákyně 
místní školy se sérií básní. Státní hymnu zazpívala 
Irena Magnusková.

Po položení věnců k pomníku byli přítomní po-
zváni na prohlídku prostor bývalé školy, spojené 
s malým občerstvením. V prostorech školy byly 

Uctění památky padlých

připraveny panely s informacemi o minulosti ško-
ly. Podklady pro historii školy poskytl pan Garba. 
Zajímavostí byl přepis znění části kroniky z roku 
1933 a 1951, zmiňující se o padlých a umučených 
občanech obce Janovice a místní části Bystré, 
který připravila kronikářka obce Jana Kutlvašrová. 
Na dalších panelech byly instalovány fotografie 

dokumentující život na Bystrém a uvedeny některé 
zajímavé historické údaje, které se podařilo posbí-
rat. Panely byly uspořádány péčí Petry Biolkové. 
Občerstvení a prostory připravili a poskytli Petra 
a Václav Biolkovi. Po oficiální části se rozproudila 
živá diskuze, mnozí vzpomenuli na svá školní léta 
a na dění kolem bývalé školy.  Vladimír Kutlvašr

Ve středu 10. května byla naše škola navští-
vena rakouskými učiteli v rámci projektu Global 
schools. Global Schools je tříletý mezinárodní 
projekt, který v České republice realizuje program 
Varianty společnosti Člověk v tísni. 

Vyučující v rámci tohoto projektu sledují míru 
globálního rozvojového vzdělávání ve výuce 

na základních školách. Naše škola byla vybrána 
na základě profilace v environmentální oblas-
ti a na základě toho, že se snažíme vybavit děti 
nejen potřebnými znalostmi, ale také hodnotami 
a kompetencemi pro život v dnešním světě, kde je 
potřeba den co den přijímat, třídit a kriticky nahlížet 
na informace o dění ve světě. Tento způsob výuky 
jde ruku v ruce s konstruktivistickým stylem výuky, 
jenž naše škola preferuje.

Pět učitelů z Rakouska a jejich tlumočnice 
si prohlíželi janovickou školu v doprovodu žáků 
a ředitele školy, který jim umožnil nahlédnout jak 
do jednotlivých tříd, tak i do nové mateřské školy, 
ale i do míst, kde se nacházejí tepelná čerpadla. 
Žáci podrobně popisovali a komentovali jednot-
livé projekty, které jsou umístěny na chodbách 
školy. Následně šli všichni navštívit výuku anglič-
tiny paní učitelky Daniely Světlíkové v páté třídě. 
Ta si pro ně připravila lek-
ci s názvem Giving tree, 
během níž žáci pracovali 
s texty, sdíleli informa-
ce, vyjadřovali postoje 

a hodnoty lidského jednání v konkrétních život-
ních situacích. Tato mistrovská lekce zaujala jak 
učitele, tak žáky, kteří byli obdarování lískovými 
plátky, jež děti mohly využít jako dárek mamin-
kám na jejich Den matek. Po této hodině násle-
doval rozbor a diskuze, kde se rakouští učitelé 
dotazovali na radosti i starosti českého školství 
a zaznamenávali si příklady dobré praxe naší 
ekoškoly. Po celou dobu tohoto krátkého, ale 
intenzivního setkání doprovázel rakouskou dele-
gaci ředitel školy, jenž ochotně a zodpovědně re-
agoval na jejich dotazy, komentáře a poznámky. 
Na závěr návštěva obdržela kalendáře a letáčky 
o naší obci, které věnoval Obecní úřad v Janovi-
cích. Jsme rádi, že jsme byli navštíveni učiteli ze 
zahraničí a mohli jim předat naše cenné zkuše-
nosti. Věříme, že to nebyla poslední návštěva.  

 Monika Olšáková

Vzácná návštěva z Rakouska na ZŠ a MŠ

Ani letos jsme nemohli vynechat pravidelný jar-
ní jednodenní výlet seniorů v režii sociální komise. 
Zájem byl veliký (asi se rozkřiklo, že stojí za to se 
zúčastnit), a tak jsme jeli tím největším autobusem, 
jehož kapacitu 57 míst jsme naplnili na 100 %. 

Díky brzkému odjezdu jsme našeho prvního cíle 
– sklárny Crystalex v Karolince – dosáhli už v půl 
osmé ráno. Takový byl ale z jejich provozních dů-
vodů požadavek skláren, kterému jsme se museli 
podřídit. Rozdělili jsme se na tři skupiny a s oče-
káváním vstoupili do prostor, kde se vyrábí křehké 
zboží. Technologie výroby i její historie byla velice 
zajímavá a závěrečná návštěva podnikové prodej-
ny potěšila všechny milovníky skla, kterých bylo 
nepočítaně. Mnozí si odnášeli domů drobné i větší 
úlovky, ať ji pro sebe či jako dárky pro své blízké. 

Naší druhou zastávkou byla vyhlídka na Soláni, 
kde jsme se zdrželi na krátkou procházku s vý-
hledem do okolí. V místě se nachází informační 
centrum s terasou, kterou jsme využili na stylo-
vou skupinovou fotku. Pak již následoval přesun 
do Valašského Meziříčí. 

Nejprve jsme zavítali do řeznického muzea 
Krásno, kde jsme zhlédli film o tradiční valašské 
zabijačce. Přitom jsme měli možnost ochutnat vý-
robky z produkce řeznictví a pivo z místního minipi-
vovaru. Příjemné posezení a povídání jsme zakon-
čili prohlídkou výstavky historických strojů, strojků 
a náčiní, které se v řeznické výrobě používaly.

Zájezd seniorů 2017 

Pár kroků od muzea nás čekala další zajímavá 
prohlídka. Opět křehká výroba, tentokrát keramiky 
ve výrobně Dudek. Rodinná firma vyrábí keramiku 
pro zahradu i domácnost dílem strojovně, dílem 
ručně a majitel nám proces výroby a vypalování 
velmi poutavě vysvětlil. I zde jsme měli možnost 
nákupu ve firemním skladu. A mnozí opět neodo-
lali, protože obzvlášť milovníci klasiky měli z čeho 
vybírat. 

Nabitý program pokračoval přesunem na de-
zert a kávičku do vyhlášeného Cyrilova pekařství. 
Počasí nám celý den přálo, takže jsme si mohli 
vychutnat sluníčka na venkovním posezení. A pro-
tože jsme celou náplň zájezdu zvládli bez zaváhá-
ní a s časovou rezervou, jako neplánovaný bonus 
jsme se rozhodli vyjet na Pustevny. Tento nápad 
se setkal s velkým nadšením, protože většina se-
niorů na tomto místě dlouhá léta nebyla. Kromě 
chybějícího Libušína, na jehož místě je stále pro-
zatím jen konstrukce z ocelových traverz, je velkou 
novinkou rychle rostoucí stavba horní stanice bu-
doucí kabinkové lanovky, která nahradí stařičkou 
dvousedačku startující z Ráztoky v Trojanovicích. 

A po závěrečné procházce a společném foto-
grafování jsme již vyrazili na večeři s hudebním 

doprovodem. Tentokrát nás pohostili ve Frýdlantě 
nad Ostravicí v restauraci Budoucnost. Na mno-
hých byla brzo vidět únava z brzkého vstávání 
a náročného programu, takže jsme se rozhodli se 
neveselit příliš dlouho a dát přednost návratu domů 
a zaslouženému odpočinku. 

Závěrem musím za sebe poděkovat všem, 
kteří zajistili organizaci výletu. Lví podíl na tom, že 
jsme se měli parádně, patří Marušce Muroňové, 
kolegyni ze sociální komise za příkladnou přípravu 
a Václavu Žižkovi, který pomáhal s plánováním, 
ale hlavně nás po celou dobu výletu zásoboval 
poutavým vyprávěním o všech místech, kterými 
jsme projížděli, a prokázal tak kvality špičkového 
cestovatele. Za bezpečnou dopravu děkujeme 
Vlastíkovi Nohlovi, který opět dokázal, že není ři-
dič jako řidič a že obsluhu maxibusu má v malíku. 
Za hudební osvěžení nakonec patří poděkování 
Petru Kijonkovi. No a závěrem samozřejmě velký 
dík pro mou kolegyni stevardku na palubě zájez-
dového autobusu cestovní kanceláře Janovice 
tours Lídě Kaňokové. Troufám si neskromně říci, 
že jsme vytvořili sehranou dvojici zejména týká-li 
se cateringu pro cestující. Jen ty štamprle musíme 
do příště doladit!  Gabriela Milotová
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 4. 6. 10.30 Bílá, 11. 6. 10.30 Bílá
18. 6. 10.30 Bílá, 25. 6. 10.30 Bílá

Přehled bohoslužeb na měsíc červen

Vymetání a kontrola komínů
Pravidelné vymetání a kontrola komínů 

proběhne v pátek 30. 6. a v neděli 2. 7. Práce 
bude provádět firma Komíny-krby Luboš Czyž. 
Zájemci o tuto službu, nahlaste své závazné 
objednávky nejpozději do úterý 27. 6. 2017 
na obecním úřadě, a to buď osobně, telefonic-
ky (558 690 020, 724 045 337) anebo e-mailem 
na adrese ou@obecbila.cz.

Výstava Floria 2017
Obec Bílá uspořádala již potřetí zájezd 

na výstavu květin. Letos to bylo opět do Věžek 
u Kroměříže a všichni, kdo se zájezdu zúčast-
nili, myslím, nelitovali. Počasí na Bílé nebylo 
zrovna přívětivé a mnohé by mohlo odradit. Ale 
na místě samém nás přivítalo sluníčko a rázem 
se všem postaralo o dobrou náladu.

Výstava je ve srovnání s Florou Olomouc 
na podstatně menší ploše, ale to jí vůbec neu-
bírá na kráse. Výstava květinových vazeb i po-
stav byla úžasná, lidé obdivovali i samotnou 
práci květinářek, které na místě vázaly kytice. 
Všichni si nakupovali sazenice muškátů, pe-
túnií a jiných nádherných kytek, které umí tak 
krásně ozdobit naše domy. I ceny byly velmi 
příznivé. Návštěva výstavy byla spojena i s kul-
turním zážitkem, kdy si všichni zájemci mohli 
poslechnout písničky Evy a Vaška. Mimocho-
dem velmi příjemné setkání s těmito zpěváky. 
Překvapili nás svým bezprostředním přístupem 
k lidem.

Na zpáteční cestě jsme měli ještě jeden 
kulturní zážitek. Navštívili jsme zámek Kunín 
a celý jsme ho prošli s průvodkyní. Můžeme 
všem doporučit. Velmi zajímavá návštěva. Stojí 
za to ho vidět a poslechnout si vyprávění o za-
jímavých osudech lidí, kteří tam žili. 

Zájezd se vydařil a těšíme se na příští rok. 
Květiny a historie, moc pěkná kombinace, ne-
myslíte? A. M.

Dětské letní parky v Bílé a Velkých Karlovi-
cích zahájily letní sezónu. Dětský letní a lanový 
park Bílá je od června v provozu denně, od pon-
dělí do čtvrtka od 9 do 16 hodin, v pátek a o ví-
kendech ještě o 

Veškeré aktivity již běží naplno. Po pravidel-
né jarní údržbě zahájila lanová dráha Zbojník let-
ní provoz. Návštěvníci tak mohou lanovku využít 

pro sjezdy na koloběžkách, jednosměrný single 
trails, pašeráckou stezku i zbojnický chodník. 
V provozu je také i půjčovna koloběžek, hor-
ských kol a elektrokol, která se nachází naproti 
pokladen jízdenek na lanovku vedle obchodu 
a kavárny Domovjanka. V měsíci červnu bude 
lanovka jezdit pátky až neděle od 9 do 17 hodin, 
o prázdninách pak bude v provozu denně.

V sobotu 22. dubna se konal zájezd mladých 
janovických hasičů a jejich rodičů. Celá akce 
byla dopředu dlouho organizována a nezhatilo 
nám ji ani horší deštivé počasí. V 7 hodin ráno 
se všichni sešli k autobusu u hasičské zbrojnice 
a naplnili jej až do posledního místa. Po rychlém 
spočítání a organizačních pokynech jsme vyje-
li směr Hranice, Olomouc, Mohelnice, Svitavy, 
Polička až do místa zvaného Čertovina, které se 
nachází kousek od města Hlinska. A co jiného 
by mělo být na Čertovině, než PEKLO. Jedná 
se o zábavný areál a atrakci pekla, umístěnou 
v podzemí. Na místo jsme dojeli v 10.30, prohlíd-
ka byl rezervována od 12 hodin. Byl tedy čas si 
prohlídnout venkovní areál, obchůdek se suve-
nýry, restauraci a také poobědvat. Všichni však 
samozřejmě netrpělivě čekali na vstup do pekla, 
což se několik minut po dvanácté hodině napl-
nilo. Po úvodním vysvětlení, kde se peklo vzalo, 
jsme byli vpuštěni do obrovských podzemních 
prostor, kterým nás po celou dobu provázeli čer-
tice a čerti a vysvětlovali, co se všechno v pekle 
nachází. Takže jsme měli možnost podívat se 
do čertovské školy, kde byly děti vyzkoušeny 
ze znalostí čertovské problematiky, vyzkoušet 
si čertovské nástroje pro hříšníky, nahlédnout 
do čertovské kuchyně a čertovského šenku, kde 
si dospělí mohli dát černé pivo a pro děti byly 

Protože se počasí konečně umoudřilo a za-
čalo se chovat jarně, v pátek 19. května proběh-
la v obci první výsadba stromů života. Pět rodin 
využilo příležitosti, kterou jsme jim nabídli, a vy-
sadilo svému dítěti lípu velkolistou. A nebyla to 
rozhodně jen společenská událost. Tatínkové se 
v teplém odpoledním počasí při kopání docela 
zpotili, zvlášť pak ti, kteří narazili na ne zrovna 
poddajný terén. Maminky ovšem skvěle asisto-
valy a zafungovala i sousedská výpomoc, což 

přispělo k příjemné atmosféře celé akce. Na od-
bornou stránku výsadby dohlížel Jiří Kocián, 
za což mu patří poděkování. Na závěr předal ka-
ždému dítku starosta obce Marek Špok cedulku 
k označení jeho stromu a po přesném zaměření 
umístění stromu bude dětem ještě vydán pa-
mětní list. Věřím, že jsme touto první vlaštovkou 
založili milou tradici, o jejíž udržení se zaslouží 
všichni rodiče našich budoucích občánků. 

 Gabriela Milotová, místostarostka

Hasiči skončili v pekle

připraveny „kozí chcanky“ ... kofola. Největší 
překvapení bylo, kdy jsme došli do prostor, kde 
se nachází Lucifer, který nás uvítal a hned si vy-
hlédnul hříšníka, kterého zvážil na pekelné váze. 
Celé peklo bylo perfektně propracováno do se-
bemenšího detailu, na několika místech plály 
v krbech ohně, a tak celým prostorem byl umís-
těn obrovský kotel. Prohlídka trvala asi hodinu 
a po jejím ukončení jsme byli všichni překvapeni, 
co se dá vymyslet, vyrobit a že ty nemalé finanč-
ní prostředky, které stálo vstupné, každý z nás 
účelně vynaložil a má zážitek na celý život. Při 
odjezdu kolem sice stále padaly z nebe kapky 

vody, ale předpověď hlásila, že se vše zlepší. 
Před 16. hodinou jsme dojeli do zoologické za-
hrady v Olomouci, kde jsme setrvali až do půl 
sedmé. ZOO Olomouc patří k těm menším, 
nicméně zajímavým zahradám, která je známa 
velkým počtem chovaných žiraf a členitým are-
álem. Prohlídka ZOO byla vhodným zpestřením 
celé soboty a dostatečně nás unavila, zejména 
děti. Nastal čas se vrátit zpět do Janovic, kde 
jsme přijeli plní dojmů a zážitků z celodenního 
výletu, který můžeme všem doporučit. Výletu se 
zúčastnilo 19 dětí a 16 dospělých.

 Martin Zdralek, starosta SDH Janovice

Stromy dětem už koření

Dětský letní park Bílá má otevřeno

V sobotu dne 6. května se uskutečnil v Bílé již 
XXI. ročník atraktivní střelecké soutěže. Střílelo se 
z brokovnic na asfaltové terče, z krátké zbraně 
na mezinárodní pistolový terč a z dlouhé maloráž-
ky na terč divočáka. 

Soutěž má každým rokem vynikající úroveň 
a letošní nástřel vítěze Martina Zavřela patří k nej-
lepším v historii této soutěže. Nastřílel 292 bodů 
z 300 možných, což je skvělý profesionální výkon 
(brok 100 bodů, malorážka 100 bodů a pistole 92 
bodů). K takovému výkonu nezbývá než smek-
nout a pogratulovat. Střílelo se na střelnici Myjárna 
na Starých Hamrech.

Soutěže se zúčastnilo 30 střelců ze všech kon-
čin našeho kraje. Byla to i velká společenská udá-
lost. OÚ Bílá zajistil tuto akci po všech stránkách, 
včetně občerstvení, cen a technického personálu, 
bez kterého by akci nešlo uspořádat. Poděková-
ní patří také všem sponzorům za hodnotné ceny 
do soutěže. Vyšlo i počasí, které při těchto akcích 
hraje velkou roli, a tak všichni účastníci byli maxi-
málně spokojeni a již se těší na XXII. ročník, který 
proběhne na Bílé v květnu 2018.

Touto cestou bych chtěl poděkovat Obecnímu 
úřadu Bílá, jmenovitě panu starostovi Karlu Ma-

tulovi, manželům Kaděrkovým, Ivaně Ručkové, 
Karlu Janoštíkovi, Igoru Fucymanovi, Luďku Mě-
řičkovi, Milanu Václavíkovi a všem dalším, kteří se 
na této zdařilé akci podíleli. 

Výsledková listina:
Soutěž jednotlivců

1. Martin Zavřel  292 bodů
2. Roman Přasličák 277 bodů
3. Jan Plachý 276 bodů

Soutěž družstev
1. LMB 823 bodů
2. Bývalá policie 799 bodů
3. Dřevostavby Kajzar 789 bodů
Hlavní rozhodčí Martin Wlosok

XXI. ročník Bílanského poháru 
ve střelbě se vydařil

Oznámení občanům
I v letošním roce bude občanům proplace-

na vratka daně z nemovitosti, a to ve stejném 
rozsahu jako v roce 2016. V průběhu měsíce 
června předložte na Obecní úřad Bílá ústři-
žek nebo potvrzení o zaplacení daně z nemo-
vitosti. V červenci budou vypsány dny, kdy 
bude tato daň proplacena.

Starosta obce Bílá 
svolává veřejné zasedání 

zastupitelstva obce v úterý 
13. června v 16 hodin 

v budově nového obecního úřadu.

Pouť na Hlavaté
Cyrilometodějská pouť na Hlavaté se bude 
konat v sobotu 5. července. Začátek boho-
služby v kapli na Hlavaté je v 10.30 hodin. 

jubilea
Srdečné blahopřání zdraví, štěstí a pohody 
přejeme květnovým oslavencům – p. Evě 

Boorové a p. Lubomíru Korbášovi 
z Janovic a p. Alžbětě Červenkové 

z Bystrého. 
Obec Janovice

Za podpory naší obce proběhlo v sobotu 5. 
května tzv. forenzní značení kol. Akce byla pro 
občany zdarma, cílem je usnadnit identifikace 
kola při zcizení a nálezu. 

Již od deváté hodiny ranní se u obecního 
úřadu začaly objevovat první cyklisté. Postup-
ně přijížděli majitelé kol se svými miláčky, aby 
si nechali své kolo označit a zaregistrovat. 
Vlastní akce značení proběhla u každého bě-
hem několika minut. Na kolo byla péčí zástup-
ců Městské policie Frýdek-Místek nanesena 
řada neviditelných značek. Majitel souběžně 
poskytl základní údaje o svém kole do registru 
kol a obdržel lísteček s poučením a samolepku, 

kterou si později nalepil viditelně na své kolo.
Na chodbě úřadu se střídala různá kola, 

malá, vysoká, závodní i terénní. Nakonec se 
podařilo označit a zaregistrovat 66 kol, což je 
poměrně velké množství. To také svědčí o tom, 
že o značení mají majitelé kol velký zájem 
a akce tedy byla úspěšná. Zajímavostí bylo, že 
se objevilo i poměrně velký počet elektrokol.

Za obec byl na místě po celou dobu příto-
men zástupce rady obce. Akce proběhla bez 
sebemenšího zádrhelu. Ti, co se nemohli akce 
zúčastnit, budou mít příležitost k označení ještě 
na podzim, kdy proběhne další kolo značení. 
 Vladimír Kutlvašr

Uprostřed jarního rozpuku jsme se vrátili 
do zimních měsíců a připomněli si, že PRVO-
ČAS, z.s. vyhlásil koncem roku 2016 soutěž 
pro zimní sezónu v ledovém sochání. Výtvo-
ry bylo možno přihlásit do soutěže do konce 
února 2017, následovalo veřejné hlasování 
na stránkách obce Janovice a v pátek 13. květ-

na jsme v rámci akce Vítání jara vyhlásili vítěze. 
S celkovým počtem 9 hlasů se na třetím 

místě umístil výtvor „Zapomenutý lyžař“ rodiny 
Grzymkových a Prokopových, na druhém místě 
skončil o jediný hlas lepší „Dráček“ rodiny Žit-
níkových a s přehledem převálcoval všechny 
soupeře, nejspíš kvůli velikosti, „Sněhulák – 

obr“ rodiny Mazourových 
s 30 hlasy! Gratulujeme 
a všem, kteří váhali s při-
hlášením do letošního 
ročníku, vzkazujeme, ať 
již nyní přemýšlejí nad ori-
ginálním výtvorem pro se-
zónu 2018, protože ceny 
do soutěže – volné vstu-
penky do lanového parku 
Tarzanie – jsou určitě láka-
vou odměnou. 

 Za PRVOČAS, z.s. 
 Gabriela Milotová

Výsledky ledového sochání
Forenzní značení kol v Janovicích
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FRÝDLANTSKÉ SPORTOVNÍ HRY – FSH 2017 
Více informací na www.frydlantskehry.cz 

 
středa 7. 6. přednáška 
18.00-19.00 BODY KEY  

Moderní program životního stylu zaměřený na vyvážený způsob stravování podle 
testu DNA, na hubnutí, na ulehčení nákupů potravin a vaření. 

 Odborný konzultant Jitka Venclíková. 
 Klubovny KC, vstup zdarma 
 
sobota 10. 6. Přednáška  
15.00 – 18.00 SETKÁNÍ S ISLÁMEM 
  Přednáší Sylvain Romain. 

klubovny Kulturního centra 
 
pondělí 12. 6. FARMÁŘSKÝ TRH 
9.00  před obchodním domem OMMA 
 
úterý 13. 6. Tvořivé dílny pro děti 
14.00 – 18.00 TRIČKO NA PRÁZDNINY A PIRÁTSKÁ TRUHLA NA POKLADY 
  klubovny Kulturního centra 
  vstup zdarma 
 
úterý 13. 6. Svátky hudby 
18.00  KONCERT PĚVECKÉHO SPOLKU JANÁČEK 
  Janáčkova síň 
 
pátek 16. 6. Svátky hudby 
17.00  MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL 

Vystoupí soubory Frýdlantská chasa, Lašánek a Malá chasa a chasička a soubor v 
rámci Mezinárodního folklorního festivalu. 

  Janáčkova síň 
 
neděle 18. 6.  Divadlo pro děti  
16.00  O ZDRAVÝCH ZOUBKÁCH 
  velký sál Kulturního centra 
  vstupné 50 Kč, vstupenky na místě od 15.00 hodin. 
 
úterý 20. 6. Svátky hudby 
18.00  KONCERT PĚVECKÉHO SDRUŽENÍ ECHO 
  Janáčkova síň 
 
čtvrtek 22. 6. Svátky hudby 
18.00  KONCERT CIMBÁLOVÉ MUZIKY KOTCI 
  Janáčkova síň 
 
pátek 23. 6.  FRÝDLANTSKÉ SLAVNOSTI 
12.00 – 23.00 Vystoupí děti z MŠ, ZŠ a ZUŠ, frýdlantské spolky a sdružení. Večer zakončí Elis a 

Dalibor Mrázovi a skupina Děda Mládek Illegal Band.  
náměstí, farní zahrada, parčík před Janáčkovou síní 
 

pátek 23. 6. Svátky hudby 
19.00  HERNAJS  

Vystoupení frýdlantské hudební skupiny. 
  Restaurace Park 
 
 
sobota 24. 6. Svátky hudby 
21.30  SLAVNOSTNÍ LETNÍ NOKTURNO 
  Hraje Dechový orchestr FHS. 
  náměstí 
 
pondělí 26. 6. FARMÁŘSKÝ TRH 
9.00  před obchodním domem OMMA 
 
Připravujeme: 
 
čtvrtek 14. 9. Divadelní představení 
19.00   4 SESTRY 

Hrají Ivana Chýlková, Jana Stryková, Anna Šišková, Berenika Kohoutová a Roman 
Štabrňák. 

  velký sál Kulturního centra 
Vstupné 350 Kč, 300 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně 
zakoupit v BIC nebo na místě. 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 
 

3.Frýdlantské 
slavnosti

23. června 2017 od 12:00 hod. na Náměstí 

Elis a Dalibor Mrázovi

Děda Mládek Illegal Band

Anna KulovanáTěšit se můžete na den 
plný zážitků!
Sledujte nás na:
FCB nebo www.kcfno.cz

Výtvarná skupina Petra Bezruče v Ostravi-
ci pořádá tradiční Výstavu zájmové umělecké 
činnosti. Již 1. července v sobotu v 10 hodin 
proběhne v sále hotelu Freud v Ostravici slav-
nostní zahájení letos už 45. jubilejního ročníku.

První ročník výstavy se konal v roce 1970, 
kdy z nadšení několika jedinců kolem Karla 
Toboly vznikla skupina odhodlaná propagovat 
umění neprofesionálních umělců z Pobeskydí. 
Karel Tobola byl tehdy výtečný tvůrce samo-
rostů z Ostravice, který už v době založení 
výtvarné skupiny měl za sebou mnohaletou 
uměleckou činnost a mnoho výstav.

Vzniklá výtvarná skupina navázala na teh-
dy nedávné sté výročí narození básníka Petra 
Bezruče a přijala do svého názvu jeho jméno. 
V letošním roce 2017 si připomínáme 150 let 
od básníkova narození. Básník, vlastním jmé-
nem Vladimír Vašek, napsal jen jednu bás-
nickou sbírku Slezské písně. Přesto, a možná 
právě proto, ryzost, drsnost a pravdivost projevu 
básní je tak silná, že se básně staly pravdivým 
poselstvím doby a zajistily mu nesmrtelnost. 

V této souvislosti připomeňme výjimečnou 

aktivitu celostátně oceňované členky výtvarné 
skupiny paní Františky Pituchové, také členky 
České národopisné společnosti, která se naro-
dila ve Starých Hamrech – Hamrovicích a za-
sloužila se o uchování rodného jazyka, lašského 
starohamerského nářečí jako pokladu z nej-
cennějších. Jmenujme sbírky Mojim rodnym 
(1988), Hlupoty (1997), Pozbirane po našimu 
(2004) – co víc, v mnoha básních nacházíme 
stejně silný apel doby, jako tomu je v básních 
Petra Bezruče. Její verše a také koláže mohli 
návštěvníci obdivovat na řadě výstav až do roku 
2012, mimo jiné v roce 2005 v Praze v Národ-
ní knihovně-Klementinu a také při příležitosti 
pražského veletrhu Knižní svět. Připomeňme její 
výrok „Na svět sem došla, abystě měli almarky 
plne lasky a citu.“ (almarky=srdce).

Členové Výtvarné skupiny Petra Bezruče 
v Ostravici se snaží uchovávat a rozvíjet tradiční 
výtvarnou zájmovou uměleckou činnost v na-
šem kraji a podporovat ušlechtilé zájmy a záliby 
lidí k aktivnímu využití volného času, pěstovat 
lásku k přírodě, kraji, zvykům a lásku k práci 
a zpracování ušlechtilých materiálů. Skupina je 

otevřena i novým netradičním oborům. 
Návštěvníci výstavy se opět letos mohou těšit 

na díla zavedených vystavovatelů Jana Satiny, 
Aleny Světlíkové, Jarmily Janečkové, Tomáše 
Večeři, Josefa Kozla, Stanislava Gorného a ji-
ných v tradičních oborech malířství, dřevořezba, 
samorosty, výšivky a krajky, drátkování, fotogra-
fie, keramika a další. Každým rokem vystavující 
přinášejí nové náměty, pravidelně např. vystavu-
je své modely dřevěných beskydských kostelů 
dřevomodelář Jan Blizňák z Místku. Už 20 let 
vyrábí své modely a postupně takto dokončuje 
úplnou sbírku všech dřevěných beskydských 
kostelů. A letos bude k vidění jeden z posledních 
chybějících kostelíků – celodřevěný kostelík sv. 
Petra a Pavla z Albrechtic u Českého Těšína.

Výstavu slavnostně zahájí lašský král Zde-
něk Vilém Krulikovský v příjemné atmosféře 
cimbálové muziky Kotci v sobotu 1. července 
v 10 hodin. Součástí slavnostního programu je 
již tradičně také vystoupení folklórního souboru 
Grunik. Výstava potrvá do 22. července a sál 
s uměleckými exponáty bude otevřen denně 
od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Literární klub Petra Bezruče Frýdek-Místek 
začal své oslavy 20 let založení klubu 11. květ-
na vernisáží výstavy k tomuto výročí, a zároveň 
ke 150. výročí narození Petra Bezruče, na Frý-
deckém zámku. V sobotu 20. května uspořádali 
pro své literární kolegy ze Slovenska i Čech se-
tkání literátů – Beskydská lavečka 2017 ve frý-
deckém penzionu U křivého psa.

„Vernisáž výstavy – Literáti oslavují, kterou 
připravili pracovníci Muzea Beskyd Jan Pajdla 
a Kateřina Janásová, byla opravdu povedená. 
Uvedený den se na vystavené materiály přišla po-
dívat asi šedesátka lidí. V připraveném programu, 
sestaveném pro tuto příležitost, přednesli členové 
Literárního klubu Petra Bezruče své básně, jejich 
předsedkyně se zamyslela nad ubíhajícím ča-
sem a významem působení literátů v Pobeskydí. 
Nechyběli ani zakládající členové klubu Jaromír 
Grygar, Olga Tlučková, Sylva Stankušová, Emilie 
Kozubíková či František Gistinger,“ okomentoval 
dění na zámku jednatel literátů Bohumír Vidura. 

K příjemné atmosféře celého programu přispěl 
svým vystoupení i lašský král Zdeňa Viluš I., který 
během programu vernisáže zazpíval dvě písně 
s texty lidové básnířky Františky Pituchové. Po ofi-
ciální části programu už se klenbami Frýdeckého 
zámku rozléhaly lidové písně, při kterých se dalo 
diskutovat s přítomnými hosty nebo si klidně za-
notovat s hudebníky „královské družiny“.

Neméně povedenou akcí Literárního klubu 
Petra Bezruče byl i IX. ročník Beskydské laveč-
ky – mezinárodního setkání literátů, které se 

koná každoročně v květnových dnech. 
„Město Frýdek-Místek pro naše setkání jsme 

zvolili záměrně, protože i ono letos slaví – 750 let 
od svého založení, a tuto událost jsme našim lite-
rárním kolegům chtěli více přiblížit. Proto jsme jim 
ukázali naši výstavu na zámku, podívali jsme se 
i do Basiliky minor a v přednášce historika Petra 
Juřáka se pak blíže dozvěděli o historii města. Za-
jímavé byly jistě promítané staré záběry na Frýdek 
i Místek,“ řekla členka klubu Taťána Prokešová.

V konferenčním sále penzionu U křivého psa 
se tak sešlo na 35 literátů a pět hostů, aby si též 
připomněli osobnost Petra Bezruče. Ve své zají-
mavé přednášce tohoto slezského básníka před-
stavil publicista Jaromír Šlosar. A došlo i na spous-
tu dotazů, protože některé uvedené skutečnosti ze 

života básníka nebyly 
především pro literá-
ty ze Slovenska tak 
známé.

Odpolední ro-
kování se neslo 
v duchu veršování 
a představení tvorby 
jednotlivých účastní-
ků v sále.

Blíže se prezento-

valy literární kluby a jejich členové ze slovenské-
ho Martina, Vrútok, Žiliny a Popradu, přijely též 
zástupkyně mělnického Pegasu a samozřejmě 
nejpočetnější zastoupení měl místní Literární klub 
Petra Bezruče. Zazněly tady verše s různou té-
matikou, taktéž próza se zajímavými náměty. Bylo 
nad čím přemýšlet, bylo co hodnotit a srovnávat.

„Přijel jsem na Beskydskou lavečku podru-
hé. Vždy se zde setkám s příjemnými lidmi, 
nacházím inspiraci k další tvorbě i k činnosti 
našeho literárního klubu. Atmosféra, kterou 
zde zažíváme, je neopakovatelná, proto jsem 
si toto „beskydské setkání“ nenechal ujít ani 
letos,“ podotkl Marek Matuška, předseda žilin-
ského literárního klubu Silans.

IX. ročník Beskydské lavečky 2017 skončil, za-
zněly poslední verše, poděkování tolik potřebným 
sponzorům, poslední záblesky fotoaparátů. Stis-
ky rukou při loučení vyjadřovaly upřímné poděko-
vání organizátorům akce. Literáti se rozjeli domů, 
aby na nejbližší členské schůzce vyprávěli svým 
literárním kolegům své zážitky, tlumočili pozdra-
vy pořádajícího literárního klubu. Snad i Sborník 
Literárního klubu Petra Bezruče, vydaný u příle-
žitosti 20 let jeho založení, zůstane připomínkou 
smysluplné práce literátů pod Beskydami. Moc 
bychom si to přáli!  Dajana Zápalková

Mimořádným překvapením jara je výstava 
smaltérky Jany Hradilové, členky DUS, s ná-
zvem Smalty v Galerii Šíp v Bystřici ve Slez-
sku. Její první individuální výstava přinesla řadu 
nových postupů a výtvarných názorů, takže 
zájemci mají možnost se na výstavu podívat 
do 29. června v podstřešní galerie Domova 
s pečovatelskou službou, která má už na Tři-
necku své dobré jméno. 

Další akcí je první setkání mládeže v rámci 
projektu Hledáme talenty IV, dotovaného i letos 
Městem Frýdlant nad Ostravicí. Sešli se na něm 

studenti gymnázia BMA pod vedením Hany Čer-
nohorské. Z dalších zájemců je přihlášena ZŠ 
TGM a ZUŠ Frýdlant n. O. Na 10. června připra-
vila DUS dopolední Den otevřených dveří v rámci 
akce BIC a seznámením s tradicí smaltu a litiny 
ve městě. Od 9 do 12 hodin je možné navštívit 
dílnu a malé minimuzeum smaltu. Na léto se při-
pravují další akce (3. Beskydský smalt a výstava 
DUS k 20. výročí), ale také se dílna podílí s firmou 
Beskyd s.r.o. na přípravě velké výstavy věnova-
né technickému smaltu v Technickém muzeu 
v Brně, která bude otevřena na konci října.  (kb)

Výstava zájmové umělecké činnosti

Literáti slavili na Frýdeckém zámku
a také rokovali na Beskydské lavečce

Začala akce Hledáme talenty IV.

Co nového ve frýdlantském
 uměleckém smaltu? 
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místo
start
délka

převýšení

restaurace ParK Frýdlant n. o.
22:00 hodin
14,5 Km
830 metrů

sobota 17. června 2017

www.FrydlantsKehry.cz
více info zde

zKus! 

zKrácenou 

trasu pro 

turisty
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Pro inzerci 
volejte

603 249 743

Lumír Matula,
oprava elektroniky

Televizory plazmové, LCD, videa, 
DVD, CD, videokamery, satelitní 
přijímače, set-top-boxy, mikrovln-

né trouby. Přijedu k Vám
732 16 46 36, 558 622 296

NEMÁTE ČAS CHODIT 
DO LÉKÁRNY?

LEKARNA

Nabídka práce
Ředitel(ka), učitel(ka) v MŠ
Zajímalo by Vás pracovat v netradiční 
mateřské škole -  pak je tento inzerát 

právě pro Vás.
Jsme MŠ s rozšířenou výukou 

anglického jazyka a prvky Montessori, 
sídlíme ve Frýdlantu nad Ostravicí.
Do našeho týmu hledáme šikovného 

ředitele(ku) a šikovnou paní učitelku.
Životopis zasílejte na 

happyday@center4you.cz 
nebo volejte na tel.: 737 335 995

Tým MŠ HAPPY DAY s.r.o.
Dvořákova 780, 

739 11 Frýdlant nad Ostravicí

ProvádíM 
zemní a výkopové 

práce rypadlo- 
nakladačem JCB 3CX

tel. 732 461 755

· KAVÁRNA
· KOSMETIKA
· PRIVÁTNÍ SPA
· SAUNA

· FYZIOTERAPIE
· REHABILITACE
· JÓGA
www.bodiz.cz

Kunčice pod Ondřejníkem 627
739 13 Kunčice pod Ondřejníkem
E-mail: bodiz@bodiz.cz

Kunčice pod Ondřejníkem 627

Tel.: 595 172 837  Ordinace lékaře (čtvrtek)
Tel.: 595 172 783  Fyzioterapie a rehabilitace
Tel.: 595 172 698  SPA

SOUČÁSTÍ BODIZ JE SPA A KAVÁRNA
Čtvrtek - Neděle   10.00 - 21.00

PRIVÁTNÍ SPA • SAUNA • KOSMETIKA • JÓGA • DĚTSKÝ KOUTEK
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ • VENKOVNÍ TERASA

VYŠETŘENÍ A NASTAVENÍ INDIVIDUÁLNÍHO
REHABILITAČNÍHO PROGRAMU

Ordinační doba
Čtvrtek  08.00 - 13.00   13.30 - 16.30

Tel.: 595 172 837

ORDINACE
REHABILITAČNÍHO

LÉKAŘE V BODIZ

www.bodiz.cz

201

Staň se dětským farmářem
s Albertíkem. 

Odnes si kopec zábavy,
farmářskou smlouvu

a dárečky!

 

4. 6. OD 14 HOD. 

Více na www.ocfryda.cz

    

ODMĚNA
VÁS NEMINE

9–12 hod.
30. 6.

Více na www.ocfryda.cz

Golferia s.r.o
provozovatel golfového 

areálu Čeladná
hledá

servírky, číšníky, pokojské, 
startéry a pomocné síly

na HPP, dPP i brigádu
pružná pracovní doba, 

dobré ohodnocení
Jiří vyvlečka, 603 166 695, 
vyvlecka@prosper-golf.cz

NEHTOVÝ 
SALON

nabízí
nehtovou modeláž od 350 Kč,

klasickou manikúru, 
P-shine od 250 Kč,

zábaly, masáže, poradenství.
Tel. 737 805 030
po předložení tohoto 

inzerátu dárek

9.–25. 6. 2017
ve FRÝDLANTU 

nad Ostravicí

www.FRyDLANTskehRy.cz

10. 6. 2017 8.30 Areál sokolovny Volejbal – Vk Frýdlant

10. 6. 2017 9.15 Parkoviště u OMMy eNDURO

10.30 Čeladná start – za hotelem Prosper eNDURO

17.00 start freestyle – Čeladná Farské lúky eNDURO

10. 6. 2017 13.00 hala sport Turnaj ve stolním tenisu 
(dvouhra TTC FRÝDLANT)

10. 6. 2017 13.00 hala sport Turnaj v badmintonu 
(smíšená čtyřhra TTC FRÝDLANT)

10. 6. 2017 14.00 Relaxační centrum kotelna Pétanque

11. 6. 2017 10.00 Areál sokolovny Netradiční trojboj

12. 6. 2017 18.00–19.30 Relaxační centrum kotelna Zumba fitness

15. 6. 2017 18.00–19.00 Relaxační centrum kotelna kruhový trénink

16. 6. 2017 8.00–11.00 Relaxační centrum kotelna Turnaj ve squashi 
pro žáky 2. stupně

16. 6. 2017 8.00–11.00 Relaxační centrum kotelna Turnaj v cornhole 
pro žáky základních škol

17. 6. 2017 14.00 Areál sokolovny Vystoupení členů TJ sokol

15.00 Areál sokolovny Zábavné dětské odpoledne

17. 6. 2017 22.00 Restaurace Park Noční běh na Ondřejník

17. 6. 2017 9.00 Tenisové kurty skT Tenis (turnaj ve čtyřhře)

18. 6. 2017 9.00 Tenisové kurty skT Tenis (soutěž ve sportovní 
všestrannosti dětí)

18. 6. 2017 11.00 Tenisové kurty skT Tenis (turnaj dětí ve dvouhře)

20. 6. 2017 15.00 hala sport stolní tenis 
(turnaj mládeže sk Frýdlant)

23. 6. 2017 8.00 Fotbalové hřiště Fotbalový turnaj 
pro 3.–5. třídy ZŠ

23. 6. 2017 8.00–11.00 Relaxační centrum kotelna Turnaj ve squashi 
pro studenty gymnázií

23. 6. 2017 8.00–11.00 Relaxační centrum kotelna Turnaj v cornhole 
pro studenty gymnázií

23. 6. 2017 9.00–12.00 Relaxační centrum kotelna Tenisové dopoledne 
pro děti předškolního věku

23. 6. 2017 14.00–21.00 Beach kurty u řeky – příznivé počasí 
hala ZŠ komenského – nepříznivé počasí

Open turnaj v beachvolejbale 
pro rodiče a děti

25. 6. 2017 9.00 Lubno Penzion u Lupíků Dětský cyklistický závod
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