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slovo starostky

Vážení spoluobčané,
v době příprav vydání tohoto Mikroregionu končí období letošního krás-

ného a barevného „tereziánského léta“ a zdá se, že k nám pomalu přichá-
zí podzim. Vstupujeme do druhé poloviny plejády historicky významných 
měsíců, kterým listopad určitě je. Zejména jde o 17. listopad, který vždy 
patřil studentům a jejich boji za svobodu a vysněnou budoucnost. Neza-
pomínejme, že před necelými osmdesáti lety byli mezi nimi i lidé z našeho 
regionu a v roce 1989 na Václavském náměstí zvonily nejedny frýdlant-
ské klíče. Již poněkolikáté se v letošním roce vracím k myšlence, abychom si vážili svobody a starali 
se o ni. Určitě by nám dali za pravdu a zavzpomínali, jak prožívali svá studentská léta, i absolventi 
prvního studijního ročníku našeho gymnázia, kteří se rozhodli pro jubilejní setkání. Je až neuvěřitelné, 
jak dodnes tato parta bývalých spolužáků drží pohromadě.

Během léta se na mnoha místech ve městě pilně pracovalo. Z investičních akcí, které se podařilo 
na podzim dokončit, jsou to především první etapa rekonstrukce křižovatky u železničního přejezdu 
či další úsek vybudovaného vodovodu na Nové Dědině. V tuto chvíli jsou připraveny další akce, které 
se právě zahajují, jako je tolik očekávaná rekonstrukce ulice Komenského, k níž o pár měsíců později 
přibude realizace nástavby a přístavby školy a školní jídelny na téže ulici. Obě nově představované 
akce budou mít značný vliv na dopravu a bezpečnost v této lokalitě a vás všechny prosím o trpělivost 
a shovívavost při jejich realizaci.

A nejlepší nakonec. Již 24. listopadu společně rozsvítíme na náměstí vánoční stromeček a tuto 
slavnostní atmosféru nasytí vůně skořice a hřebíčku z horkých punčů, vín a čajů. O den později se jis-
tě setkáme v Domě zahrádkářů na tradiční výstavě betlémů a vánočních dekorací, abychom si naše 
domovy mohli svátečně vyzdobit a pak již denně užívat té okouzlující adventní atmosféry. Věřím, že 
se opět po roce na těchto akcích setkáme v dobré náladě a nenecháme si tento úžasný zážitek ujít. 

Přála bych vám, abyste tento většinou deštivý měsíc ve zdraví prožili a mohli se radovat z pří-
jemných setkání na akcích pořádaných Městem Frýdlant nad Ostravicí i naším kulturním centrem.

 Helena Pešatová, starostka Frýdlantu

Uvažujete o založení či rozšíření soci-
álního podniku? Pak se neváhejte na nás 
obracet ohledně možností financování z ev-
ropských dotací. Máme pro vás připraveny 
peníze např. na kavárny, bistra, pivovary, 
prádelny a další činnosti. MAS Frýdlantsko-
-Beskydy bude v průběhu listopadu 2017 vy-
hlašovat výzvu na oblast sociálního podnikání 
a velice rádi vám poskytneme co nejvíce infor-
mací ohledně přípravy žádosti, jejího hodno-
cení a následné realizace projektu.

V průběhu prosince 2017 budeme vyhlašo-
vat výzvu z Programu rozvoje venkova, kde 

máme připraveno cca 18 milionů pro projekty 
zaměřené například na posílení rekreační funk-
ce lesa. Můžete realizovat výstavbu a rekon-
strukci stezek pro turisty, značení významných 
přírodních prvků, výstavbu herních, naučných 
a fitness prvků, zřizování odpočinkových sta-
novišť, přístřešků, informačních tabulí, zařízení 
k odkládání odpadků. Dále projekty se sportovní, 
zábavní a rekreační činností vázáné na venkov-
skou turistiku, např. malé penziony pro turisty.

Další dotace budou směřovat na projek-
ty podporující mladé začínající zemědělce 
na případné investice do malých chlívečků 

pro domácí zvířátka, na zahrádku nebo přímo 
sad produkující čerstvou zeleninu a ovoce. Ná-
sledně si můžete vybudovat obchůdek přímo 
ze dvora s pěknou doprovodnou zelení a nabí-
zet lidem zaručeně domácí farmářské výrobky 
z vaší malinké rodinné farmy.

Podpořeni budou též vlastníci lesa a les-
ních pozemků na výsadbu zpevňujících dřevin 
a pořízení oplocenek, zakoupení strojů a tech-
nologií určených pro hospodaření na lesních 
pozemcích. Dokonce si můžete opatřit svého 
koně pro těžbu a dopravu dříví a zmodernizo-
vat svou dřevozpracující provozovnu. Dále je 
podpora nasměrována na projekty zajišťující 
preventivní protipovodňové opatření na drob-
ných vodních tocích a v jejich povodích.

Pokud jste aktivní zemědělci či zkušení 

lesníci, zruční řemeslníci, případně zkušení 
majitelé kavárny, neváhejte a přijďte se k nám 
zeptat na vaše možnosti. Jsme tady pro vás. 

Více informací na www.masfb.cz, kde nalez-
nete kontakty na jednotlivé pracovníky naší 
místní akční skupiny.

PARKOUR DAY: Jedinečný kurz před koncem sezony v dětském parku na Bílé. (Více na str. 13) 
 Foto: Petr Pavelka

Máme pro vás 8,5 milionu z Operačního programu
Zaměstnanost a 18 milionů z Programu rozvoje venkova

V Moravskoslez-
ském kraji dlouhodo-
bě podporujeme ná-
hradní rodinnou péči. 
Snažíme se, aby děti, 

o které se nemohou postarat vlastní rodi-
če, našly domov u rodin jiných – u pěstou-
nů. Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí se 
do podpory náhradní rodinné péče zapojil již 
v květnu 2016 svou účastí v pracovní skupině 
na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje 
v Ostravě v rámci projektu Podpora a rozvoj 
náhradní rodinné péče. 

Možná jste již zhlédli videospot Staňte se 
pěstouny na obrazovkách umístěných v budo-
vě na ulici Hlavní 139, seznámili se s článkem 
v aktualitách na webových stránkách města 
či jste spatřili pracovnice odboru sociálních 
věcí při prezentaci k pěstounské péči na ně-
které z akcí konaných v rámci našeho města. 
O pěstounské péči se můžete více dozvě-
dět na stránkách www.dejmedetemrodinu.

cz. Také bychom vás chtěli pozvat na Den 
pěstounství, který pořádá Moravskoslezský 
kraj dne 18. 11. v době od 10 do 18 hodin 
v Dolní oblasti Vítkovice. Pěstounské rodiny 
mají vstup do Velkého a malého světa tech-
niky po předložení voucheru zdarma, všichni 
ostatní slevu 20 % na vstupném. Po celý den 
je připraven bohatý doprovodný program, uvi-
díte také ukázky parkouru, vystoupení dětí ži-
jících v náhradních rodinách a promítání filmu 
Nickyho rodina. Přijďte příjemně strávit den!

Uvažujete o tom stát se pěstouny nebo 
znáte ve svém okolí někoho, kdo se touto 
myšlenkou zabývá? Stále je plno dětí, které 
nemohou být vychovávány ve své rodině. Hle-
dáme pěstouny pro tyto děti. Neváhejte kon-
taktovat Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, 
odbor sociálních věcí, pracoviště ul. Hlavní 
139, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, kancelář 
č. 115, sociální pracovnici pro náhradní rodin-
nou péči Kateřinu Illésovou, tel.: 558 604 179, 
e-mail: killesova@frydlantno.cz.

Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí 
aktivně podporuje pěstounskou péči

BESKYDY – Na webových stránkách tohoto 
turisticko-běžeckého závodu se píše: Závod 1/2 
ŠICHTA NA ČUPKU vznikl pro radost všem vy-
znavačům horských běhů a také všem turistům 
a milovníkům kopců, hor a vrcholků. Jak název 
závodu vystihuje, věnujete tomuto kopci úžasné 
čtyři hodiny radosti z pohybu – prostě klasická 
půlšichta. Zúčastnit se může opravdu každý!

A oč na 1/2 Šichtě na Čupku vlastně jde? 
Vytrvalostním během či chůzí se zdolává vy-

značená trasa v délce 5,5 km s převýšením 
více jak 200 m po dobu „půlšichty“, tj. 4 hodin. 
Vyhrává ten, kdo zvládne největší počet okru-
hů ve své kategorii ve zmiňovaném čase.

Na startovní listině letošního 4. ročníku 1/2 
Šichty bylo zapsáno 40 mužů ve dvou katego-
riích, 12 žen a též 23 běžeckých dvojic ve třech 
kategoriích Hobby. Takže pokud to spočítáme, 
na startovní čáru tohoto netradičního běžeckého 
závodu se postavili 104 účastníci! A vůbec jim ne-
vadilo, že je vlastně svátek, kdy mohli odpočívat, 
že celý den před závodem propršel a terén bude 
jistě namáhavý! Prostě jsou to všechno lidé, kte-
rým přirostl běh k srdci a působí jim radost.

A pořadatelé si jejich „běžecké urputnosti“ 
váží, připravili jim zázemí v hostinci U Čendy 
a v přilehlých prostorách. Občerstvovací stanice 
nabízela vše k dobrání energie do dalšího kola, 
a tak časomíra PRIM odměřovala neustále dal-
ší a další minuty z čtyřhodinového běžeckého 
koláče. Závodníci se vraceli stále více a více 
zablácení, ale mnozí se cítili tak svěží, jako by 
ani neběželi! Pravda, ti, kteří neměli tolik natré-
nováno, se „zadýchali“ více, ale vůle zdolat co 
nejvíce koleček během 1/2 Šichty je hnala dál. 
Lépe na tom byli závodníci kategorií Hobby, kte-
ří si vlastně vždy po jednom zdolaném kolečku 
mohli předat pomyslný štafetový kolík svému 

sparing běžci a alespoň kolem půlhodinky odpo-
čívat – taková totiž byla průměrná doba zdolání 
jednoho kola závodu.

Organizátoři i letos připravili pro běžce i ne-
běžce tzv. Procházkový okruh, jehož se mohl 
zúčastnit kdokoliv, kdo chcete krásnou pro-
cházkou-výšlapem na Čupek podpořit dobrou 
věc – výstavbu multifunkčního hřiště v Hodo-
ňovicích za školou. A tak se letos (podotýkám 
za dosti nevlídného počasí) přihlásilo 40 lidí, 
kteří do toho šli, zaplatili startovné 100 Kč, jež 
bylo sponzorsky navýšeno. V tomto roce tak pu-
tuje finanční příspěvek 12 tisíc korun na dobrou 
věc – zmiňovanou výstavbu multifunkčního hři-
ště za hodoňovickou školou! Děkujeme všem, 
kdo tento doplňující program 1/2 Šichty podpořil.

A kdo tedy letos stanul na tom místě nejvyš-
ším? Kategorii mužů do 39 let ovládl s osmi za-
běhnutými koly Mara Causidis, v kategorii mužů 
nad 40 let byl první se 7,5 koly Stanislav Najvert. 
Z žen byla nejlepší s šesti zaběhnutými koly 
Vlaďka Kantorová. V kategorii Hobby ženy si 
vítězství vychutnaly Denisa Izvorská a Zuzana 
Bílková (6 kol), mužské Hobby přineslo vítězství 
v 7,5 kolech Petru Kopečkovi a Ondřeji Genco, 
v kategorii smíšené Hobby se radovali z vítěz-
ství Marián Stres a Michaela Bőhmová (7 kol). 

 (Pokračování na str. 3)

1/2 Šichtě na Čupku kraloval Causidis

Areál NAPILE Ostravice nabízí každý pátek 
až neděli v době od 9 do 18 hodin zázemí pro 
turisty a cyklisty. Kromě občerstvení v novém 
bistru, s posezením na terase bývalé hoblárny, 
zde funguje také cyklopoint s náhradními díly 
ke kolům, cyklomateriálem, elektronabíječka-
mi, montážními stojany, úschovnou batohů či 
tašek a mycím koutem s vysokotlakou pistolí. 

Nejen pro milovníky horských kol, BMX 
a adrenalinu jsou zde k dispozici na ploše té-
měř 2000 m2 tři pumptrackové dráhy rozdě-
lené dle výkonnosti jezdců. Nejméně náročný 
je mini pumptrack určený nejmenším bikerům, 
začátečníkům a ke cvičení techniky jízdy. Dále 
junior pumptrack s většími muldami, který je 
vhodný pro zkušenější jezdce. Nejnáročnější je 
expert jumpline určený pokročilejším jezdcům 
a všem, kteří se rádi proletí vzduchem. Podmín-
kou zpřístupnění cykloparku je hezké počasí 
a suchý terén. Pokud je povrch drah rozmoklý 
nebo namrzlý, je zakázáno na drahách jezdit 
z důvodu bezpečnosti. Všichni jezdci musejí 
mít na hlavě přilbu. Děti do 12 let mohou park 
využívat jen za dozoru dospělé osoby starší 18 
let! Cyklopark je určen pouze pro kola, takže 
je zde zakázáno jezdit na elektrokolech nebo 
koloběžkách. Vstup na všechny tři dráhy je 
pro veřejnost zdarma. Dráhy si lze rezervovat 
i k soukromým tréninkům nebo pro firemní 
akce. Pumptrackový park vznikl v areálu NA-
PILE Ostravice za finanční podpory Moravsko-

JANOVICE – Zahrada všech smyslů je 
název projektu, který byl podpořen odborem 
životního prostředí a zemědělství, schválen 
zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 
14. 9. 2017. Z dvaceti žadatelů o grant v celko-
vé hodnotě 600 000 Kč získali dotaci pouze tři 
z nich. Mezi úspěšnými žadateli byla Základní 
škola a Mateřská škola Janovice, která byla 
podpořena maximální částkou 70 000 Kč. 

Projekt Zahrada všech smyslů je součás-
tí celkového dlouhodobého záměru změnit 
prostranství kolem budovy janovické ško-

ly na prostranství, jež poskytne příležitosti 
ke vzdělávání, k pořádání besed a stane se 
místem k setkávání nejen našich žáků, ale 
také široké veřejnosti. Současná podoba 
školní zahrady sice poskytuje prostor pro ven-
kovní pobyt dětí, avšak neplní funkce, které 
by školní zahrada plnit měla. Chtěli bychom ji 
změnit tak, aby se z ní stala otevřená přírodní 
učebna, jež by dětem poskytovala prostor pro 
pozorování, bádání, získávání znalostí a do-
vedností a také byla místem střetávání. 

 (Více na str. 13)

Škola získala dotaci na školní zahradu

NAPILE Ostravice nabízí zázemí pro turisty a cyklisty
slezského kraje. Ten na jeho stavbu přispěl 
částkou 180 tisíc Kč.

Bližší informace k areálu NAPILE Ostravice 

a k právě probíhajícím akcím naleznete na face-
bookovém profilu nebo webových stránkách 
areálu NAPILE www.napileostravice.cz.
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jubilea

Blahopřejeme
všem oslavencům

Jubilanti města Frýdlantu nad Ostravicí:
V měsíci září 2017 oslavili svá životní 

jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas: 
pan Jaromír Žák, 80 let, Frýdlant

paní Věra Pešatová, 85 let, Frýdlant
pan František Kubačák, 80 let, Frýdlant

V měsíci říjnu 2017 oslavili svá životní 
jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas:
paní Vlasta Uhlářová, 95 let, Frýdlant
paní Anděla Bílková, 89 let, Frýdlant
paní Jiřina Černíková, 89 let, Frýdlant
paní Ludmila Jopková, 86 let, Frýdlant
paní Vlasta Stýskalová, 86 let, Frýdlant

pan Břetislav Bílek, 87 let, Frýdlant
paní Kristina Ryšková, 86 let, Frýdlant
paní Milada Molková, 91 let, Frýdlant
pan Leopold Velička, 90 let, Frýdlant
paní Olga Ivánková, 86 let, Frýdlant

Kreativní hrátky 
v Pastelce

Podzim přebral svou vládu nad počasím 
a svými nejkrásnějšími barvami zbarvil podzim-
ní plody a listí na stromech. Dary přírody nás 
v mateřské škole T. G. Masaryka motivovaly 
k odpolednímu tvoření s dětmi a rodiči, které 
jsme nazvali „Kreativní hrátky z podzimní za-
hrádky“. 

Materiál si děti přinesly ze zahrádky nebo 
z vycházky do přírody a mohlo se začít praco-
vat. Všichni malí i velcí rozvíjeli svou tvořivost 
při práci s přírodním materiálem. S fantazií, 
nadšením a plným nasazením vytvářeli deko-
race z šípků, šišek, dýní, větviček, brambor, 
kukuřice, cukety… Mohli jsme vidět „Vlasáče, 
Kafíka, Zubáče, lucerničky, ježky a podobně. 
Každý byl jedinečným originálem společného 
úsilí. Krásné výtvory nám v dalších dnech zdo-
bily okna a schodiště mateřské školy. Bylo to 
příjemné tvůrčí odpoledne a těšíme se na další 
společná setkání.  Martina Kulhánková, 

 MŠ T. G. M., třída Pastelka

Během podzimních dnů se školou linula 
krásná vůně jablíček, která jsme ochutnávali, 
povídali si o nich a snažili se v rámci Jablko-
hrátek dozvědět něco nového. Čerstvě upeče-
ný jablečný štrůdl pak nalákal do naší kuchyně 
nejednoho zvědavého mlsouna.

Ve čtvrtek 19. října se ve školní družině v Nové 
Vsi konala tradiční a všemi dětmi netrpělivě oče-
kávaná Drakiáda. Na školní zahradě se jí zúčast-
nilo přes padesát dětí, jak s draky vyrobenými 
doma nebo ve družině, tak s draky kupovanými. 
Počasí bylo sice teplé a slunečné, ale nefoukal 
ani slabý vánek. Děti statečně běhaly a snažily 
se dostat své draky do vzduchu, mnohým se to 
i podařilo. Ukáplo i pár slziček nad draky zamo-
tanými. Na všechny děti čekaly drobné odměny.

Pravidelně docházíme procvičovat naše zna-

losti a dovednosti z dopravní výchovy na do-
pravní hřiště ve Frýdlantě nad Ostravicí. Po-
každé se dozvíme spoustu nových poznatků. 
Například, že holky nemají vždycky přednost, 
na oranžovou se nejezdí a na silnici se opravdu 
musí dodržovat předepsaná rychlost, i když se 
nám to třeba nelíbí. (www.novaveszs.cz)

Holky nemají vždycky přednost 
aneb podzimní dny v ZŠ Satinka

Moravskoslezský kraj je investorem akce 
„Úprava ul. Hlavní u železničního přejezdu“, jejíž 
první etapa výstavby – úsek „B“, tzv. „za kole-
jemi“, začala dne 4. září tohoto roku. Jde o sta-
vebně a časově méně náročný úsek v délce 134 
metrů, spočívající v položení nového asfaltového 
koberce, včetně všech úprav zahrnujících uložení 
nových silničních obrub včetně silničního žulového 
dvouřádku se snížením v místech pro přecházení. 
Součástí je také dopravní úprava ve formě rozšíře-
ní silnice III/48425 (ul. Hlavní) z příjezdu od Nové 
Dědiny o odbočovací pás v šířce 3,25 m ve směru 
na ulici Okružní, což přispěje k plynulejšímu provo-
zu ve směru přes koleje do centra Frýdlantu n. O.

Současně s tímto dopravním vylepšením se 
provedly přeložky inženýrských sítí a kompletní 
rekonstrukce silniční kanalizace s osazením no-
vých silničních vpustí od čerpací stanice Benzina, 
v křižovatce ul. Hlavní s ul. Okružní, se zakon-
čením po železniční přejezd. Termín zajištění 
průjezdnosti především autobusové dopravy byl 
stanoven na 16. října. Nad rámec rozsahu těchto 
dopravních a stavebních úprav se provedlo před 
kolejemi ČD – trasy směrem na Ostravici u čp. 
38 – kompletní vybudování nové silniční vpusti 
pro kumulované povrchové vody v tomto místě, 
s novým zatrubněním do následovného stávající-
ho systému silniční kanalizace.

Jak Moravskoslezský kraj dále informoval, prá-
ce v tomto úseku budou nadále pokračovat s do-
pravním omezením průjezdu stavbou a snížením 

rychlosti z důvodu pokračující opravy a výstavby 
nových komunikací pro pěší s bezbariérovým vy-
užitím, v souladu s příslušnou vyhláškou. Předpo-
kládaný termín dokončení je nejpozději do polovi-
ny letošního listopadu a celkové náklady na úseku 
výstavby této etapy budou činit pro Město Frýdlant 
n. O. okolo 1,5 milionu korun.

Ve Frýdlantě stále ještě neutichly hlasy pova-
žující za ideální v tomto prostoru řešení formou 
kruhového objezdu, ale studie, variantně zpra-
covaná pro řešení s okružní křižovatkou nebo 
směrové uspořádání se světelnou signalizací, 
přinesla jiný odborný výsledek.

Jako jediné vhodné řešení byla vybrána vari-
anta v podobě průsečíkové křižovatky, a to kvůli 
malým prostorovým poměrům v daném místě, kde 
je z jedné strany omezení v podobě probíhající že-
lezniční tratě směrem na Ostravici a z druhé strany 
v podobě nákupního centra INVA.

Celkové náklady investiční akce „Úpravy ul. 
Hlavní u železničního přejezdu – etapy „A“, tzv. 
„před kolejemi“ se předpokládají pro Město Frý-
dlant n. O. ve výši pět milionů korun, kdy uvedená 
celková částka zahrnuje přeložky vysokého a níz-
kého napětí, vodovodu, dále výstavbu nového 
autobusového zálivu na místní komunikaci ulice 
Poštovní v úseku od křižovatky silnice na ul. Hlavní 
po poštu, úpravu silniční kanalizace, novou komu-
nikaci pro pěší s novým veřejným osvětlením a ná-
slednou pokládkou nového asfaltového koberce 
se sníženou hlučností. 

Na ulici Hlavní se budou provádět staveb-
ní úpravy v délce 80 metrů od železničního 
přejezdu směrem do centra města, zahrnující 
vymístění stávajícího vodovodu mimo úroveň 
komunikací s následným dopojením stávajících 
vodovodních řadů z ul. Hlavní u obchodního 
domu INVA a z ul. 5. května, vymístění komu-
nikace pro pěší směrem k bytovým domům čp. 
1374 a 1375 s následným jejím novým vybudo-
váním včetně nového veřejného osvětlení. 

Moravskoslezský kraj financuje rozšíření ulice 
Hlavní před železničním přejezdem o odbočova-
cí pás ve směru na ulici Harcovskou ve směru 
na Novou Ves, rekonstrukci silniční kanalizace 
s osazením nových vpustí, vybudování nového os-
trůvku pro přecházení v místě přechodu pro chod-
ce u obchodního domu INVA a položení nového 
asfaltového koberce se sníženou hlučností.

Celé investiční akci „Úpravy ul. Hlavní u že-
lezničního přejezdu – etapy A budou předcházet 
v měsících dubnu až květnu r. 2018 přeložky na-
pětí a vodovodu. Zahájení etapy „A“ začne 1. 7. 
2018 s předpokládaným termínem ukončení 31. 
8. 2018 z důvodu nejmenší vytíženosti autobu-
sové dopravy v době letních prázdnin, čímž tak 
do značné míry dojde ke snížení finančních ná-
kladů na objízdné trasy autobusů.

Po dokončení první etapy dojde v průběhu lis-
topadu k vyspravení pozemků souvisejících s těmi, 
které nebudou využívány jako objízdné trasy při 
výstavbě další etapy v roce 2018.

Moravskoslezský kraj realizuje investici
Úprava ul. Hlavní u železničního přejezdu

Podzim s myslivcem si krásně užili žáci 1. 
stupně ZŠ Frýdlant n. O., Komenského ulice. 
V září sice nebylo počasí vůbec přívětivé, ale říjen 
vše vynahradil a žáci se mohli dosytnosti nabažit 
slunečných dní v přírodě se známým myslivcem, 
ekologem a rybářem panem Martinem Hlaváčem.

Byl nám milým průvodcem příro-
dou po tři říjnová dopoledne a se-
známil žáky s výukovým programem 
„Příroda je velká učebnice“, který je 
zaměřen na poznávání lesa a všeho, 
co v něm žije a roste.

Sraz žáků byl před školní budo-
vou, následovalo seznámení s pro-
gramem, určení trasy a už všichni šla-
pali směrem na Vyhlídku – do místní 
části Podlesí, kde se děti rozdělily 
do skupinek a začaly všemi smysly 
tiše pozorovat kouzelná zákoutí lesa. 
Při hře se šiškou i při pozorování pa-
roží srnce byl důležitý hmat, zručnost, 
šikovnost a spolupráce ve skupin-

kách. Při poznávání různých druhů stromů, keřů, 
lesních plodů a listů zapojili žáci zrak i čich. Pan 
Hlaváč nás učil rozpoznat borovici lesní i černou, 
borovici vejmutovku, smrk ztepilý a modřín opa-
davý, lípu srdčitou či javor mléč.

A protože letošní podzim velmi přál růstu 

hub, podařilo se nám jich mnoho nasbírat a po-
vídat si o jejich vlastnostech, rozlišit houby jed-
lé, nejedlé a jedovaté.

Další část povídání byla zaměřena na lesní zvěř 
a správné chování člověka v přírodě. Pořád platí 
známá zásada: Chovej se tiše a nenarušuj život 

zvířat. Neméně zajímavé bylo poutavé 
vypravování o srnci, daňkovi, jelenovi, 
o šelmách, ptácích i o stopách zvířat. 

Povídání i hry ve skupinkách rych-
le ubíhaly a najednou se před námi 
objevil vrchol Ondřejníku. Krajina se 
nám krásně otevřela a odměnila nás 
nekonečnými výhledy na Kněhyni, 
Smrk i Lysou horu. Spolu se záložkou 
do knihy nám byly výhledy největší 
odměnou dopoledních vycházek.

Velmi děkujeme panu Martinu 
Hlaváčovi za trpělivost a neutuchající 
nadšení při práci s dětmi a už se těší-
me na další setkání, které plánujeme 
uskutečnit v zimních měsících.

Podzimní setkání s myslivcem

Podzim u mladých lubenských hasičů se stá-
le ještě nesl ve sportovním duchu. V posledních 
čtyřech ligových soutěžích se někde dařilo více, 
někde méně. Celkově v Moravskoslezské lize 
mladší žáci obsadili krásné sedmé místo, starší 
žáci místo desáté. V okrsku se mladší žáci umístili 
na druhém místě a starší žáci na místě pátém. 
Poslední zářijový týden jsme vyrazili ještě na noč-
ní soutěž v Těrlicku Hradiště, kde jsme opět bo-
dovali. Mladší nakonec skončili na čtvrtém místě 
a starší žáci obsadili druhé místo. Tímto bychom 
rádi poděkovali SDH Těrlicko Hradiště za kom-
fort, který pro nás připravili, ať už ubytování či 
skvělé občerstvení po celou dobu našeho poby-

tu. Druhý den jsme navštívili hasičské muzeum 
v Ostravě a náš výlet jsme ukončili v Dinoparku. 
Mladí hasiči se také zúčastnili „Her bez hranic“ 
a své dovednosti předvedli ostatním dětem 
na veletrhu zájmových kroužků ve Frýdlantě nad 
Ostravicí. Letos ještě připravujeme již 3. ročník 
branného závodu pod názvem „S kamenem 
do Kameňa“ a lampionový průvod. V prosinci dě-
láme akce předvánočního charakteru, probíhají 
pravidelné tréninky a příprava v tělocvičně. Stále 
hledáme nové holky a kluky, přijďte mezi nás! 
Scházíme se každý pátek v 16 hodin na Lubně 
v hasičárně. Více informací o naší činnosti najde-
te na našich stránkách www.sdhlubno.cz

Ukončení soutěžní sezony 

V neděli 1. října se ve sportovním areálu RS 
Budoucnost Frýdlant n. O. – Nová Ves konal 2. 
ročník turnaje „BUDKA CUP“ o Putovní pohár RS 
Budoucnost. Turnaj, jehož se zúčastnilo celkem 
osm družstev, se odehrál ve dvou skupinách, 
z nichž první dva celky postoupily do finále. Nut-
no podotknout, že ač často finálové souboje byly 
tuhé a nelítostné, proběhly vždy v duchu „fair-
-play“. Týmy byly letos vzácně vyrovnané, takřka 
všechny zápasy ve finálové skupině se hrály na tři 
sety. Štěstí se nakonec přiklonilo k loňským vicefi-
nalistům – domácímu družstvu RS Budoucnost (J. 
Kremser, B. Pělucha ml., R. Velička), které získalo 
zlaté medaile a putovní pohár BUDKA CUP. Stří-
brné medaile získal tým Mišung F-M (A. Macura, 
R. Polach, L. Vítovec) a bronzové medaile celek 
Rapidu Frýdlant (P. Běčák, L. Faferka, Z. Šigut). 
Kapitán loňských držitelů poháru Faferka (Rapid) 
pak osobně předal putovní pohár letošním vítězům 
a sportovně poblahopřál k dosaženému úspěchu.

Jako nejlepší hráči turnaje BUDKA CUP byli 

vyhodnoceni tito jednotlivci:
nejlepší hráč (univerzál): Kremser
nejlepší smečeř: Faferka
nejlepší hráč v poli: Pělucha ml.
nejlepší blokař: Polach
nejlepší nahrávač: Běčák
Pohledné akce nohejbalových kouzelníků 

diváci často odměňovali bouřlivým potleskem. 
Měli důvod, neboť byli svědky vysoké úrovně 
nohejbalu moderního pojetí, kdy slavily úspěch 
individuální technické finesy aplikované v řadě 
taktických variant.

Z vyhodnocených nejlepších hráčů nejví-
ce na sebe upozornil Kremser. Svou pestrou 
hrou na síti, útočnými direkty i liftovanými míči 
v kombinaci s účinnými bloky uváděl často sou-
peře do role statistů.

Velký podíl na zdařilé sportovní akci má pořa-
datelka turnaje – vedoucí RS Budoucnost Martina 
Nováčková. Úspěšně jí při tom asistovala Krista 
Veličková, která se obětavě starala o „dobíjení“ 

Nohejbalový turnaj BUDKA CUP

Vítězný tým RS Budoucnost Frýdlant 
(zleva: Pělucha ml., Velička, Kremser).

ztracených kalorií soutěžících i intenzivně povzbu-
zujících diváků.

V závěrečné části vyhodnocení turnaje pak 
Radim Velička (člen vítězného celku a majitel RS 
Budoucnost) poděkoval všem hráčům za krásné 
sportovní zážitky, divákům za jejich objektivní po-
vzbuzování a organizátorům za bezchybný prů-
běh turnaje. Všichni aktivní účastníci turnaje s po-
těšením přijali jeho pozvání na další ročník turnaje 
BUDKA CUP.  Břetislav Pělucha st.
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Letos už uplynulo 21 let od doby, co jsme 
poprvé mohli volit do Poslanecké sněmovny. Ty 
vůbec první volby po „Sametové revoluci“ sice 
proběhly již v roce 1990 (my starší si to možná 
ještě pamatujeme), ale stejně jako volby o dva 
roky později v roce 1992, se tehdy volilo ještě 
do České národní rady, sněmovny lidu a sněmov-
ny národů Federálního shromáždění. Takže rok 
1996 byl v novodobé historii těchto voleb první. 
Od té doby se volilo ještě pětkrát, tj. celkem šest, 
takže pokud dobře počítám, letošní volby byly už 
sedmé.

Pokud se podíváme trochu do historie těchto 
voleb v naší obci, je zde zcela zřejmých několik 
faktorů:

1. Klesající volební účast
 Volební účast u nás, stejně jako v celé repub-

lice, u těchto voleb postupně klesá. Není to sa-
mozřejmě nic nepochopitelného. Zatímco pár let 
po revoluci měli lidé ještě pevnou a neochvějnou 
víru v to, jak to s námi všichni navrhovaní politici 
ze všech politých stran myslí dobře, jak budou 
vzájemně spolupracovat, tvrdě poctivě a nezišt-
ně pracovat, abychom za pár let dohnali, ne-li 
dokonce předstihli v prosperitě většinu západních 
velmocí, dnes už takovéto nadšení sdílí málokdo. 
Rovněž i samotná radost z konečně po letech 
skutečně demokratických a svobodných voleb 
jaksi zcela vyčpěla a vyprchala a zůstala jen 
jakási hořká pachuť povinnosti, že kdybychom 
nešli volit, tak by možná snad mohlo být ještě 
hůře, popř. nám stále ještě zůstal sen o tom, že 
se na obzoru objevil další z mnoha novodobých 
spasitelů národa, tentokrát snad už opravdu ten 
pravý, ve stylu „o čem sním, když spím“.

Takže zatímco v roce 1996 činila voleb-
ní účast ve Starých Hamrech 84,78 %, v roce 
1998 78,96 %, o další čtyři roky později v roce 
2002 68,09 %, tak v roce 2013 to bylo už jen 
61,73 %. A ani v tomto směru nebyly právě uply-
nulé volby výjimkou, i když letošní volební účast 
61, 34% znamená oproti těm minulým už jen ve-
lice mírný pokles.

2. Levice vždy musí zvítězit už neplatí
Od roku 1996 až do letošních voleb neměla 

naše obec jiného vítěze než ČSSD nebo KSČM. 
ČSSD zvítězila u našich občanů v letech 1996, 
1998, 2002 a 2006, a to vždy s poměrně luxusním 
náskokem minimálně 15 % na druhého v pořadí. 
V následujících volbách v letech 2010 a 2013 pak 
skončila velmi těsně druhá za vítěznou KSČM, 
které se podařilo vybojovat ještě druhé místo 
v roce 2002. Tuto hegemonii levicových stan se 
podařilo částečně narušit jen ODS v dobách její 
největší slávy v letech 1996, 1998 a následně 
2006, kdy skončila vždy na druhém místě. 

Jako třetí v pořadí pak končila v roce 1996 
KSČM, v roce 1998 KDU-ČSL, v roce 2002 ODS, 
v roce 2006 znovu KSČM, v roce 2010 opět ODS. 
Před čtyřmi lety se pak 
poprvé objevuje na třetím 
místě hnutí ANO 2011, 
aby v letošních volbách, 
podobně jako po celém 
Česku, převálcovalo dr-
tivým atakem všechny 
ostatní. Avšak ani toto její 
jasné vítězství s 28,12 % 
není tím vítězstvím nej-
větším. To absolutně nej-
větší získala v roce 2006 
ČSSD, která tehdy v naší 
obci získala 44,11 % hla-
sů. Jelikož volební účast 
mírně klesá a na politic-
kém nebi se již vyhřívá 
zcela nový vítěz, musel 

odněkud vítězné hlasy získat. Nejvíce na to do-
platila KSČM, v naší obci historicky tradičně 
silná strana, které ubylo oproti minulým volbám 
12,69 % hlasů a dále ČSSD, které Babiš u nás 
posbíral 11,65 % hlasů a které tak nepomohla ani 
kandidatura starostky obce. Tedy situace, která je 
opět velmi podobná celostátním výsledkům.

Celkové výsledky voleb, v porovnání s výsled-
ky okresu Frýdek-Místek, Moravskoslezského 
kraje a těmi celostátními, ukazuje následující 
tabulka. Politické strany zde neuvedené si buď 
v našem kraji svoje kandidátky nepodaly nebo 
v naší obci neobdržely žádný platný hlas. Celkem 
ve Starých Hamrech přišlo k volebním urnám 292 
voličů, čtyři z těchto hlasů byly neplatné.

Závěrem bych chtěl ještě poděkovat všem 
občanům-voličům, kteří k volbám přišli a vesměs 
byli všichni velmi příjemní a dobře naladění, vo-
lební komisi, která si opět v dvoudenním mara-
tonu musela odsedět svoje a v našem regionu 
i přes velkou vzdálenost odevzdala bezchybné 
výsledky jako čtvrtá nejrychlejší, a OÚ Staré Ha-
mry za nachystání a přípravu voleb.
 Ivo Martykán, místopředseda volební komise

V neděli 8. října doprovodil bohoslužbu 
v kostele sv. Jindřicha zpěvem také místecký 
chrámový sbor Cantores Domini, který v prů-
běhu bohoslužby zazpíval skladbu J. Haydna: 
Missa Brevis Sancti Joannis de Deo – „Kleine 
orgelmesse“. Po ukončení bohoslužby pak 
v samostatném vystoupení zazněly skladby: A. 
Bruckner: Locus iste, J. Arcadelt: Ave Maria, J. 
J. Benda: Grave (houslové sólo), W. A. Mozart: 
Requiem – části Requiem, Hostias, G. Rösler: 
Missa in C – část Kyrie. Hudbou provázel Ko-
morní orchestr při kostele s. Jana a Pavla v Míst-
ku, na varhany hrála Jana Drozdová.

Kdo si přišel poslechnout toto nevšední vy-
stoupení, jistě nelitoval. Profesionální výkon 
a skvělá akustika našeho kostela zcela jistě 
musely nadchnout každého posluchače. Je jen 
velkou škodou, že i přes propagaci nejen v na-
šem zpravodaji, ale i v novinách Frýdlantsko-Be-
skydy, přišlo tak málo lidí a musím se přiznat, 
že mi to osobně bylo až poněkud trapné. Chtěl 

bych proto alespoň touto cestou ještě jednou 
poděkovat jak všem účinkujícím, tak i spolku pro 
studium duchovní hudby Musica Templi, který 
toto vystoupení organizačně zajišťoval. 

Jelikož chrámový sbor Cantores Domini mívá 
u nás na Gruni každoročně pravidelná soustře-
dění, tak máme přislíbeno, že další vystoupení 
touho sboru v kostele sv. Jindřicha se uskuteční 
příští rok, 7.října 2018. Tak za rok opět na shle-
danou při tomto skutečně nevšedním a u nás 
i poněkud ojedinělém kulturním zážitku. 

 Ivo Martykán 

Nevšední kulturní zážitek

Staré Hamry

Staré Hamry

Frýdlant nad Ostravicí, Staré Hamry

5. 11. v 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry
12. 11. v 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry
19. 11. v 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry
26. 11. v 10.30 Bílá 

Přehled bohoslužeb 
na měsíc listopad

jubilea
V měsíci listopadu oslaví 

své životní jubileum:
Paní EVA TOŘOVÁ - 55 let
Pan VÍT ŠOŠOLÍK - 60 let

Paní ANNA PAVELOVÁ - 70 let
Pan MIROSLAV RUČKA - 75 let

Našim jubilantům k jejich výročí srdečně 
blahopřejeme a do dalších let přejeme 

pevné zdraví !

Vernisáž proběhne 
v úterý 21. 11. 2017 v 17:00 hodin 

v Kulturním centru ve Frýdlantě n. O
Výstava potrvá do 11. 1. 2018.

.

Srdečně Vás zveme na výstavu smaltovaných 
obrazů, fotografií a projektů ze života školy.

žáci a učitelé ZŠ TGM

Ač se v prvních školních zářijových dnech 
zdálo, že nám deštivé počasí zabrání pořádání 
jakýchkoli venkovních akcí, nakonec si to v říj-
nu přece jen rozmyslelo, nadělilo nám krásné 
babí léto a my si jej užili jak pro sportovní kurz 
deváťáků, tak i pro barevné prohánění draků 
po obloze těch nejmenších.

Nejdříve tedy dojmy našich nejstarších, kteří 
si od 9. do 11. října ve Staré Vsi u Rýmařova 
užili svůj sportovní kurz. Jedna z nich, Eliška Vo-
kalová z 9. B o něm napsala tyto řádky: 

„Kdo: 58 deváťáků ZŠ TGM Frýdlant nad Os-
travicí a 4 učitelé. Počasí: jak pro koho. Strava: lu-
xusní. Už od první chvíle nám bylo jasné, že tenhle 
sporťák bude vážně bomba! Hned po vystoupení 
z autobusu náš pohled padl na obrovskou horo-
lezeckou stěnu spolu s lanovou dráhou. Ubytovali 
jsme se a organizátoři nás rozdělili do tří skupin, 
abychom stihli všechny aktivity. Ještě před obě-
dem jsme si zahráli pár jednoduchých her. Bylo 
krásné počasí, takže si naše skupina skákání 
na bungee-trampolíně a lezení na lanové dráze 
užila, i když nám to dalo pořádně zabrat. V noci 
nás čekalo překvapení v podobě stezky odvahy. 
Byla opravdu tma, a tak se pár skupinkám se zá-
řícími svíčkami nevyhnulo zdánlivě bezvýsledné 
bloudění, sem tam oživené nějakým tím potůčkem 
či ohromnou kaluží. Další ráno už tak úžasné poča-
sí nebylo. Poprchávání se změnilo ve vytrvalý déšť, 
což někomu znepříjemnilo, někomu ozvláštnilo 

další program – Armygame v lese, šplhání po ho-
rolezecké stěně a Airsoft. Armygame si všichni užili 
i přes neustálé mokro a šumění listů, které nás po-
řádně mátlo. Týmy kluků a holek se opravdu snaži-
ly, a i když chlapci vyhráli, holky se nechtěly vzdát 
lacino a kdekteré se povedlo zasadit nepříteli po-
řádný zásah. Stejně tak v Airsoftu. Ten jsme si užili 
snad úplně nejvíc! A to nás čekala ještě horolezec-
ká stěna! Kvůli dešti byla pořádně kluzká a lezení 
po malých úchytkách nebylo snadné. Večer pak 
byla diskotéka, která do nás vlila novou energii. 
Skákali jsme, tleskali a zpívali do rytmu všech zná-
mých písniček a animátoři si pro nás připravili i pár 
tanečků. Jako bonus na konec večera se konala 
show s ohnivými tyčemi. Ta byla naprosto úžasná! 
Poslední den jsme zvládli ještě bungee-running – 
běh s bungee lanem přivázaným k zádům po nej-
promočenější a nejblátivější ploše v okolí. Kdekdo 
odcházel s bahnem až za ušima. Balení probíhalo 
spíše v ponuré náladě, nikomu se ještě nechtělo 
odjíždět. Byl to úžasný zážitek a přáli bychom si, 
abychom ho mohli zažít znovu.“

Tak moc se tedy líbilo deváťákům na sportov-
ním kurzu. A možná, že úplně stejně nadšené 
byly i děti z 1. stupně, které si ve středu 18. října 
užily svoji Drakiádu. Na louce pod letištěm se pod 
modrou podzimní beskydskou oblohou prohánělo 
obrovské množství létajících příšer, draků a bůh-
víčeho ještě. Vysoká účast dětí i rodičů svědčila 
o chuti společně se pobavit, vyrazit do přírody a mít 

Podzim v ZŠ TGM, to byl sport i zábava

se prostě báječně. Podařilo se to nejen o tomto 
středečním odpoledni, ale i na výše zmíněném 
sportovním kurzu. 

Závěrem nám dovolte jedno malé pozvání 
do Kulturního centra ve Frýdlantě n. O. od 21. lis-
topadu  do 11. ledna 2018. Proběhne zde výstava 
pod názvem Tégeemka tvoří, žije. Přijďte nahléd-
nout do současného školního života a podívat se, 
co všechno prožívají naši žáci během plnění povin-
né školní docházky. Těšíme se na vás!  ev, lg

Drakiáda žáků ZŠ TGM.

 (Pokračování ze str. 1)
Absolutně nejlepšího času v osmi uběhnutých 

kolech dosáhl Mara Causidis 3:52:58! Co na to 
říct? Gratulujeme a obdivujeme tento neskuteč-
ný výkon tohoto mladého běžce, o kterém jistě 
ještě budeme slýchávat z různých běžeckých 
závodů.

Co říct závěrem? Je třeba opravdu smek-
nout klobouk před výkony všech přihlášených 
závodníků i těch, kdo šli procházkou trasu. Ne-
příznivý rozblácený terén se závěrečným stou-

páním na Čupek byl pro mnohé tentokrát těžkým 
soustem! Ale všichni se s ním poprali znamenitě 
a na otázku pořadatelů při závěrečném vyhod-
nocování v sále hostince U Čendy, zda závodníci 
přijedou i příští rok na 5. ročník 1/2 ŠICHTY, za-
znělo jednohlasné: ANO! To je opravdu to nej-
lepší ocenění pořadatelům a téměř třicítce spon-
zorů, bez nichž by se závod určitě neuskutečnil.

Sportu zdar a běhu zvláště! Na shledanou 
na 5. ročníku 1/2 ŠICHTY na Čupku 28. října 
2018!  Dajana Zápalková

Ze zájezdu důchodců na Soláň…

 
 

   StaréHamry   okres F-M 
Moravskosl. 
kraj Česko celkem 

číslo název strany  hlasy     obdržená procenta 
1 ODS 20 6,94 7,42 7,74 11,32 

3 
Cesta odp. 
spol. 1 0,34 0,05 0,05 0,07 

4 ČSSD 35 12,15 9,16 8,83 7,27 

6 
Radostné 
Česko 1 0,34 0,15 0,1 0,07 

7 
Starost. a 
nezáv. 14 4,86 3,07 2,64 5,18 

8 KSČM 32 11,11 7,58 8,69 7,76 

9 
Strana 
zelených 5 1,73 1,08 1,2 1,46 

10 Rozumní 1 0,34 0,55 0,69 0,7 

15 
Čes.pirátská 
str. 25 8,68 8,73 8,64 10,74 

20 TOP 09 12 4,16 2,22 2,58 5,31 
21 Ano 2011 81 28,12 34,19 35,42 29,64 
24 KDU-ČSL 26 9,02 9,63 6,45 5,8 
26 Realisté 1 0,34 0,73 0,66 0,71 
27 Sportovci 2 0,69 0,17 0,19 0,2 

29 
SPD T. 
Okamura 32 11,11 12,85 13,87 10,64 

 celkem 288     
 
 

Obec Staré Hamry zve všechny děti
a hravé dospělé na

Svatomartinský lampiónový průvod
v pátek 10. 11. 2017 od 17 hodin 
Sraz: parkoviště na Stýskalonkách

Trasa: Stýskalonky - Pomník 
Maryčky Magdonové

S sebou: lampion či jiná světýlka, 
propiska a dobrá nálada

Těšíme se na vás.

„Toughest Firefighter Alive“, neboli TFA, je 
zkratkou anglických slov „Nejtvrdší hasič přeži-
je“ a je zároveň názvem nejtěžších hasičských 
soutěží, které svými podmínkami simulují nároč-
nou každodenní práci hasiče. Závodník je ustro-
jen jako při opravdovém zásahu. To znamená 
do kompletního zásahového obleku, včetně 
výjezdové obuvi, rukavic, přilby a aktivního dý-
chacího přístroje na zádech.

Průběh a disciplíny těchto soutěží TFA nejsou 
vždy stejné. Liší se podle podmínek pořadate-
lů a míst. Co vše tedy musí hasič v plné zbroji 
na těchto závodech zvládnout? Tak například 
natažení dvou čtyřicetimetrových „B“ proudů, 
následuje šedesát úderů dvouručním kladivem 
do hamerboxu, poté musí překonat dvoumetro-
vou bariéru, za kterou na něj čeká transport osm-
desátikilogramové figuríny, dále výstup na čtyř-
metrové lešení a vytažení břemena o hmotnosti 
dvaceti kilo, následně přenesení dvou dvacetiki-
logramových závaží, motání hadic či výšlap scho-
dů nebo zdolání rozhledny v co 
nejkratším možném čase.

V letošním roce se těchto nároč-
ných soutěží účastnili dva členové 
sboru hasičů Staré Hamry, bratři 
Blažkovi – Michal (starší) a Pavel 
(mladší), kteří zdárně reprezento-
vali jednotku. Mimo jiné byla jejich 
hlavní účast na soutěžích v rámci 
ligy „O železného hasiča valaš-
ských kotarů“. 

Jedná se o sedmidílnou šňůru 
zahrnující závody ve Viganticích, Va-

lašských Kloboukách, Vsetíně dále pak v Jarcové, 
Růžďce, Jasénce a Halenkově, kde také například 
soutěžil a vyhrál Jan Haderka, světový rekordman 
Ultimate Firefighter soutěží. Takže soupeři nebyli 
žádná ořezávátka a každý měl ambice na to – být 
nejlepší. Michalu Blažkovi se podařilo v těchto ná-
ročných podmínkách vybojovat celkové konečné 
4. místo a Pavel Blažek obsadil místo jedenácté.

Krásnými úspěchy jsou například i výsledky 
z TFA v Jarcové, kdy si Pavel vybojoval mezi vel-
kou konkurencí jedenácté místo a Michal dokonce 
obsadil pozici bronzovou. Dále stojí jistě za zmín-
ku výsledky ze soutěže ve Stanovnici, kdy Michal 
obdržel titul v klání „O najpevnějšího hasiča zpod 
hřebeňa Javorníka“ a Pavel si se svým časem zde 
doběhl pro místo sedmé. Kluci byli také poměřit 
své síly s hasiči na Slovensku, a to v nedalekém 
Horným Kelčovu, kde byli opět velice úspěšní. Zde 
se soutěžilo ve třech kategoriích. Za kategorii muži 
vybojoval starší z bratří cennou stříbrnou medaili 
a mladší obsadil příčku šestou. Dále pak měli hasi-

či Staré Hamry zastoupení i v ka-
tegorii junioři, kde o svůj úspěch 
bojoval nejmladší z bratrů Lukáš, 
který se svým časem závod do-
končil na nádherném třetím místě.

Tímto bratrům Blažkovým veli-
ce gratulujeme za jejich úspěchy 
a zdárnou reprezentaci sboru. Zá-
roveň bychom chtěli jejich jménem 
poděkovat všem za podporu a ha-
sičům Staré Hamry za poskytnutí 
materiální pomoci pro přípravu 
na soutěže.  (ab) 21 roků voleb do Poslanecké sněmovny

Sportovní kurz žáků ZŠ TGM.

1/2 Šichtě na Čupku kraloval Causidis

PIETNÍ VZPOMÍNKA
„Odešel jsi, jak si to osud přál, 

v našich srdcích, vzpomínkách zůstáváš dál...“
Dne 5. listopadu 2017 vzpomeneme 

1. smutné výročí úmrtí pana Jiřího Kozla.
Vzpomíná manželka Marie, dcera Kamila 

a Bronislava s rodinami.

Nejtvrdší hasiči ze Starých Hamer 

z kalendáře akcí
4. listopadu: Zájezd do vinného sklípku
10. listopadu: Svatomartinský lampiónový 
průvod
18. listopadu: Zájezd do divadla-Jesus Christ 
Superstar 
2. prosince: Slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu
8. prosince: Mikulášská nadílka
Bližší informace, případně další akce, bu-
dou zveřejněny na plakátech a webu obce.
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slovo starosty

Lhotka

Vážení spoluobčané,
v těchto dnech, přesně 5. listopadu, to jsou tři roky od ustavujícího za-

sedání obecního zastupitelstva a my si uvědomujeme, že jsme vstoupili 
do posledního roku čtyřletého volebního období, kdy jsme od vás občanů 
dostali důvěru. Slibuji, že se budeme i v tomto posledním roce snažit, 
abychom vás nezklamali a až budete příští rok o tomto čase hodnotit naši 
práci, aby převládalo to pozitivní. Rád bych za sebe poděkoval zastupi-
telům za dosavadní spolupráci, kdy jsme se na pravidelných pracovních schůzkách i veřejných 
zasedáních snažili hledat řešení pro zvelebení, zkrášlení a usnadnění života v naší obci. Jak už 
jsem mnohokrát opakoval, je škoda, že na veřejných zasedáních jsou stále v přesile zastupitelé 
a neúčastní se více občanů. Jen tam dostanete nezkreslené informace o činnosti obecního 
zastupitelstva, jasné odpovědi na vaše dotazy a připomínky a také bychom byli rádi za zpětnou 
vazbu a názory vás občanů. 

O tom, co se nám za uplynulé tři roky podařilo udělat, jste pravidelně informovaní na těchto 
stránkách Mikroregionu, obecních stránkách, facebooku, ale hlavně byste to měli poznat v kaž-
dodenním životě v obci. Ať už to jsou větší či menší investiční akce, opravy a pravidelná údržba 
komunikací, zvelebování veřejného prostranství, údržba zeleně, odpadové hospodářství, kulturní 
a společenská činnost apod., to můžete nejlíp zhodnotit vy sami občané. Chtěl bych poděkovat 
i těm, kteří nám během celého období pomáhají s každodenní činností obecního úřadu, úklidem 
a údržbou obecního majetku, a to jsou zaměstnanci obecního úřadu. Děkuji za spolupráci i vám 
občanům, jednotlivým spolkům a všem, kteří se podílejí na zvelebení a zviditelnění naší obce.

Na závěr připomínám, že dveře na obecní úřad jsou vám vždy otevřené, ať potřebujete radu, 
pomoc, nebo máte různé náměty či připomínky. Přeji vám hezké podzimní dny. 

 Zdeněk Kubala, starosta

noví občánci
V říjnu se rodičům Ladě a Martinovi 
Kunešovým narodila dcera Viktorie

a rodičům Andree a Martinovi 
Blablovým syn Patrik.

Přejeme, aby děti dobře prospívaly 
a dělaly rodičům radost.

rozloučili jsme se 
V září jsme se rozloučili

s panem Štěpánem Kopčákem, 
 Pozůstalým upřímnou soustrast.

jubilea
V měsíci listopadu oslaví svá nádherná životní 

jubilea a dali ke zveřejnění souhlas:
Miroslav Šrubař - 97 let, 

nejstarší občan Lhotky
Marie Bílková - 83 let

Vladislav Borák - 70 let
Růžena Kopčáková - 65 let

Obecní úřad přeje všechno nejlepší 
všem oslavencům k jejich krásným výročím. 

Spoustu dalších krásně prožitých let 
ve zdraví a spokojenosti. Životní a rodin-

nou pohodu, elán a splnění všech přání.

krátce z obce

Obecní kalendáře
I letos budou v prodeji stolní kalendáře s motivy 
a akcemi obce, za symbolickou cenu 20 korun. 
V prodeji by měly být začátkem prosince. Obča-
né budou o zahájení prodeje včas informováni.

Komunální odpad
Termíny svozu komunálního odpadu: úterý 
14. 11. a 28. 11. 

Sběr bio odpadů
Sběrné místo u bývalého kravína:
Každou sobotu od 10 do 12 hodin.
Během pracovní doby obecního úřadu 
po tel. domluvě. 

V sobotu 21. října se uskutečnil na Horečce 
14. ročník drakiády. Dopoledne se zdálo, že nám 
počasí nebude příliš nakloněno. Bylo zataženo, 
mrholilo, a ještě k tomu ani nefoukalo. Po obědě 
se ale počasí umoudřilo a přesně se začátkem 
akce začalo také foukat jako na objednávku. 

Pod kopcem se nakonec sešlo přes padesát 
dětí se svými rodiči a příbuznými a v jednu chví-
li poletovalo ve vzduchu víc jak dvacet draků 
různých tvarů a barev. Objevil se i jeden vlastní 
výroby. Koho už nebavilo stát na kopci s dra-
kem, mohl si vyzkoušet střelbu se vzduchovky 
na papírové růže. Vždyť byl přece krmáš a růže 
k němu patří. Střelba zaujala nejen děti, ale 

také jejich tatínky. Ty možná i víc...
Pro všechny byly k dispozici párky k opé-

kání nebo také sladké dobroty, které připravily 
některé maminky, a nechybělo ani něco na za-
hřátí (dětská i dospělá verze).

Asi po dvou hodinách, když už jsme byli všichni 
pořádně promrzlí, došlo na tradiční společné foto, 
děti obdržely sladkou odměnu a ty, které měly 
štěstí, si odnesly také nějakou cenu z tomboly. 

Letošní krmášová drakiáda se opět povedla. 
Pomohly tomu i ideální povětrnostní podmín-

ky. Zatímco vloni se málokomu podařilo dostat 
draka na oblohu, tentokrát to lítalo všem, nikdo 
lítostí nebrečel a až na výjimky nemusel také ni-
kdo vzteky nelétajícího draka polámat a vyhodit. 
Vládla pohoda a dobrá nálada.  M. V.

Každoročním slavnostem k výročí vysvěce-
ní kostela se v Čechách říká posvícení, na Mo-
ravě hody, ve Slezsku a u nás na Lašsku, tedy 
i ve Lhotce – krmáš. 

Tomu letošnímu vyšlo počasí pouze v so-
botu – při dětské drakiádě. V neděli už to bylo 
horší, takže když 22. října po slavnostní ne-
dělní mši s oběma lhoteckými sbory Cantamu-
sem i Scholou rosničkou postáli její účastníci 
u malého občerstvení – hlavně krmášových 
koláčů – počasí už bylo „uplakané“ a ovliv-
nilo i odpolední tradiční lhotecké krmášové 
fotbalové utkání svobodných proti ženatým, 
které se tentokrát neuskutečnilo. Poděkování 
i tak patří pořadatelům krmášového fotbalu, 
kteří byli připraveni občerstvit a zahřát divá-
ky i za deštivého a chladného počasí. Jed-
nu dobu to vypadalo, že se fotbalové utkání 
odehraje, ale bez diváků se hráčům do deště 
a chladného počasí moc nechtělo, a tak s ně-
kolika věrnými fanoušky přátelsky debatovali 
nejen o fotbale u stánku s občerstvením.

Ale když je ve Lhotce krmáš, tak se nekončí 
v neděli. Na pondělní odpoledne pozval výbor 
lhoteckého Klubu seniorů všechny své členy, 
ale i ostatní místní a přespolní občany všech 

Lhotecký klub seniorů zve své členy, ale i ostatní Lhoťany 
a příznivce exotiky k promítání filmu
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doplněné výstavkou a vyprávěním
zážitků z cest Mgr. Dany Vláškové

O CESTÁCH
PO AFRICE

OD 16.30 HODIN
SÁL OBECNÍHO DOMU LHOTKY

O CESTÁCH
PO AFRICE

ETIOPIIETIOPII

Lhotecká krmášová drakiáda

Krmáš po Lhotecku

ročníků do pohostinství Pod Ořechem na tra-
diční Krmášovou zábavu.

Nutno říci, že pozvání bylo přijato všemi 
generacemi, a jak je ve Lhotce zvykem, nejen 
v sále při muzice, ale i u výčepu bylo plno. Sa-
mozřejmě, že nechybělo ani dobré jídlo a pití, 
které ke krmášové zábavě patří. A co teprve, 
když se vyhlásila tombola. Pro ceny – a neby-
lo jich málo – často velmi ochotně přicházeli 
i ti nejmenší.

Krmáš má Lhotka za sebou a před sebou 
předvánoční čas s dalšími kulturními i spole-
čenskými akcemi, na kterých se bude většina 
občanů opět ráda setkávat. 

 Pavel Pasek 

„Tady bude nejvhodnější duet, další sloku 
zazpívají ženy, pak muži a poslední – aby to 
vyznělo – budou zpívat všichni.“ Tak nějak 
na pravidelných úterních zkouškách upravuje 
nové pásmo lhoteckého souboru Pilky jeho 
umělecká vedoucí Jana Foldynová pro blížící 
se vánoční koncerty.

Na každé zkoušce se ale „projede“ i některé 
z pásem letních. Pro soubor jsou sice srpnové 
lhotecké národopisné Sochovy slavnosti ka-
ždoročním vyvrcholením folklorního roku, ale 
řadu vystoupení má i po nich.

Na tom zářijovém – při hukvaldském vino-
braní – měly Pilky s cimbálovkou Valašského 
vojvody během dne šest vystoupení a po kaž-
dém z nich ještě malou školu lašských tanců 
pro návštěvníky Hukvald.

Nejbližší další prezentace Pilek bude v ne-
daleké Kopřivnici, kde vystoupí soubor se 
dvěma pásmy 23. listopadu ve velkém sále 
kulturního domu. Pro tamní posluchače mají 
Pilkaři připravena úspěšná letní pásma Ukra-
dená hospoda a Jarmareční. Nově nacvičova-
né vánoční pásmo bude mít pak svoji premiéru 
začátkem prosince v domácí Lhotce na Vánoč-
ním koncertu.

Zejména po vystoupení Pilek na „Sochov-
kách“, ale i na jiných parketech, přicházejí ka-
ždoročně souboru další nabídky k předvedení 
svého programu v blízkých i vzdálenějších 
obcích regionu. A všude tam zpěvem a tan-
cem přesvědčují jeho členové diváky, že „nota“ 
do znaku obce Lhotka pod Ondřejníkem prá-
vem patří.  Pavel Pasek

„Nota“ do znaku Lhotky patří

Z celkového počtu 432 voličů se k volbám 
dostavilo 288 oprávněných voličů, z toho 
bylo 287 hlasů platných, volební účast byla 
66,66 %.

Své hlasy jste dali:
ANO 2011 - 102, SPD-TOMIO OKAMU-

RA - 38, ODS - 31, ČSSD - 23, KSČM - 18, 
ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA - 24, KDU-ČSL 
- 20, STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ - 13, TOP 
09 - 6, STRANA ZELENÝCH -  2, ROZUMNÍ 
- 2, REALISTÉ - 2, SPORTOVCI - 2, SDRU-
ŽENÍ PRO REPUBLIKU - 2, DOBRÁ VOLBA 
2016 - 1, STRANA PRÁV OBČANŮ - 1.

Ohlédnutí za volbami do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky

Upozorňujeme, že v těchto dnech probíhá oprava místní komunikace kolem obecního 
úřadu. Žádáme vás, abyste během provádění prací, tj. od 7 do 17 hodin neparkovali auta 

v celém prostoru staveniště, což je od křižovatky u kostela po obchod U Ivánků. oú

Oprava místní komunikace

Na sobotu 23. září byl naplánován druhý roč-
ník turnaje v nohejbalu Fanda cup. Jenže počasí 
bylo takové, že by psa nevyhnal, natož nohej-
balistu. A tak se termín přesunul na 30. září a to 
byla trefa do černého, protože bylo krásně teplo 
a slunečno. Pohár z loňského roku obhajoval 
Fanda team a spolu s ním se snažilo ještě pět 
trojic ze Lhotky, Metylovic a Kozlovic.

První utkání, v němž nastoupili obhájci titulu 
proti Metylovicím, naznačilo, kde tentokrát hledat 
favority, protože Fanda team podlehl 0:2. Po ce-
lou základní část nebylo pochyb o vítězi, protože 
Metylovice nenašly přemožitele a neztratily ani 
set. Jenže pak přišla nadstavbová část, v níž v se-
mifinále opět porazili Fanda team a ve finále nara-
zili na Leoš team. A to narazila „kosa na kámen“. 
Trojice ve složení Leoš Fojtík, Jara Solík a Jožin 
Slipek změnila oproti předcházejícím zápasům ro-
zestavení. Na síť se přesunul Leoš a jak se ukáza-
lo, byl to „zlatý tah“. Dobře smečoval a perfektně 
blokoval, takže z toho bylo finálové vítězství a zisk 
Fanda cupu. Na druhém místě skončily Metylo-
vice a bronz patřil obhájci poháru Fanda teamu. 

Fanda cup podruhé
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Na jednodenní výlet za burčákem do Mutěnic 
vyrazil v sobotu 14. října z Bašky plný autobus!

Nacházíme se právě v ročním období věno-
vaném tradičnímu českému nápoji, burčáku. 
To by byl téměř hřích toho nevyužít… 

Vzhledem k tomu, že jsme v minulých letech 
nabyli praktické zkušenosti, kde je tohoto lahod-
ného nápoje opravdu dostatek, rozhodli jsme se 
také letos tuto ověřenou oblast v době burčáku 
navštívit. A protože jsme si nechtěli takový zážitek 
nechat jen pro sebe, rozhodli jsme se, že dáme 
příležitost také dalším „burčákomil-
cům“ a vezmeme je s sebou.

Vůbec jsme netušili, že o výlet 
bude takový zájem! Autobus jsme 
naplnili téměř až po střechu a vyje-
li vstříc nevšednímu zážitku.

Co je vlastně podstatou Mutě-
nického burčákového pochodu? 
Je jasné, že burčák, ale mimo to 
také neotřelá procházka mezi vi-
nicemi, vinnými sklípky a spous-
tou stánků se zbožím možným 
i nemožným, ale především s pi-
tím a jídlem.

Každý si má možnost dle svého uvážení zvo-
lit trasu, nejkratší je tříkilometrová a nejdelší má 
kilometrů dvanáct. Po celé trase jsou rozmístě-
ny stánky tak, aby každý, jakmile uvidí dno své 
skleničky či dostane hlad, mohl ihned v co nej-
kratší možné době (řádově se jedná o sekundy 
až jednotky minut) doplnit a pokračovat dále.

U jednotlivých stanovišť, která jsou povět-
šinou v blízkosti ten den dokořán otevřených 
sklípků, se nejenom napojíte a zaženete hlad či 
chuť, ale máte možnost zažít i jiné věci. Někde 

se hraje na kytaru a zpívá, někde hraje cimbá-
lová muzika, jinde provází návštěvníky zase 
rocková či folková kapela. Potkáte živý orloj, 
výstavu nádherných krojovaných panenek, mů-
žete si s kapelou zatančit... Prostě každý si ten 
den může užít po svém, je jen na něm, kde se 
zastaví, kde pobude – po celou dobu samozřej-
mě s nezbytnou skleničkou v ruce.

Prostě se celý den jen tak procházíte a užívá-
te si, stejně jako my. A pokud vyjde tak nádherné 
počasí, jako vyšlo tentokrát, máte z toho poho-

dový zážitek jako hrom!
Pak už jen na konci trasy 

nakoupit nějaké ty dobrůtky 
do autobusu a domů a vydat se 
na cestu zpět. 

Mutěnický pochod nezkla-
mal, co vám budu povídat. Jestli 
to chcete zažít na vlastní kůži, 
jeďte příští rok s námi, protože 
už cestou domů jsme se v au-
tobuse domluvili, že tohle prostě 
musíme zopakovat!

 Za Bašťanský spolek 
 Hanka Poledníková

Jaro – léto – burčák – zima

Baška

Obec Baška ve spolupráci
s místními spolky pro Vás pořádají

Rozsvěcování
stromečku

s vánočním hodováním

kapela ŠAJTAR
vánoční vystoupení dětí

zazpívá Lašský smíšený pěvecký sbor
domácí zabíjačkové hody, speciality rybí kuchyně
vánoční cukroví, koláče, perníky, vánoční nápoje

prodej vánoční dekorace
vánoční dílny - výroba věnců, perníčků

teplo ohně a vánoční nálada

Těšíme se na Vás

Přijďte nasát atmosféru blížících se Vánoc.

Jakmile vykoukne první hvězdička,
za doprovodu dětí a

Lašského smíšeného pěveckého sboru
společně rozsvítíme stromeček.

sobota prosince od hodin2. 2017 14:00
před ZŠ v Kunčičkách u Bašky

Č O K O L Á D O V Á N Í  
 
Čendaspolek a včelaři srdečně zvou na 

Soutěž v pečení koláčů s čokoládou 

Hostinec U Čendy Hodoňovice 

Kuchařky, kuchaři, cukrářky, cukráři, doneste své výrobky ke zhodnocení a k degustaci 

Poteče medovina i dobrá káva  O zábavu pro děti postaráno 

Hraje: p. Malina 

sobota 18. listopadu 2017 od 15 hodin 

Jak je známo, my senioři nezahálíme a stále 
něco konáme, stále se něco děje… 

21. září jsme se vydali autobusem na jedno-
denní zájezd do Havířova a oblasti Dolních Vítko-
vic. V Havířově jsme navštívili „Kotulovu dřevjen-
ku“ z r. 1781, kde nás Miroslav Nedbal provedl 
příjemným slovem zmíněným stavením, stodolou 
a větrným mlýnem, který mele mouku dodnes. 
Plní nevšedních zážitků jsme odjeli do Nové 
Karolíny na výborný oběd, který si každý z nás 
vybral dle své chuti. Poté naše cesta pokračovala 
do Dolní oblasti Vítkovic, což je národní kulturní 
památka nacházející se poblíž centra Ostravy 
ve Vítkovicích. Zahrnuje rozsáhlý průmyslový are-
ál Vítkovických železáren s unikátním souborem 
industriální architektury. Zde jsme absolvovali 
komentovanou prohlídku – vysokopecní okruh 
včetně návštěvy BOLT TOWER. Tento okruh 
je zaměřen na výrobu surového železa a historii 
Dolních Vítkovic. Zahrnuje unikátní výjezd skipo-
vým výtahem po trase vsázky Vysoké pece a tři-
cetiminutový adrenalinový zážitek na Bolt Tower 
s možností návštěvy kavárny Bolt Café (káva zde 
byla výborná, ale drahá, ale i přesto – nekup to!). 
Z výšky 80 m zde byly opravdu krásné výhledy 
nejen na celou Ostravu, ale i na naše Beskydy.

Na zpáteční cestě jsme se zastavili na malé 
občerstvení v Myslivně ve Vratimově a pak už 
hajdy domů! Senioři děkují Zdence Polachové 
za pěkný zájezd, i když počasí moc nepřálo, tak 
na náladě a úsměvech nám, seniorům, neubralo!

2.–6. října se deset seniorů našeho Seniorklu-
bu zúčastnilo počítačového kurzu, který finančně 
podpořila a zorganizovala Nadace Livie a Václava 
Klausových. V prostorách jídelny a kuchyně kultur-
ního domu v Bašce, kde probíhala výuka, se nám 
opravdu mnohdy kouřilo z hlavy, ale něco jsme se 
naučili, teď by to chtělo doma trénovat! Děkujeme 
i Obci Baška za pomoc při organizaci kurzu.

Sluníčkový páteční den – 13. října, kdy 
po deštivých dnech konečně přišlo „babí léto“, 
byl dnem setkání 42 seniorů-jubilantů. Ti přišli 
do místního kulturního domu, aby společně osla-
vili svá životní jubilea – 70, 75, 80, 85 a 90 let. 
A jak jim to všem slušelo, některé jsem málem 
nepoznala! Za Obecní úřad Baška přišla mezi 
nás v zastoupení starostky a místostarosty Daja-
na Zápalková, která všem jubilantům mj. popřála 
pohodu, sílu a zdraví do každého nového dne.

Krásně nazdobené stoly v kulturním domě 
– kaštany, barevnými suchými listy, podzim-
ními květinami, o které se postarala děvčata 

seniorklubu – vítaly všechny příchozí. Členky 
SK také uvařily výborný oběd, dva velké dorty 
– podkovy pro štěstí, které byly krájeny ke kávě, 
skutečně chutnaly všem a to bylo tím nejlepším 
oceněním paní Ručkové, která je pro nás upek-
la. Anička Foldynová nám zpestřila program 
svým veršovaným příspěvkem, Pepík Kmošťák 
pro dobrou náladu zahrál na kytaru. Oslavenci si 
přitom ohlíželi svá fota z mládí i pozdějšího věku, 
zavzpomínali na to vše s úsměvem.

15. října si senioři vyjeli do Těšínského diva-
dla na muzikál na lidovou notu – KUBO. V této 
hře bylo předvedeno všechno to dobré, co 
skýtá lidová tvořivost – pěkné písničky, tanec, 
láska opětovaná i nenaplněná, drobné intriky 
i sousedské porozumění. Bylo to opravdu vy-
dařené nedělní odpoledne!  

 Za Seniorklub Jarka Šnajdrová

Zdeněk Pácha z Kunčiček, který je nejen našim 
občanům znám coby letitý organizátor akcí, jejichž 
podstatou je přinášet lidem s tělesným handica-
pem radost tím, že jim s kamarády umožní podívat 
se mnohdy až na samé vrcholky hor, se po loň-
ském organizování 14členné výpravy dvou vozíč-
kářů na vrchol Mont Blancu, rozhodl letos se jen 
ve dvou, resp. třech, horolezcích o složení: Martin 
Mazur z Českého Těšína a tzv. vozíčkář Michal 
Koutný z Olomouce, vypravit do Vysokých Tater, 
aby se pokusili zdolat 2634 m vysoký Lomnický 
štít. Na tom by ale nebylo nic zvláštního, pokud by 
se však tito tři takříkajíc „šílenci“ o to nepokoušeli 
historicky vůbec poprvé, byť „iba“ z Lomnického 
sedla! „Iba“ proto, že prvotně byl náš úmysl jej 
zdolat od Téryho chaty (2.015 
m.n.m.) tzv. Jordánskou cestou, 
avšak sníh a zledovatělé vrchol-
ky nám to překazily. Ale popo-
řadě: Ano, i u této výpravy šlo 
o zdánlivě nemožné, a to poku-
sit se splnit jeden z mnoha snů 
odvážnému vozíčkáři, tj. podívat 
se z Lomnického sedla (2.189 
m.n.m.) horolezeckou cestou 
na druhý nejvyšší (a nejnavště-
vovanější) vrchol Vysokých Ta-
ter – Lomnický štít. 

Čtvrtek: Do Tater jsme přije-

li ve čtvrtek 28. září navečer. Po krátkém odde-
chu z cesty jsme se hned jali příprav na výstup. 
Sestavování krosny s balením horolezeckých 
potřeb se prolínalo získáváním informací o po-
časí a terénu na trase výstupu. „Z důvodu mi-
nimalizace jistého nebezpečí jsme se rozhodli 
na Téryho chatu jen tréninkově a Lomnický štít 
ze sedla odložit na neděli,“ dodává Zdeněk.

Pátek: Na Terince jsme se od Hrebiénka 
ocitli za rovné dvě hodiny. „Cestou nahoru 
Michal fotil opět jako vyšinutý, zdravil překva-
pené kolemjdoucí a hlavně ty námi vesměs 
předbíhané turisty s tím, že i když vrcholy stále 
opanovala mlha, bylo na něm vidět, že je spo-
kojený,“ říká horolezec Martin. Po občerstvení 

na chatě jal se Martin ze zvěda-
vosti povyjít dál tzv. Jordánkou 
do alespoň žlabu pod Lomničá-
kem. Michal se Zdeňkem poslé-
ze pomalu sestupovali nazpět, 
aby se pak všichni společně 
setkali u Zámkovského chaty. 

Sobota: Ta patřila regeneraci. 
Zatímco Martin ji pojal lehkým 
během „kolem“ úbytku, Zdeněk 
s Michalem si odjeli do termál-
ních vod do Vrbova (a za Thaj-
kami – thajskými masážemi).

 (Pokračování na str. 14)

Bašťanští senioři informují

Pořád se něco děje… S dlouhými večery, kte-
ré nastaly (a budou ještě delší), přicházejí čtenáři 
stále častěji pro „dobrou“ knihu, která se jim stává 
společníkem, když v televizi „zrovna nic normál-
ního neběží!“ – cituji slova nejedné návštěvnice 
knihovny, která ovšem mě – knihovnici – potěší…

Ráda pak nabídnu nějaký román, detektivku, 
ale třeba i cestopis – proč v zimě necestovat 
alespoň pomyslně třeba do Austrálie či na Nový 
Zéland? Studenti přicházejí pro povinnou četbu, 
děti pro pohádky, někteří čtenáři si oblíbili časopis 
Květy nebo 100+1. Je to jistě dobře, že knihy stá-
le oslovují lidi, ať už jsou jakéhokoliv žánru.

V knihovně se ale též konají besedy. Velmi 
zajímavá jistě byla o myslivosti, kde své zku-
šenosti a poznatky přednesl Marti Mati – člen 
Mysliveckého spolku Baška. Škoda jen, že 

si více občanů nenašlo čas pro zajímavosti 
a fakta z oblasti myslivosti, které pan Mati zde 
vyprávěl. Nevadí, snad bude ještě příležitost 
besedovat s ním jindy v naší knihovně.

Knihovna ale též ožívá, když do ní zavítají děti. 
V měsíci říjnu přivedla paní družinářka z Bašky 
své děti na malou exkurzi do našich knihovnic-
kých prostor. Nejdříve knihovnice přečetla dětem 
jeden z mnoha hroších příběhů z knížky Lenky 
Procházkové a pak už děti – druháci a čtvrťáci – 
předčítali sami, aby ukázali, že číst umí, čtení je 
baví a rády si v knihách i jen listují a poznávají 
něco nového. A za úplně nejlepší považovali, když 
se mohli prohrabávat v regálech s dětskými kniha-
mi, vzít si tu, která je právě zaujala a ohlížet si ji.

A nač se můžeme těšit v knihovně? Že bude 
přestěhována co nejdříve do nových prostor – 

do přízemí obecního úřadu, do bývalé 
lékárny. Na její slavnostní otevření jste 
srdečně zváni (termín otevření se do-
zvíte z místních informačních médií). 
Věřím, že vás osloví i pěkný interiér 
nové knihovny, najdete zde též kniž-
ní novinky. Bude tu dostatek prostoru 
nejen pro knížky, ale i pro konání be-
sed, kdy první bude volné navázání 
na úspěšnou besedu o Bibli, tentokrát 
s názvem: Archeologické objevy a vě-
rohodnost bible. Těšíme se i na vá-
noční tvoření s Martinou Mílovou, které 
si určitě nenechejte ujít! 

 Dajana Zápalková, knihovnice

Co se děje v knihovně

Bez vozíku až na Lomnický štít

V každém městě nebo 
vesnici žijí lidé, kteří jsou 
významní a známí v nej-
různějších oblastech, ať už 
je to literatura, sport, věda, 
hudba či kultura obecně. 
Vedle těchto významných 

osobností žili a žijí obyčejní lidé, kteří si mnohdy 
neméně zaslouží náš vděk a úctu. K takovým 
lidem patřila i paní učitelka Vlasta Krautová, ro-
zená Šajerová (*16. 11. 1922, Dobratice – místní 
část Bukovice; †21. 4. 2011, Baška).

Celý svůj život zasvětila práci s dětmi a mlá-
deží, ať už jako dlouholetá cvičitelka TJ Sokol 
Baška nebo ve svém povolání učitelky základní 
školy, o péči o rodinu a její nezištné pomoci 
blízkým a přátelům ani nemluvě. Byla vlídná 
a laskavá, přestože jí život přinesl spoustu sta-

rostí spojených s péčí o své nemocné blízké. 
Pro svůj lidský postoj v duchu Masarykovských 
idejí musela často čelit nejrůznějším problé-
mům s komunistickým režimem.

Učila například v Hnojníku, Kozlovicích, Pstru-
ží i ve Frýdlantě n. O. a své povolání učitelky 
vnímala jako poslání. S úctou k historii svého ná-
roda učila dějepis. Velmi těžce prožívala období 
60.–70. let, kdy jí tehdejší představitelé MěNV 
ve Frýdlantě n. O., kde působila na ZŠ Komen-
ského, její milovaný předmět vyučovat zakázali. 
Poté, až do odchodu do důchodu v roce 1978, 
na této škole učila přírodopis a zeměpis. Také 
v těchto předmětech uplatnila nejen své znalosti, 
ale rovněž svůj empatický přístup k dětem, laska-
vost, úctu k hodnotám a vedla žáky k odpověd-
nosti za své jednání. Tento přístup uplatňovala 
i ve svém osobním životě. Jejím velkým vzorem 

byl farář Alexander Winkler (1886–1959), jedna 
z nejvýraznějších postav Českobratrské církve 
evangelické v našem kraji. Paní Krautová na něj 
vzpomínala takto: „Vzpomínka je někdy to jediné, 
co nás spojuje s minulostí. Vzpomínám na hodi-
ny bratra faráře A. Winklera, svého duchovního 
učitele a toho, kdo mi s paní učitelkou Antonií 
Mačákovou vštěpoval základy duchovního a ná-
rodního cítění a uvědomování si, čím jsem a čím 
chci býti. Základy jejich myšlenek a jednání byly 
a jsou stavebními kameny nejen mého života, 
ale i všech, kteří vnímali, přijímali jejich slova 
a dokázali pít ze studnice jejich srdcí.“ Jedna její 
žačka a pozdější kolegyně o ní řekla: „Taková 
žena by měla být na světě napořád… pro radost 
a příklad všem lidem.“

Kéž by mezi námi byli vždy takoví lidé – moud-
ří, laskaví a přitom skromní.  František Vaníček

Vlasta Krautová – moudrá a skromná
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jubilea
Listopad je měsícem oslav 

jubileí našich občanů:
paní Vlasta Němcová – 83 let,
paní Věra Melounová – 75 let,
paní Helena Kološová – 75 let,

pan Antonín Sasýn – 70 let,
pan Josef Polášek – 65 let,
pan Petr Janošec – 50 let,
pan Václav Hobl – 50 let,

pan Jaroslav Otruba – 50 let.
Vážení oslavenci, přejeme vám spoustu 
dalších krásných let plných štěstí, zdraví 

a samozřejmě i životní pohody 
a životního elánu. 

Omlouváme se paní Věře Pavláskové, 
že jsme v zářijovém čísle chybně uvedli její věk. 

OÚ Pržno

krátce z obce

Tradiční Mikulášský jarmark pomalu 
klepe na dveře. Nejoblíbenější akce v naší 
obci se bude konat v sobotu 2. prosince. 
Děti i dospělí se mohou těšit na spoustu 
zábavy a samozřejmě i na pěknou nadílku. 

Tradiční Mikulášský jarmark se bude ko-
nat opět v areálu u Základní a mateřské školy 
v Pržně. Začíná ve 14.30 hodin. A stejně jako 
každý rok zahájí advent a na závěr se rozzá-
ří i vánoční strom. „V prostotách školy bude 
opět jarmark, na kterém budou děti nabízet 
své výrobky. Nebude scházet ani občerstve-
ní ve školní jídelně. Stánky s adventním zbo-
žím a se spoustou vynikajících dobrot budou 
i venku,“ zvou pořadatelé. Děti se budou moci 
zúčastnit různých soutěží a her. Vystoupí i hu-
debníci, a to pěvecký soubor studentů Gymná-
zia TGM z Frýdlantu a folklorní soubor Portáši. 

Vrcholem akce pak bude příchod čerta, anděla 
a Mikuláše, kteří dětem přinesou nadílku. 

Na jarmarku nebude chybět ani oblíbená 
soutěž v pečení. Tentokrát vybrali pořadatelé 
téma bublanina. Popusťte tedy uzdu své fan-
tazie a pusťte se do pečení. Své výtvory pak 
na akci přineste mezi 14.30 a 15.30 hodin. Ná-
sledně proběhne samotná soutěž. Vyhlášení 
nejlepší bublaniny nastane v cca 16.50 hodin. 

Nenechte si ujít 
Setkání s občany

Tradiční akce Setkání s občany se bude 
konat v neděli 12. listopadu v sále Občanské-
ho centra. Starosta spolu se zastupiteli obce 
všem přítomným prozradí, co se připravuje 
na příští rok. 

Půjde zejména o projekční přípravy na řadu 
různých investičních akcí, jako je přestavba 
bývalého obecního úřadu, výstavba volnoča-
sového prostoru u rybníka, výstavba nových 
místních komunikací apod. Přijďte si poslech-
nout, co vše nás v příštím roce čeká, nebo se 
zeptat na vše, co vás s ohledem na veřejné 
dění v Pržně zajímá. 

Proběhne změna 
územního plánu
Obec začíná připravovat Změnu územního 

plánu obce Pržno. Podklady byly sbírány v prů-
běhu uplynulého roku. Změn nebude mnoho. 

Bude se jednat zejména o dílčí úpravy 
na základě žádostí jednotlivců, případně změ-
ny vyžadované obcí s ohledem na plánované 
stavební úpravy. Konkrétně se jedná o změny 
umožňující výstavbu bytového domu na místě 
starého úřadu. Nový objekt sice nebude větší, 
ale stávající rozsah územního plánu neumož-
ňuje v daném místě stavět tzv. bytové domy. 
 Petr Blokša, starosta

Talkshow je již vyprodána
Pokud jste si nekoupili vstupenky na zábav-
nou talkshow Ivo Šmoldase, máte již smůlu. 
Představení je totiž plně vyprodáno. Show Iva 
Šmoldase s hostem Radimem Uzlem se bude 
konat v Pržně 6. listopadu.

Jak jsme volili ve volbách 
Uplynulých voleb do Poslanecké sněmovny 
ČR se v Pržně zúčastnilo 62,99 procent vo-
ličů. Nejvíce volili Hnutí ANO (28,83 %), ná-
sledovaly tyto strany a uskupení: SPD (15,92 
%), ODS (10,28 %), KDU-ČSL (8,87 %), 
Česká pirátská strana (7,86 %), Starostové 
a nezávislí (6,65 %), KSČM (6,25 %), ČSSD 
(5,84 %). Na dalších místech se pak umístili: 
TOP 09, Strana svobodných občanů, realisté, 
Strana práv občanů atd.

Adventní odpoledne 
s Mikulášem je za dveřmi

Minulý měsíc bylo zveřejněno na Info kanálu 
Kabelové televize Pržno, že kabelovka s nej-
větší pravděpodobností ukončí svůj provoz 
začátkem ledna 2018. Důvodem je zejména 
stárnoucí technologie celého systému a s tím 
i související schopnost či neschopnost obce 
bezproblémový provoz zajistit. 

Nedlouho po zveřejnění dorazilo spoustu 
dotazů a také žádostí o zachování provozu 
KTV, zejména od seniorů. Požadavkům rozu-

mím a chápu je. Řada občanů si na kabelovku 
za takřka čtvrt století jejího fungování zvykla 
a nechce nic měnit. Všichni ale také víme, že 
technický pokrok nelze zastavit a vše se vyvíjí. 
Otázka tak zní, jsme schopni provoz KTV tech-
nicky a bezporuchově zajistit? To jsou otázky, 
které v tuto chvíli obec řeší s provozovatelem 
vysílání. O výstupech projednávání budou uži-
vatelé KTV Pržno v nejbližším období podrob-
něji informováni.  Petr Blokša, starosta

Jak to bude dál s naší kabelovkou?

V poslední době se obcí opět prohání stra-
šák se jménem Pošta v Pržně bude zruše-
na. Není tomu tak. Mohu ujistit všechny obča-
ny a uživatele pošty v Pržně, že v současné 
době nic takového v Pržně nehrozí. 

Současný počet poboček České pošty vy-
chází z nařízení České vlády (č. 657/15) vy-
daného dne 1. 7. 2017. V tom je mimo jiné 
uvedeno, že Česká pošta musí zachovat počet 
pošt, což je asi 3200 poboček v celé republice. 
Obec letos obdržela nabídku České pošty, aby 
zřídila v obci tzv. Poštu Partner. Předloženou 
nabídku ale zastupitelstvo v červnu odmítlo, 
a to zejména z důvodu jednostranných a ne-
výhodných podmínek předložených Českou 
poštou. Ano, máme po volbách a lze očekávat, 
že řadu otázek bude nová vláda řešit jinak. To 
ale rozhodně nebude ze dne na den. Mohu 
ujistit všechny občany, že zájmem vedení 
obce je a bude zachování poštovních služeb 
v obci i v letech příštích. Pokud by v budoucnu 
hrozilo rušení pobočky, uděláme vše pro její 
zachování, ať už se bude jednat o projekt Part-
ner či nějakou jinou variantu.  

 Petr Blokša, starosta

Česká pošta 
v Pržně zůstane 

beze změn

Druhou říjnovou sobotou v Pržně skončilo 
forenzní značení jízdních kol pro rok 2017. Akce 
probíhala téměř v každé obci mikroregionu cel-
kem dvakrát, vždy na jaře a na podzim. Zájem 
občanů byl velký, celkem se označilo 1293 jízd-
ních kol, koloběžek a invalidních vozíků. Velký 
podíl na celkovém počtu tvořila elektrokola. 

Zájem byl hodně ovlivněn počasím, ale na-
konec díky krytým prostorám značení probíhalo 
i za deště. Zajímavostí je, že při přípravách jsme 
byli informováni, že maximální denní počet kol, 
který je možné označit, je 60 až 80. Našemu 
týmu se podařilo během jednoho dne označit 
téměř 140 kol! A to opakovaně celkem ve třech 
termínech. Zkrátka, trhali jsme rekordy. V pomy-

slném žebříčku celkově označených kol vyhrál 
Frýdlant n. O. se 328 jízdními koly, druhé místo 
patří Pržnu, a to se 174 koly, a třetí se umístila 
Ostravice – 127 jízdních kol, těsně následována 
Baškou se 124 koly, další byly Kunčice p. O. – 
107 kol, Čeladná – 85 kol, Pstruží – 82, Janovice 
– 78, Malenovice – 71, Metylovice – 51, Lhotka 
– 28, Staré Hamry – 25, Bílá – 13. Myslíme si, 
že projekt byl velice úspěšný a lidé měli zájem 
označit a zaregistrovat si svá jízdní kola. Projekt 
připravilo a financovalo Zájmové sdružení Frý-
dlantsko-Beskydy ve spolupráci s partnerem 
projektu Městskou policií Frýdek-Místek a za fi-
nanční podpory Ministerstva vnitra ČR. 

 B. Manďáková Radová

O forenzní značení kol byl zájem

Obec Pržno získá další dotaci. Tentokráte 
z Ministerstva pro místní rozvoj České repub-
liky na výstavbu sportoviště – dvou školních 
hřišť. Začnou vznikat na pozemcích obce 
za fotbalovým hřištěm ještě v letošním roce. 
Taková je jedna z podmínek poskytovatele.

Dotační titul byl vyhlášen v červnu tohoto roku 
a termín pro ukončení příjmu žádostí byl stano-
ven na 18. 8. 2017. Program byl určen obcím 
do 3000 obyvatel, které jsou zřizovateli základní 
školy a mají rovněž zpracován a zastupitelstvem 
schválen strategický rozvojový dokument. 
K podpoře byly předurčeny mimo jiné projekty 
na budování školních hřišť, které budou sloužit 
také pro hodiny tělesné výchovy. Na bleskovou 
a nečekanou výzvu jsme byli takřka připraveni. 
Zapotřebí bylo „jen“ zvládnout doplnění a úpravy 
starší projektové dokumentace a vyřídit patřičná 

povolení ke stavbě. Bylo to náročné, ale stálo to 
za to. Podařilo se, neboť na konci října dorazi-
la tolik očekávaná informace. Obec získá 70 % 
uznatelných nákladů, maximálně však 4,16 mil 
Kč, a to na výstavbu dvou hřišť s umělým po-
vrchem. Součástí akce bude i výstavba oploce-
ní, osvětlení, zpevněných a parkovacích ploch. 
Rovněž bude pořízen mobiliář a vše bude do-
plněno a zkrášleno výsadbou stromů a zeleně. 
V rámci dotačního titulu ministerstvo rozdělí ne-
celých 276 mil. Kč mezi 131 žadatelů z celé re-
publiky. V Moravskoslezském kraji dotaci obdrží 
18 obcí z pěti okresů. Z okresu Frýdek-Místek je 
naše obec jediný úspěšný zástupce. Výběrové 
řízení na zhotovitele stavby by mělo být ukonče-
no do začátku listopadu a celé dílo bude dětem 
a veřejnosti sloužit zřejmě od června 2018. 

 Petr Blokša, starosta

Dobrá zpráva, získali jsme 
dotaci na sportoviště

Zima se blíží, máme tady podzim a s ním při-
chází i závěr podzimní části fotbalových soutěží. 
Naši nejmladší zástupci fotbalového oddílu SKP 
se letos opět zapojili do soutěže okresního přebo-
ru, ale pouze v kategorii ročníků 2007/2008 a ml. 

Počítali jsme s účastí i starší kategorie (r. 
2005), ale ta se nezúčastnila ani jednoho turna-
je, neboť všechny se hrají o víkendech, a to je 
vždy problém sestavit tým v odpovídajícím počtu. 
Mladší ročník absolvoval celkem sedm turnajů. 
Konaly se v Nošovicích, Frýdlantu n. O., Raškovi-
cích, Starém Městě a Sedlištích. Oproti předcho-
zím letům už nejsme vždy a všude jen outsidery, 
ale občas posbíráme i nějaké body. V tabulce 
osmi týmů jsou žáci SKP zatím na velmi hezkém 
5. místě. V současné době se již děti připravují 
na Zimní ligu, ve které se opět turnajovým způ-
sobem utkají s dalšími týmy. V rámci Zimní ligy 
přihlašujeme kategorie MŽ 2005, SP 2007 a MP 
2009. Celkem bychom měli v průběhu zimy ode-

hrát ve všech kategoriích minimálně 12 turnajů.
Něžné polovině fotbalového oddílu SKP, 

týmu žen, se letos v Moravskoslezské divizi 
nedaří. Děvčata bojují a snaží se, ale nejde to. 
Zatím. Věříme, že se to zlomí a naše děvčata 
opět budou brát svým soupeřkám body. Děv-
čata jsou předposlední z 11 týmů.

Chlapci a chlapi SKP si vedou o pozná-
ní lépe. V okresní soutěži válí již 14. sezónu 
v řadě a letos je to zatím radostnější pohled 
než v letech předchozích. Muži SKP jsou dvě 
kola před koncem podzimní části na 3. příčce 
za Lískovcem a Janovicemi.

Udržet aktivní týmy kopané či jiných sportů 
v obcích v posledních letech není vůbec jedno-
duché a bude to asi stále těžší. Proto pro nás 
v SKP není až tak důležité, jestli jsou naše týmy 
na špici, nebo na opačné straně, ale důležité 
je, že se fotbal v Pržně stále hraje. 

 Petr Blokša

Co nám přinesl fotbalový podzim

Cyklisté z oddílu Kohouti SK Pržno končí se-
zónu. Ta byla po mnohé velmi úspěšná. V sé-
rií závodů pod názvem Hanseeno cup 2017 
si celá řada z nich zajistila vítězství či krásné 
druhé místo. V kategorii „Předžáci“ zvítězil Fe-
lix Kokeš a v „Předžačkách“ Adéla Kokešová. 
Mezi mladšími žáky získal druhé místo Dan 

Kokeš. Ve starších žácích zvítězil David Šigut 
a ve staších žačkách si stříbro odnesla Nela 
Prachařová. Mezi kadety se dařilo Danielu Pra-
chařovi, který získal druhé místo. Stejně dopadl 
i Jan Fizia v kategorii „Junioři“. V mužské kate-
gorii „Open M“ si pro stříbro dojel Tomáš Kovář. 
Mezi veterány pak zlato získal Radim Fizia.

Po celé řadě rekonstrukcí a oprav kabin 
sportovního klubu v uplynulých letech došlo 
letos na důležitou závěrečnou fázi, a tou je za-
teplení objektu. 

Práce byly zahájeny začátkem října. Vše, 
včetně nové fasády, by mělo být hotovo v mě-

síci listopadu, pokud ovšem povětrnostní pod-
mínky dovolí. Rozpočet akce je přibližně 250 
tisíc korun. Sportovci akci hradí zejména z pro-
středků získaných prodejem pozemků obci, 
z hospodářské činnosti klubu a částečně z pří-
spěvku obce.  (SKP, pb)

Kabina sportovců se dočká zateplení

Kohouti na jednom z posledních tréninků vyjeli na Smrček. 

Prženští kohouti mají za sebou 
úspěšnou sezónu

Tak jako každoročně i letos prženští volej-
balisté uspořádali o víkendu 22.–24. září volej-
balové soustředění. Letos již podruhé se tato 
akce konala v Mutěnicích na jižní Moravě a zú-
častnilo se jí 36 volejbalistů a jejich rodinných 
příslušníků. 

Teoretická část proběhla od pátečního ve-
čera do sobotního rána ve vinném sklepě Vi-
nařství Trávník, kde jsme absolvovali odbornou 
přednášku o víně, spojenou s degustací mnoha 
vzorků vín. Improvizovaná osmičlenná hudeb-

ní skupina se pak starala o dobrou zábavu až 
do časných ranních hodin. Po krátkém odpo-
činku následoval dopolední a odpolední trénink 
v tělocvičně místní školy, protože počasí nám 
letos příliš nepřálo. Trénink pokračoval i v ne-
děli dopoledne. Burčáku byl dostatek, a tak 
všech 36 účastníků zájezdu bylo s akcí maxi-
málně spokojeno. Závěrem chceme poděkovat 
majiteli vinařství p. Trávníkovi za skvělý servis 
a Aleši a Lucii Foldynovým za dobrou organiza-
ci celé akce.  Miroslav Šálek

Soustředění prženských volejbalistů

V měsíci říjnu jste mohli okolo propustků 
či mostků vidět geometry, jak zaměřují. Ano, 
obec připravuje podklady pro důkladnou pa-
sportizaci. 

Podklady budou rovněž použity pro přípravu 
projektových dokumentací na provádění rekon-
strukcí jednotlivých mostních objektů. Součas-

ně se chystáme naprojektovat dvě nové lávky 
pro pěší. Jedna z nich v budoucnu nahradí „láv-
ku“ v dolní části obce, která se nachází na po-
toce Rzavý a usnadní průchod pěším do „staré“ 
kolonky pod ústavem. Ta druhá umožní zcela 
nový průchod za hasičárnou směrem do lokali-
ty Gřundělovo.  Petr Blokša, starosta

Čeká nás rekonstrukce mostků
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slovo starosty

Členové našeho klubu se ve středu 4. října 
sešli v hojném počtu v Restauraci u řeky, aby 
prožili společné odpoledne, a to tentokrát sou-
těžní. Celý program na způsob televizní soutě-
že Chcete být milionářem připravil a vedl pan 
Kožušník. 

Aby se do soutěžení zapojili všichni přítom-
ní, soutěž probíhala po jednotlivých skupinách, 
které tvořila osazenstva stolů v čele se zvole-
ným mluvčím. Podle počtu získaných správ-
ných odpovědí byly skupiny v pořadí odměně-
ny drobnými dárečky. K příjemné atmosféře 

odpoledne přispělo také občer-
stvení připravené personálem 
restaurace. Celý průběh zábav-
ného odpoledne měl velmi dobrý 
ohlas přítomných a věříme, že 
nebylo jediné. 

Příští akce: První akce měsíce listopadu 
Beseda o přípravcích čínské medicíny se koná 
dne 16. 11. v 15 hodin. Druhá akce Vánoční 
zdobení se koná 29. 11. ve 14 hodin. Podrob-
nosti o listopadových akcích budou zveřejněny 
na obvyklých místech a internetu.  (JN) 

kos informuje

Senioři soutěžili jako v televizi

Vážení spoluobčané,
všechny nás trápí neutěšený stav dopravy související s provozem světelné křižovatky před 

hotelem Freud. Obec Ostravice proto vyvolala na středu 25. října jednání se zástupci Správy 
železniční dopravní cesty (SŽDC), Policie ČR, Ředitelství silni a dálnic ČR a dalších subjektů. 
Vždyť o víkendech a o svátcích nám přes naši obec proudí až 980 vozidel za hodinu. Proudy 
aut tak v jednom jízdním pruhu tvoří souvislou kolonu vozidel. Navrhovali jsme, že nejlepší vari-
antou je křižovatku prostě vypnout, jak již několik dní bylo. Tak jednoduché to ale není. Policie 
ČR a SŽDC trvá na účelu, že prioritou této světelné křižovatky je řízení dopravy v návaznosti 
na železniční dopravu a také přechod pro chodce na výzvu chodce. Výsledkem jednání je úprava 
světleného režimu křižovatky následovně:

1. varianta – v určitém období, a to o svátcích, o víkendech a při zvýšeném průjezdu vozidel 
bude křižovatka nastavena tak, že upřednostní jízdní pruh ze směru Frýdlant n. O. na výrazně 
delší dobu, aby umožnila průjezd těchto vozidel. Druhou stranou mince je to, že vozidla jedoucí 
z Bílé či ze Sepetné budou muset déle stát, aby umožnila časté odbočení vozidel z hlavní silnice 
směr Sepetná, která často i při signálu volno blokují kolonu, protože dávají přednost protijedou-
cím vozidlům. Realizace programové změny během měsíce listopad 2017.

2. varianta – Požadavek na vypnutí křižovatky do režimu blikající oranžové či úplné odstavení 
křižovatky je z pohledu Policie ČR a SŽDC nevhodné, protože si musíme uvědomit, že priori-
tou je bezpečnost v tomto křížení železnice s křižovatkou. Projednána byla i možnost uvedení 
do světelné signalizace do činnosti před příjezdem vlaku. Také by došlo k úplnému odstavení 
přechodu pro chodce, který je dle statistik četně užíván. Tuto variantu prověří správce železnice, 
protože v této záležitosti rozhoduje drážní úřad.

Padla také informace, že oproti minulým letům se výrazně zvyšuje počet vozidel jedoucích 
na silnici I/56 ze směru Ostrava směr Ostravice – Bílá, což začíná způsobovat i kolony ve měs-
tech Ostrava, Frýdek-Místek či před Frýdlantem nad Ostravicí, a to jsou silnice o dvou jízdních 
pruzích s odbočovacími pruhy či kruhovými objezdy. Majetkovým správcem sinice je ŘSD, sil-
ničním správním úřadem Krajský úřad Moravskoslezského kraje, provozovatelem světelné sig-
nalizace je SŽDC, obec je pouze účastníkem řízení a v celé záležitosti rozhoduje drážní úřad. 
Nezbývá než doufat, že se obci podaří docílit požadovaných úprav, či odstavení světelné signa-
lizace křižovatky.  Miroslav Mališ, starosta

 

OBECNÍ ÚŘAD V OSTRAVICI 

ZVE 

V NEDĚLI 3. 12. 2017 V 16.45 HODIN 
NA SLAVNOSTNÍ 

 

R O Z S V Í C E N Í  V Á N OČN Í H O  S T R O M U  
 

PRO VŠECHNY ÚČASTNÍKY SLAVNOSTNÍHO  
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO  STROMU 

BUDE PŘIPRAVENO TEPLÉ OBČERSTVENÍ A SLADKÁ  
VÁNOČNÍ POZORNOST 

 

JSTE  SRDEČNĚ   Z V Á N I  
 

Na golfovém hřišti se v sobotu 21. října ko-
nal první ročník závodu pod názvem ostravic-
ký kros. Zúčastnilo se ho na 140 běžců všech 
věkových kategorií. Akci pořádali bratři Zemaní-
kovi a členové spolku Podlysáci ve spolupráci 
s Obcí Ostravice. Účastníky lákali na zajímavou 
trať v hezkém prostředí Beskyd a díky zkuše-
nostem z mnoha závodů i na dobrou organizaci. 

Jako první přišly na řadu děti, a to v kategori-
ích od benjamínků až po juniory. Na start se jich 
celkem postavilo více než šedesát. Všechny 
nehledě na pořadí čekala v cíli sladká odměna. 
Atmosféra byla od začátku závodu přímo fan-
tastická, a to díky komentátorovi, kterým nebyl 
nikdo jiný než Ondra Němec. Úderem jedenác-
té hodiny odstartoval starosta Miroslav Mališ 
hlavní závod, na který se postavilo bezmála 
80 běžců. Závod mužů ovládl Jan Friš z Dukly 
Praha, náročnou osmikilometrovou trať zvládl 
v čase 27:39 min. Také závod žen nabídl za-
jímavé souboje. S šestikilometrovou tratí si nej-
lépe poradila Eliška Surmová z Vítkovic. Závod-
níci se po doběhnutí shodli v tom, že trať byla 
těžká a spravedlivá, divácky atraktivní. Chválili 
i zázemí a skvělou organizaci závodu. 

Starosta Miroslav Mališ se sice k běhu pře-

mluvit nenechal, ocenil ale skvělou organizaci 
i zapálení sportovců. „První ročník tohoto za-
jímavého závodu přilákal určitou část mláde-
že, amatérů i profi sportovců a také sdělil, že 
Ostravice umí pořádat sportovní akce různého 
typu, a to nejen v prostorách masivu Lysé hory, 

ale také na již vybudovaných golfových spor-
tovištích. Do budoucna plánujeme, že bychom 
toto sportovní klání ostravického vyžití rozšířili 
o další sportovní disciplíny, a to například o gol-
fový či tenisový turnaj o Pohár starosty obce,“ 
řekl Miroslav Mališ. 

Jak jsme volili u nás na Ostravici

 

 

Za podpory Nadace Veolia a projektu Stále 
s úsměvem jsme v našem domově uspořáda-
li Dožínkové slavnosti. Program této krásné 
akce byl rozdělen na dvě části, a to na dopo-
lední program v rámci mezigeneračního se-
tkávání s dětmi z MŠ Janáčkova z Frýdlantu 
nad Ostravicí a odpolední pro seniory, rodin-
né příslušníky a přátele.

Dopoledne děti a senioři tvořili obrázky 
pomocí razítek z brambor, zpívali, stříkali bar-
vy na plátno a společně tak vytvořili krásný 
obraz. Po obědě následovalo čtení do ouška 
a pohádku předčítali pan Antonín s paní Bo-
ženkou a děti pozorně naslouchaly.

Odpolední program zahájilo vystoupení 
dětí z folklorního souboru Gruník s krátkým 
pásmem na oslavu podzimní sklizně. Všem 
se představení velice líbilo. K tanci a posle-
chu nám až do podvečerních hodin krásně 
hrál cimbálový spolek Slezan. K tomu jsme 
si pochutnali na kotlíkovém guláši, domácích 
koláčcích, grilovaných hermelínech, Ostra-
vickém pivu a zahřáli se výborným punčem. 
Na mini jarmarku si mohli všichni prohléd-
nout a zakoupit výrobky našich seniorů, které 
v rámci volnočasových aktivit tvoříme. Nabíd-
ka byla široká, od perličkových andílků, šitých 
zvířátek, až po pampeliškový med či křížaly. 
Po celou dobu akce byla s námi paní Monika 
Žabková s fenkou Cassie, kteří k nám dochá-
zejí na canisterapii. Pejsek potěšil přítomné 
svou milou povahou a my se s ním mohli po-

krátce z obce 

Upozornění občanů na nedoplatky
Upozorňujeme občany na nedoplatky poplat-
ku za komunální odpad na rok 2017, vodné-
ho za období 1-6/2017 a poplatek za psa rok 
2017. Děkujeme.  OÚ

Sbírka šatstva na podzim nebude
Každoroční sbírka použitého šatstva se letos 
na podzim konat nebude. Je to z důvodu pl-
ných skladů humanitární organizace. Předpo-
kladem je, že se sbírka uskuteční opět na jaře. 

 
 
 

Odečet vody 
 

Během měsíce listopadu a prosince probíhá odečet vody za období         
07. - 12. 2017. Tímto žádáme občany o spolupráci při opisech vody. 

Stav vody můžete nahlásit pracovníkům OÚ Ostravice na  
tel. 605 064 182 nebo 605 313 135. Prosíme, pište SMS zprávu, aby 

nedocházelo k omylům v nahlášeném stavu vody.  
Nebo pište na e-mail  sprava.majetku@obec-ostravice.cz  

či volejte tel. č.: 558 412 544. 
 

Uzávěrka opisu vody bude k datu 21. 12. 2017. 

OBEC  OSTRAVICE 

Beskydský pivovárek pořádal trochu netra-
dičně tradiční zabijačku už v říjnu. Hlavní roli měl 
řeznický mistr zvaný Krkovička, jeho dobově 
oděný doprovod, čuník a samozřejmě několik 
druhů piva, které teklo proudem. 

Akce se konala v sobotu 14. října přímo 
v prostorách pivovárku. Propukla v deset hodin 
a už v tu dobu se všude kolem nesla libá vůně 
zabijačkových specialit. Mistr Krkovička se cho-
pil nože a začal porcovat zavěšeného vepře. 
Vysvětloval při tom, jaký kus masa drží a co se 
z něj dá nejlépe uvařit. Hospodyňkám prozradil 

různé tipy a zavzpomínal, jaké byly zabijačky 
v dobách minulých. „Málo se už dnes například 
ví, že za komunistů musel každý svou zabijač-
ku předem nahlásit a pak odevzdat kus hřbetní 
kůže i s tukem, tzv. krupón. Proto se velmi čas-
to konaly zabijačky dvě. Velké prase se zabilo 
tajně v noci, ráno oficiálně pak druhé a malé. 
Možná se vám to dnes může zdát úsměvné, ale 
za totality to sranda rozhodně nebyla,“ připomí-
nal Krkovička. Pro dokreslení jeho slov, za to-
tality všichni, kteří se rozhodli ponechat si své 
hospodářství, dostávali rozpisy o odvodech plo-

din a dalších surovin. Museli například v daném 
roce odevzdat určité množství litrů mléka, vajec, 
vychovat metrákové prase a odevzdat určité 
množství vypěstovaných plodin. Za nesplnění 
těchto podmínek jim hrozila velká pokuta. O po-
volení zabijačky se muselo žádat. A toto povo-
lení nebylo vystaveno, pokud nebyly odvedeny 
všechny dávky, které byly nařízeny.

V pivovárku naštěstí nikdo nic nemusel ode-
vzdávat. Lidé se pochutnávali na zabijačkových 
dobrotách a zapíjeli ho pivem. Tamní pivovarníci 
ho navařili na deset druhů.

Zabijačka v pivovárku návštěvníky bavila

Ostravický kros ukázal, že sport lidi baví

 

mazlit. Nepřízeň počasí a déšť nám sice zne-
možnilo využít projížděk koňským povozem 
po okolí, ale zato jsme byli rádi za suchý úkryt 
ve stanu od Obce Ostravice!

Na závěr bych velmi ráda poděkovala 
všem zaměstnancům, kteří se na této pove-
dené akci podíleli, nadaci Veolia, Obci Ostra-

vice za podporu, zapůjčení stanu a pomoc při 
jeho stavbě, všem účinkujícím, a hlavně vám 
všem, že jste si udělali čas a prožili s námi 
toto sváteční odpoledne!  

 Kateřina Valová, 
 ředitelka domova 
 Medela-péče o seniory o.p.s.

Obyvatelé Medely si užili Dožínek



– 8 –Listopad 2017 Malenovice

jubilea

V měsíci listopadu oslaví své životní 
jubileum náš malenovický občan:

pan Libor Valošek – 70 let.
Oslavenci přejeme všechno nejlepší, 

hodně štěstí, elánu, optimismu, splnění 
všech přání a do dalších let pevné 

zdraví, klid a rodinnou pohodu.

slovo starosty

Milí spoluobčané,
máme za sebou volby do Poslanecké sněmovny ČR. Nechci zde komentovat výsledky, ale 

velice mile mne překvapila jiná věc. Tou je volební účast v naší obci, k volební urně u nás přišlo 
nádherných 77,39 procent voličů. Je to známka toho, že u nás žijí lidé zodpovědní. Lidé, kterým 
záleží na veřejném dění a kteří se chtějí podílet na osudu své země. A to je velice potěšující. 
Jsme obcí s největší volební účastí nejen v okrese Frýdek-Místek, ale dokonce v celém kraji. 
A za to vám moc děkuji. Zároveň chci poděkovat za perfektní organizaci voleb Gabriele Mertlo-
vé. Díky ní proběhly přesně tak, jak proběhnout podle zákona mají. 

Milí čtenáři, pomalu se nám blíží advent. Chci vás proto všechny srdečně pozvat na všechny 
akce, které pro vás chystáme. Zejména pak na Slavnostní rozsvícení vánočního stromu, které 
je každoročně spojeno s Mikulášskou nadílkou. Těším se, až se potkáme na divadelním před-
stavení našeho ochotnického spolku, na Svatomartinském posezení či Adventní dílně. Vezměte 
své děti a přijďte. Přeji vám krásné podzimní dny a těším se na shledanou. 

 Vladimír Malarz, starosta

 

 

 

Srdečně vás zveme na tradiční adventní dílnu. 
Čeká na vás výroba adventních věnců, adventní 
dílna pro děti, připraveno je voňavé občerstvení 
pro děti i dospělé... 

Přijďte se inspirovat novými nápady a nasát 
adventní náladu. Materiál pro výrobu zajištěn. 
 

 

Přijďte s námi oslavit svátek sv. Martina. Nejen pro děti je 
připraven lampionový průvod, lampičky si u nás děti můžou 
vyrobit v herně, přijede Martin na bílém koni, který děti 
obdaruje malým dárkem. Po návratu z průvodu je pro děti 
připraven program v herně. 

Dospělé čeká ochutnávka svatomartinského vína, 
lahodných domácích svatomartinských rohlíků, domácích 
paštik a dalších dobrot. 

Připravena je soutěž o nejlepší výrobek z medu –  
vzorky (jídlo i pití) nám přineste v sobotu od 15 do 
16 h. do sálu, hlasovat můžou všichni a výherci, 
vyhlášení večer kolem 19 h., obdrží lákavé ceny.  

 

 

 

 

Přijďte si k nám vyrobit krásný dárek z keramiky – 
otisk ručky, nožky vašeho dítěte nebo otisk tlapky 
psích miláčků, případně dalších domácích mazlíčků. 

Materiál pro výrobu zajištěn, dle vaší fantazie si 
můžete výrobek dozdobit. Cena za jeden otisk 
100 Kč. Rezervace není nutná, materiál máme ☺. 
 

Centrum volného času U Rosničky uspořá-
dalo v neděli 15. října tradiční Drakiádu. Svíti-
lo sluníčko, byla krásně teplo, ale bohužel se 
na akci jaksi opomněl dostavit nejdůležitější 
host, a totiž vítr. 

Přesto účastníci dokázali své draky aspoň 
na chvíli ve vzduchu udržet. Nejvíce snahy při-
tom projevili tatínci i některé maminky. Děti se 
naopak pobavily ve výtvarné dílničce, ve které 
vytvářely podzimní dekorace a ocenily i malou 
dobrou odměnu. 

Přivítáme naše občánky
Rodičů, kterým se narodilo miminko, 

připomínáme, že vítání občánků se bude konat 
v neděli 12. listopadu v 15 hodin 

v sále Obecního domu. 

Bylo – nebylo? Na počátku všeho byl jeden 
podivný vzkaz, který svému synovi zanechal 
na smrtelné posteli starý švec. Vzkaz natolik 
zvláštní, že se Honza bez váhání vydává na da-
lekou, dobrodružnou cestu, aby porozuměl ne-
jen otcovým slovům, ale také světu i sám sobě. 

Podaří se mu zabít sedmihlavou saň Dragu-
nu? Získá radu Stříbrovlasé stařeny? Pomůže 
mu dvojice vykutálených chytráků Ratiolus 
Sanguinicus a Flegmaticus Fantasmagoricus? 
A co na to Princezna a Carevna? A…? 

Přesně měsíc před Vánocemi, 24. a 25. 
listopadu, přinesou odpovědi na všechny tyto 
otázky premiérová představení Ochotnického 
spolku malenovického v hospodě Pod Boro-
vou. Vstupenky můžete objednávat telefonicky 
na čísle 773 98 22 28. Představení je vhodné 
pro děti od 0 do 120 let.

Ochotníci představí hru 
Dobrá rada nad zlato

Drakiáda bavila děti, ale hlavně dospělé

Zima pomalu klepe na dveře a lyžařské are-
ály se připravují na začátek sezóny. Nejinak je 
tomu ve Ski Malenovice, v areálu, který za po-
slední roky zaznamenal obrovský rozvoj. 

„Vzhledem k tomu, že jsme měli spoustu 
investic v minulý letech, letos moc novinek ne-
nabídneme. Snad jen mohu zmínit vylepšený 
venkovní bufet, který doplní naši restauraci,“ 
podotkla spoluprovozovatelka areálu Silvie 
Švrčková.

Areál Ski Malenovice má několik nesporných 
výhod. Můžete k němu dojet autem. I při nedo-
statku sněhu má velice kvalitní zasněžování, 
takže se lyžuje, i když je příroda na sníh skoupá. 
Má na beskydské poměry dlouhé a pohodlné 
sjezdovky, které jsou navíc perfektně udržované. 
Vždyť jedna z nich, nazvaná Vyhlídka, měří 1400 
metrů. Má mírnou sjezdovku Školák pro děti i za-
čínající lyžaře, která je vybavena dětským vle-
kem. Těm pomocnou ruku podává lyžařská ško-
la. „Ať už jste úplný začátečník nebo chcete jen 
dopilovat techniku lyžování či snowboardingu, 
jsme tady právě pro vás. Máme k dispozici mno-
holeté zkušenosti, kvalifikovaný personál a pou-
žíváme nejmodernější výukové metody. Posky-

tujeme individuální nebo skupinovou výuku pro 
děti i dospělé,“ uvádí učitelé z Japa sportu.

Další nespornou výhodou je fakt, že hned 
u vleku stojí nový horský penzion Chata pod 
Lysou horou. Nabízí nejen útulné ubytování pří-
mo na sjezdovce, ale také restauraci, ve které 
se vaří teplá jídla po celý den. Ve ski areálu 
si prostě na své přijdou všichni lyžaři. Od nej-
menších až po ty zkušené. K dispozici je zde 
půjčovna lyžařského vybavení i ski servis.

Lyžařský areál se připravuje na sezónu

I dospělí mohou přijít na keramiku
Chcete se odreagovat od každodenních sta-
rostí? Máte chuť si něco pěkného vyrobit a tře-
ba si u toho i popovídat? Přijďte do Centra 
Volného času U Rosničky na kurz keramiky. 
Bude zahájen od pondělí 6. listopadu od 19 
hodin. Cena za jednotlivou lekci je 150 Kč. 
Na kurz se není nutné přihlašovat.

Přijďte s námi oslavit svátek sv. 
Martina. Nejen pro děti je připraven 
lampionový průvod, lampičky si u nás 
děti můžou vyrobit v herně, přijede 
Martin na bílém koni, který děti obda-
ruje malým dárkem. Po návratu z prů-
vodu je pro děti připraven program 
v herně.

Dospělé čeká ochutnávka svatomar-
tinského vína, lahodných domácích 
svatomartinských rohlíků, domácích 
paštik a dalších dobrot.

Připravena je soutěž o nejlepší vý-
robek z medu – vzorky (jídlo i pití) 
nám přineste v sobotu od 15 do 16 h. 
do sálu, hlasovat můžou všichni a vý-
herci, vyhlášení večer kolem 19 h., 
obdrží lákavé ceny.
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Sdružení dobrovolných hasičů pořádalo v so-
botu v Metylovicích podzimní část okresního 
kola dorostu a hry pod názvem Plamen – závod 
požárnické všestrannosti. 

„Už máme letité zkušenosti s pořádá-
ním soutěže dospělých, docela zaběhnuté 
je i TFA, ale trochu nás lákala ještě dětská 
soutěž. Na počátku roku jsme se tak dohodli 
s Okresním sdružením Frýdek-Místek, že se 
závod požárnické všestrannosti letos uskuteč-
ní v Metylovicích. Před prázdninami jsme měli 
vytipované tratě, a ještě jedno záložní řešení. 
V září jsme se dohodli s majiteli pozemků a do-
ladili detaily závodních okruhů. Zároveň začaly 
tréninky dětí,“ začal líčit Michal Bílek. V den 
závodu bylo zataženo, ale bez deště. Trať už 
byla připravena v pátek, v sobotu se od pěti 
hodin začalo s výrobou více než šesti set baget 
a uvařilo se 200 litrů čaje. „Na organizaci závo-
du se z našeho sboru podílelo zhruba 30 až 35 
osob a 16 rozhodčích z OSH. Závodníků bylo 
původně přihlášeno 489, na start jich nakonec 
nastoupilo 408. Větší účast byla pouze v roce 
2010 na Pstruží – 419. Pro nás je potěšitelné, 
že závod absolvovalo také 15 dětí z našeho 
sboru,“ pokračoval Michal Bílek.

V 8.00 se na trať vy-
pravilo v pětiminutových 
intervalech pět družstev 
dorostu. Poté šli na řadu 
jednotlivci – 36 dorostenců 
a 27 dorostenek. V kate-
gorii středních dorostenek 
(2002–2003) Metylovice 
reprezentovala Katka Mi-
chalíková. Chyba ve střel-
bě a další chyby ji sesunuly 
na 11. místo. 

Po jedenácté hodině 
na zkrácenou trať vyrazi-
lo 30 družstev mladších 
žáků. Každý kolektiv mohl 
vytvořit dvě pětičlenné 
hlídky. „Na startu jsme měli 
zkušenější áčko, záložní 
béčko složené z nadějí pro 
příští ročníky a céčko, které 
mělo běžet mimo soutěž. 
Jako první startovalo áčko. 
Na střelbě osm sražených 
špalíků z patnácti není 
špatný výkon, ale doufa-

li jsme možná v o něco víc. Požární ochrana 
a přelez po vodorovném laně za nulu, ale bohu-
žel hned dvě tříminutové chyby na uzlech. To-
pografie bezchybná, ale pak pět trestných minut 
na zdravovědě. Pochvalu si zaslouží za druhý 
nejlepší běžecký čas. Do výsledků se započítalo 
áčko, které získalo 8. místo, což je pěkný výsle-
dek. Zbytečné chyby na uzlech a zdravovědě 
nás ale připravily o luxusní třetí místo,“ pozna-
menal Michal Bílek. A pokračoval: „Michal, Na-
tálka a Stellča, doplněni o dvě závodnice z áčka 
(máme 13 mladších žáků), měli startovat mimo 
soutěž pro získávání zkušeností. Ale pak jsme 
je doplnili dvěma závodníky z Paskova a star-
tovali jako Paskov B. Nejtěžší disciplínou byla 
pro ně hned úvodní střelba. Dlouhá vzduchovka 
a krátké ruce znamenají obvykle pramálo sraže-
ných špalíků. Nicméně Natálka a Stellča (snad 
poprvé) po jednom shodily, takže si ze střelby 
odnesly 13 trestných minut a příjemně nás pře-
kvapily. Protože se paskovskému áčku příliš ne-
dařilo, dokázalo je béčko posunout o tři příčky 
výš na 10. místo.

Ve dvě hodiny odpoledne začala poslední ka-
tegorie – starší žáci (33 hlídek). Družstvo Kunčic 
p. O. doplnila Monča z Metylovic. Sice se jí ne-

povedla střelba, ale podpořila svůj tým rychlým 
během a celkově tak Kunčice braly 8. pozici.

O půl páté doběhl do cíle poslední tým 
a za hodinu poté už byla celá trať včetně záze-
mí na fotbalovém hřišti sklizena. „Protože byl 
tenhle závod můj prvotní ´výmysl´, chtěl bych 
poděkovat celému metylovskému pořadatel-
skému týmu. Děkuji Deny, že jsme na úvod byli 
alespoň dva, kterým to přišlo jako dobrý nápad. 
Zuzce, že po prvotní reakci ´je to úplná blbost´ 
se pak na všem podstatném podílela. Rodičům, 
kteří z představy přípravy občerstvení pro 500 
lidí moc nespali, ale stejně pak vše klaplo nad 
očekávání dobře. Markétě, která mi tolerovala, 
kolik jsem tomu věnoval času. Pekařství Boček, 
Obci Metylovice a sportovnímu klubu za materi-
ální a nemateriální podporu. Rodině Kahánků, 
Prečů, Kopčáků a dalším majitelům za možnost 
využití jejich pozemků. Víťovi Čarvašovi a Zuzce 
Petrové za konzultace při přípravách. A dalším, 
na které jsem v tomto výčtu možná zapomněl, 
ale věřím, že oni to ví. Tak třeba zas dřív než 
za 25 let v Metylovicích, ale teď opravdu potře-
bujeme delší odpočinek,“ doplnil Michla Bílek 
a pozval všechny na tradiční Metylovský krmáš, 
který se bude konat už 4. listopadu.

Metylovice

HALLOWEEN PARTY
Kdy: 7. 11. 2017 v 16 hodin

Kde: sraz v ZŠ

S sebou:různá světýlka
  masky
  kostýmy

Budou plápolat ohně, proto rodiče zodpovídají za své děti!

Vystoupí spolek historického šermu
a tance „Rytíři Svatého Grálu“

Za příznivého počasí  -  areál za ZŠ
Za nepříznivého počasí - sokolovna

Občerstvení pro děti a rodiče zajištěno.

 
 

Sbor dobrovolných hasičů Metylovice ve spolupráci s obecním úřadem 
 

Vás zvou 

v sobotu 4. listopadu 2017 
na tradiční 

 

Metylovský krmáš 
 
 
 

Odpolední program u sokolovny (od 14 do 17 hodin) 
 
Posezení s harmonikářem 
Prodej domácích výrobků ze zabijačky 
Svařák, koláče, pivo 
Kolo štěstí pro děti i dospělé 

 
 

Večerní program v sokolovně 
Od 19 hodin taneční skupina METEOR 
Slosovatelné vstupenky 
Scénka Žabák 
Tombola 
Občerstvení a pitný režim zajištěn 
Vstupné 50 Kč 

 
Na vaši účast se těší pořadatelé. 

 

krátce z obce

Mladí hasiči uklízeli Čupek
V sobotu 14. října mladí hasiči v rámci pro-
jektu 72 hodin uklízeli Čupek a muži sbírali 
železný šrot. Děti byly velice pilné a uklidily 
nepořádek, který po sobě zanechali lhostej-
ní spoluobčané či turisté. Odměnou jim byl 
nejen dobrý pocit, ale také vynikající opeče-
ný špekáček na Čupku. 

Odvoz odpadů 
Odvoz odpadů v měsíci listopadu proběhne 
ve středy 15. a 29. 11. Sběr velkoobjemo-
vého a nebezpečného odpadu již letos není 
plánován.

Pořiďte si k domům
poštovní schránky

Po zkušenosti s roznáškou volebních lístků 
jsme zjistili, že řada rodinných domků ještě 
nemá poštovní schránku. A nejedná se pou-
ze o novostavby. Doručované písemnosti 
se pak musí vkládat do plotu, na zápraží 
a podobně. A hrozí nebezpečí ztráty. Ape-
luji proto na občany, aby si schránku pořídili 
a umístili ji na dostupné místo, kde doručo-
vateli neukousne ruku hlídací mazlíček.  
 R. Vrbová, OÚ

Prodejna potravin v budově obecního úřa-

du zůstane zachována. Současní nájemci sice 
ke konci letošního roku s tímto podnikáním končí, 
obci se ale podařilo najít náhradu. Vyvěsila vý-
zvu, že hledá nového nájemce. Podmínkou bylo, 

aby i on nabízel obdobné služby. To se podařilo 
a prodejnu tak povede Jeanetta Pavelková. „Po-
kud vše dopadne, jak má, neměla by vzniknout 
ani žádná proluka a lidé by měli mít otevřený ob-
chod stále,“ potvrdil starosta Lukáš Halata. 

Pátek 13., tak přesně v tento den jsme vyrazili 
na výlet. My z Rady rodičů, paní ředitelka a děti 
a jejich rodiče a prarodiče a taky naše zdravotní 
sestřička a bezpečnostní technička a... atd. atd. 

Stát se mohlo cokoliv, proto jsme rádi, že do-
zor byl ze všech stran. Bylo nás bezmála šede-
sát. Všechny děti a dospělí dostali občerstvení 
a vyrazili jsme na Horečku. Mimochodem parádní 
procházka přes obec, pole a stádo kraviček. V cíli 
se děti rozběhly na všechny světové strany, hrály 
hry, hledaly poklad, houby, sledovaly divoké prase 
a my dospělí jsme opékali jeden párek za druhým.

Počasí bylo úžasné, obloha vymetená, slunce 
hřálo a kromě jednoho puchýřku se naštěstí nic 
nestalo. Vlastně stalo, všichni jsme si užili prima 
podzimní odpoledne a věříme, že děti mají spous-
tu krásných zážitků.

Všem děkujeme za účast! Teď už připravuje-
me Halloweenskou show a v prosinci se těšíme 
na Výtvarný podvečer. Hezký podzim přeje Sdru-
žení rodičů Metylovice o.s. 

 Petra Šimíčková

Občanské sdružení Koňské nebe a Obec 
Metylovice pořádají v těchto dnech výstavu 
obrazů dvou metylovských rodáků – Stanislava 
Němce a Víta Mališe. Najdete ji ve výstavní síni 
Muzea Metylovice až do poloviny listopadu. 

„Vernisáž se konala 8. října a přišlo na ni 
několik desítek lidí. Aby ne, vždyť svou tvorbu 
představují dva místní amatérští umělci,“ řekl 
vedoucí muzea Aleš Bílek. Jak dále pokračo-
val, oba výtvarníci představují na výstavě své 
obrazy, na kterých znázorňují zátiší, krajinky, 

ale i akt. „Vít Mališ zde má obrazy malované 
temperou. A protože se věnuje zpracovávání 
kůže, můžete vidět i dva pastely na kozí kůži. 
Stanislav Němec zase vystavil olejomalby,“ 
upřesnil Aleš Bílek. Oba umělci ztvárnili i rod-
nou krajinu, takže na jejich obrazech návštěvní-
ci poznají různá místa z Metylovic a okolí. 

Výstavu si můžete prohlédnout o víkendech 
v době od 14 do 16 hodin. Po jejím ukončení 
vedení muzea plánuje vystavit historické pohle-
dy z Metylovic.

Dva metylovští rodáci vystavují v muzeu

Výlet sdružení rodičů se vydařil

Škola v Metylovicích uspořádala výstavu ke Dni 
stromů. Děti z mateřinky se také zapojily. Nelenili 
jsme a společně vymysleli, jak vyrobíme náš strom, 
abychom se do téhle „akce“ mohli zapojit. Nejprve 
si děti obtiskly ruce pomalované temperou v bar-
vách podzimu, paní učitelka ruce vystřihla a děti si je 
podepsaly. Další den přišel na řadu samotný strom. 
Předkreslený strom na výkresu jsme si vymalovali 
temperou, po zaschnutí s menší pomocí paní uči-

telky na něj nalepili kůru a na větve nalepili naše 
obtištěné ruce – listy. Mezitím děti dostaly svůj první 
domácí úkol, donést si vylisované listy. Všichni byli 
nadšení. A aby náš strom nebyl v lese sám, vybraly 
si děti zvířátka, která žijí v lese. Vybarvily je pastel-
kami a přilepily ke stromu, na strom nebo pod strom 
podle toho, kde to zvíře můžeme vidět. Naposledy 
děti přilepily vylisované listy a odnesly vyrobený 
strom na výstavu.  Barbara Raszyková

Medvídci z mateřinky vyráběli strom

Děti bojovaly v závodě požární všestrannosti

V obci prodejna potravin zůstane

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Metylovicích
           konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2017

Počet zapsaných voličů celkem 1388
Počet vydaných úředních obálek celkem 900
Počet odevzdaných obálek 899
Počet platných hlasů 895
Volební účast 64,84%

číslo strany název počet hlasů pořadí
21. ANO 2011 273 1.
29. SPD - Tomio Okamura 109 2.
15. Piráti 107 3.
24. KDU-ČSL 104 4.
8. KSČM 72 5.
4. ČSSD 69 6.
1. ODS 63 7.
7. STAN 39 8.
20. TOP 09 24 9.
9. Strana zelených 11 10.
26. REALISTÉ 6 11.
12. Strana svobodných občanů 5 12.
27. SPORTOVCI 4 13.
30. Strana Práv Občanů 3 14.
14. ODA 2 15.
10. Rozumní 1 16.-19.
19. Referendum o EU 1 16.-19.
22. Dobrá volba 2016 1 16.-19.
28. Dělnická str. soc. spravedlnosti 1 16.-19.
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           konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2017
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Vážení občané, 
jak již bylo několikrát avizováno, vedení obcí 

Bílá, Ostravice a Staré Hamry iniciovalo počát-
kem tohoto roku přípravu společné monografie, 
která by měla zevrubně mapovat historii těchto 
tří lokalit. Knihu autorsky připravuje tým odborní-
ků pod vedením historika PhDr. David Pindura, 
Ph.D. (Muzeum Těšínska). Vydáním této pu-
blikace bylo pověřeno třinecké nakladatelství 

WART Henryka Wawreczky, které mj. v červen-
ci tohoto roku výpravnou obrazovou publikaci 
Frýdlant nad Ostravicí: Pohledy do minulosti.

Obecní úřady dotčených obcí i autoři připra-
vované publikace k vám touto cestou i nadále 
směřují prosbu o spolupráci formou zapůjčení 
dobových fotografií či negativů (příp. diapozitivů 
atp.) z rodinných archivů, jakéhokoliv dalšího 
obrazového i písemného materiálu vztahujícího 

se k dějinám Bílé, Ostravice 
a Starých Hamrů a životu 
v dávné i nedávné minu-
losti. V případě zapůjčení 
tohoto materiálu, jenž vám 
bude po digitalizaci v pořád-
ku vrácen, bychom uvítali co 
nejpřesnější popis jejich ob-
sahu, který pak usnadní dal-
ší práci s tímto materiálem. 
Zároveň bychom taktéž uví-
tali kontakty na pracovníky 
či provozovatele někdejších 
rekreačních zařízení a pod-
niků v dané oblasti. Uvede-
né podklady je možno pře-
dat na Obecních úřadech 
Bílé, Ostravice a Starých 
Hamrů, případně se spojit 
přímo s D. Pindurem a H. 

Wawreczkou (na níže uvedených kontaktech) 
až do poloviny příštího roku (2018).

V tomto roce probíhal a stále probíhá inten-
zivní archivní výzkum členů autorského kolekti-
vu především v olomoucké pobočce Zemského 
archivu v Opavě, v níž je deponován cenný 
písemný materiál k minulosti naší oblasti z ně-
kdejšího obsáhlého archivu olomouckého arci-
biskupství. Zároveň bádáme po minulosti naší 
oblasti především ve Státních okresních archi-
vech ve Frýdku-Místku a Novém Jičíně, Zem-
ském archivu v Opavě, Státním archivu v Těšíně 
(Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział 
w Cieszynie) či archivu Povodí Odry. 

Věříme, že připravovaná kniha, která by 
měla poprvé obsáhleji mapovat společnou his-
torii našich horských obcí, potěší každého z vás. 
Zároveň touto cestou děkujeme všem, kteří již 
nabídli svou pomoc a poskytli nejrůznější pod-
klady. Jedná se o řadu zdejších občanů, rodáků 
či osob, které mají k naší oblasti dlouhodobě 
vřelý vztah.

Za přípravný tým: 
Bc. Eva Tořová, starostka obce Staré Ha-

mry (starosta@stare-hamry.cz; 724 178 725)
PhDr. David Pindur, Ph.D. (david.pindur@

muzeumct.cz; 558 761 228) 
Henryk Wawreczka (wart.wart@seznam.

cz; 602 749 070) 

Když jsem byla pozvána na sobotu 7. říj-
na na motosraz, říkala jsem si: „Hmm, počasí 
není nic moc, motorku nemám, snad tam bude 
aspoň zábava.“ Mraky kroužící nad námi sice 
vyhrožovaly, ale k ničemu většímu se neod-
hodlaly. A já? Já byla z akce nadšená. Jakožto 
pozvaný fotograf jsem nestačila mačkat spoušť. 
Tolik krásných strojů, ať nových, starších, upra-
vených, klasických, no krása pohledět. 

Ano, mluvím o 8. ročníku Motosrazu na Pstru-
ží, který pořádá BEVEKL.cz (Beskydský vete-
ránský klub). Před 13. hodinou se začali před 
restaurací Vlčárna shromažďovat stroje veš-
kerých podob. Nejdůležitější pro tuto akci jsou 
stroje československé výroby v čele se značkou 
Jawa. Tato značka měla na srazu i svůj stánek 
a představovala nový model JAWA 350 OHC.

Prezentace motorkářů probíhala v malém 
stánku uprostřed dění. Lidé se registrovali 
ke společné jízdě, ale díky tomu také organi-
zátoři mohli rozdat několik ocenění: Nejmladší 
účastník: Závodný Matouš 2002; Nejmladší 
účastníce: Reková Kateřina; Nejstarší jezdec: 
Hlozák František 1941; Největší objem: Yama-
ha 1300 Rek Dušan; Nejvzdálenější účastník 
OFICIÁLNĚ Valiček Vladimír z Trenčína a NE-
OFICIÁLNĚ Juraj Marton 212 km z Popradu; 
Nejstarší JAWA – Maléř Luděk / JAWA pérak 
1951; Nejstarší ČZ – Gajdaczek Radovan / ČZ 
125 T 1947; Nejstarší zahraniční moto – Lin-
dovský Jaromír / Honda 550 1975; Nejpěknější 
moto – Muroň Jiří / ČZ 150C. 

Bylo zajímavé sledovat, jak si všichni prohlí-
žejí cizí stroje, jak nad nimi diskutují s vážnými 
výrazy ve tváři. Na ukázku „první pomoci“ při 
dopravní nehodě si pro nás našli čas členové 
Červeného kříže z Valašského Meziříčí. 

V 15 hodin motory nastartovaly, kouř se 
vznesl do vzduchu a vyjeli jsme na vyjížďku. 

Trasa vedla přes Pržno, Raškovice, Skalici. 
Ve Skalici se odbočilo k přehradě na Bašce, 
kde byla pauza pro společnou fotku. Sluníčko 
svítilo a krásně hřálo, vypadalo to, že si někdo 
takové počasí opravdu vymodlil. Z prezentace 
bylo zjištěno, že se této akce zúčastnilo 75 mo-
tocyklů a vyjížďky se účastnilo 93 motocyklů.

U přehrady se ujal slova a poděkoval před-
seda klubu – Daniel Novotný. Se všemi se tímto 
zároveň rozloučil. Oznámil také, jak a kde bude 
probíhat další ročník Motosrazu. Na Pstruží to 
byl bohužel ročník poslední, a to kvůli stále 
většímu zájmu o tuto akci. Bylo tedy třeba najít 
větší prostor pro všechny moto-nadšence. Příš-
tí rok akce bude v kempu Kajlovec.cz a akce se 
bude jmenovat „Putování Slezskem“.

Celý den se povedl díky organizátorům 
a sponzorům, kterým tímto patří dík: Obec Pstru-
ží, Motozem, BESIP, restaurace Vlčárna. Více 

informací na motosraz.pstruzi.cz 
 Jana Borská, fotograf

Pstruží, Staré Hamry

Staré Hamry

Pro někoho jsou podzimní měsíce melan-
cholické, někdy až nostalgické. Snad k tomu 
přispívá nevlídné počasí, zatažená obloha, 
kratší den i brzké stmívání. Pro jiné je podzim 
obdobím mnoha inspirací, nádherných pest-
rých barev všude, kde se rozhlédnete, radostí 
ze sklizně úrody i symbolem babího léta. 

V mateřské škole máme podzim spojený 
s procházkami po blízkém okolí úpatím Ondřej-
níku. I my dospělí se vracíme do dětských let 
a spolu s našimi nejmenšími brouzdáme spa-
daným listím, sbíráme kaštany, šípky a spoustu 
inspirativních přírodnin, ze kterých následně 
tvoříme. 

Ve třídě Květinka jsme si z domácí sklizně 
uvařili jablkový kompot, děti s velkým nadše-
ním krájely jablka a jejich ochutnávka nebra-
la konce. Z nasušených listů jsme si vyrobili 
panáčka „Dubínka“ a ve výtvarném kroužku 

vznikala nádherná „podzimní sluníčka“. Paní 
učitelka ze třídy Krteček pojala aktivity podzimu 
s dětmi po svém. Mezi nejmladší „školkáčky“ 
přiletěl opravdový drak, děti si vyrobily pestro-
barevnou mozaiku a na malou chvíli se ocitly 
v pohádkovém světě s napínavým příběhem.

V průběhu uplynulého měsíce se ve škole 
odstartovaly zájmové kroužky. Každé pondělí 
v týdnu se mohou děti protáhnout s paní lek-
torkou při jógínském „pozdravu slunce“, v úterý 
se budovou školy rozezní tóny líbivých melodií 
a hudebních nástrojů. Pravidelně ve středu se 
děti ocitnou uprostřed šachového království. 
Každý den v odpoledních hodinách objevují 
krásy umění pastelů, barev při tvorbě z nejrůz-
nějších materiálů ve výtvarných činnostech. 

Za kolektiv mateřské školy vám přejeme dny 
protkané pestrobarevným kouzlem podzimu. 

 Věra Otawová, MŠ Pstruží

OBECNÍ ÚŘAD PSTRUŽÍ 
Rok s rokem se sešel a je tu zas ten krásný předvánoční čas. Čas,který je nejen časem 

spěchu a shonu,zastavme na chvílí ten shon a zmatek  

 

 ADVENTNÍ ROZJÍMÁNÍ 
 
 

„U VAŘONKY,PUNČE A DALŠÍCH 
VÁNOČNÍCH SPECIALIT“ 

 

 PŘEDVÁNOČNÍ ATMOSFÉRU ZPESTŘÍ    
HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ PAVLA BÝMY 
S EVOU HORECKOU 

8. 12. 2017 OD 15:00 

VE VENKOVNÍCH PROSTORÁCH U DĚTSKÉHO 
HŘIŠTĚ 

 

Obecní úřad a ZŠ a MŠ Pstruží 
 

                                      Vás zvou 
 

   Výroba adventních věnců  
                 a 

      vánočních dekorací 
 
      1.prosince 2017v 16:00 hodin 

          tělocvična ZŠ a MŠ 

 
 maminky,tatínci,babičky,dědečkové a příznivci tradic, 

přijďte se svými dětmi či vnoučaty vyrobit  
adventní věnec, voskové svíčky a další  

vánoční výzdobu. 
 

Doporučujeme si vzít i vlastní materiál  
(svíčky, bodce, ozdoby)  

 

                                           Restaurace „Včárna“ Pstruží       
 
 

                                                  

              Vás srdečně zve na 
 

MARTINSKOU HUSU 
       10.11. – 12.11.2017 
 

 

rezervace tel.:736 118 150 

Restaurace „Vlčárna“ Pstruží
vás všechny srdečně zve na

rezervace tel.: 736 118 150

Procházky úpatím Ondřejníku

Toto rozhodně není vhodné spojení pro naši 
sice pozdní, ale zato vydařenou tradiční akci. 
V přípravné fázi si mohli naši borci v pátek 6. 
října pochutnat na bramborových plackách, 
s nadšením připravovaných zástupci „Starších“ 
z obce Pstruží, kterým patří velké poděkování. 
Po odvolání letů z důvodu nevhodných leto-
vých podmínek a po zhlédnutí přípravy konku-
rence zbyla ještě trocha času na zdokonalení 
modelů.

Původní plán vypouštění draků na úpatí 
Ondřejníku sice kvůli nevhodnému počasí ne-
vyšel, ale čekání na příznivé podmínky se vy-

platilo. Využili jsme hřejivé paprsky babího léta 
a dokonce mírně větrné ovzduší a ve středu 
18. října uskutečnili velké dračí klání. Soupeřilo 
se v pěti kategoriích a nutno říci, že se všichni 
usilovně snažili uspět. Dokonce i ti, kteří draka 
nevlastnili. Týmová práce se určitě cení! 

Nakonec byli všichni „vylétáni“, snad spo-
kojeni, odměněni. Někteří sklidili i cenu navíc, 
dlužno říci, že úkol poroty byl nelehký.

Na závěr zbývá poděkovat majitelům louky, 
která byla skvělým leteckým areálem, přestože 
jeden drak uvíznul a jiný byl rozcupován. 

Děkujeme.  Lenka Kolesová 

Go fly a kite! Draci konečně létali

Jedná velká rodina a spousta kouře naposledy

15. října se v obci konal tradiční krmáš. 
Na bohoslužbu u místní kaple se stejně jako 
v létě 13. srpna, kdy byla pouť, sešlo poměrně 
dost lidí. Po mši přišlo vhod občerstvení, které 
se podávalo v nedalekém informačním centru 
a cukrárně. Je potěšitelné, že si lidé chtějí po-
povídat a užít si vzájemného setkání v tomto 
areálu. Objekt tak plní svůj účel. 

Přestože se krmáš i pouť konaly bez pří-
tomnosti tradičního partnera a dlouholeté-

ho němého svědka – staleté lípy – setkání 
obyvatel se vydařilo. Přispělo k tomu krásně 
upravené okolí, nově vyasfaltovaná komuni-
kace, nově vybudovaný chodník a opravená 
omítka kaple. Pan Bužek poděkoval vedení 
obce za provedení těchto prací. A jaký osud 
měla stará lípa? Z bezpečnostních důvodů, 
pro ztrouchnivělé větve i kmen, musela být 
v červnu pokácena. 

 Text a foto: kronikář obce 

Tradiční krmáš ve Pstruží

Výzva k přípravě monografie obcí 
Bílá, Ostravice a Staré Hamry

Na Bílém Kříži před 110 lety. V popředí někdejší dřevěnice Jana 
Pavloska (Staré Hamry č. p. 257), z níž si vítkovická sekce německého 

turistického spolku Beskideverein vybudovala útulnu Beskidenheim. 
Objekt zcela vyhořel 27. září 1927. Vlevo v pozadí tzv. Josefinka 

(Josefinenheim) v sousedství dřevěného kříže již v katastru Morávky. Po-
hlednice vydaná v roce 1907 Uměleckým knižním závodem, papírnictvím 
a knihtiskárnou Amende a Holaň ve Vítkovicích, sbírka Davida Pindura.
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Podzim probarvil nejen krajinu
V říjnovém období se 

příroda krásně barví, hlav-
ně listy stromů. Lidé se ko-

chají pohledem na pestrou krajinu. A tento ráz 
se promítl hned do několika akcí naší školy. 

Kolorit podzimu jsme umocnili tradiční 
Drakiádou. Jednoho říjnového odpoledne se 
na oblohu postupně vznesla pestrá paleta 
podzimních dráčků – velkých, malých, duho-
vých i maskáčových. Žáci si s rodiči i peda-
gogy užili krásnou společnou dvouhodinku. 
Oči se potěšily, nohy se proběhly a vztahy se 
upevnily. Někdy stačí jen málo.

Barevně oživnul také školní areál před hlav-

ním vchodem. Družina obstarala potravinové fó-
lie, děti jimi omotaly kmeny stromů a propojily je 
mezi sebou. Vznikly tak dlouhé průhledné plo-
chy – pavučinky – vybízející k vymalování. A to 
byla výzva. Barevné fixy vedené dětskou rukou 
rejdily po fólii a vytvořily různé obrázky – od zví-
řátek, přes rostliny až po symboly Halloweenu. 
Tvůrčí atmosféra byla proložena hudbou, vy-
cházející ze školního reproduktoru. Kolemjdoucí 
byli doslova vtaženi do tvůrčí atmosféry.

Projektovým dnem „Den duhy“ jsme ba-
revné hraní podzimu završili. Duha je optický 
úkaz, projevující se jako skupina soustředných 
barevných oblouků – jak praví chytrá kniha. 

Z barev spektra jsme vyšli. Žáci každé třídy si 
vybrali jeden odstín a v jeho duchu přišli ob-
lečeni do školy. Závěrečná fotka v tělocvičně 
dokazuje, jak zodpovědně děti k tomuto dni 
přistoupily. A nešlo jen o oděv. Téma duhy 
se prolínalo učivem celého dopoledne, učitelé 
přichystali mnoho aktivit a poutavých činností. 
Děti pak řešily křížovky, vymýšlely příběhy, sle-
dovaly filmy, prezentace, poslouchaly písně, 
hrály hry, soutěžily a vyhledávaly zajímavosti 
o tomto přírodním úkazu. Malbou duhové víly 
za zvuku stejnojmenné písně Hany Zagorové 
jsme si den vychutnali i s hudebním prožitkem. 

 Hana Golasová

S příchodem října se každoročně stěhuje-
me z terénu do klubovny, i když se také ještě 
alespoň jednou do měsíce provětráme nějakou 
vycházkou či výletem. Rozjela se i čtvrteční an-
gličtina a středeční Všehomixy, takže program 
„zimního režimu“ je naplněn. 

Ještě Den seniorů s Pepinem
Oslavy Dne seniorů na Dukle byly opravdu 

hektické a vedení naší obce patří poděkování 
a uznání. Po týdnu jsme ještě decentně pokra-
čovali v klubové verzi s ostravským bardem 
panem Josefem Seifertem. Také to bylo milé.

Dva podzimní výlety
Na Maralák, který byl v září odpískán kvů-

li počasí, se v páteční vsuvce vydala jen mi-
nivýprava, neboť opět hrozil déšť, nicméně 
nakonec nepadla ani kapka. Tamní kuchyně 
je ale opravdu špičková. Následný čtvrteční 
výlet do Hodslavic byl také moc hezký. V rod-
ném domku Františka Palackého nás již čekal 
evangelický farář pan Červenka, který se nám 
věnoval nejen v tomto muzeu, ale i při prohlíd-

kách dřevěného kostela sv. Ondřeje a tamního 
evangelického kostela. Posléze jsme se posil-
nili v útulném penzionu Staré Fojtství a pak již 
v pohodě zpět na vlak do nedalekých Hosta-
šovic. 

Další fotománie
Následující čtvrtek se uskutečnilo další po-

kračování cyklu Fotománie, kdy si prohlížíme 
klubové fotky a zavzpomínáme na dřívější 
akce, tentokráte z roku 2012. Nakonec přítomní 
jednohlasně vybrali fotku roku.

S Danou na výstavách
Poslední čtvrtek nás čekala zajímavá před-

náška naší letité „průvodkyně“ paní Dany Bar-
netové z cyklu Cestujeme s Danou. Takže 
jsme společně navštívili tři unikátní výstavy: 
v Praze o Karlu IV., ve Valticích Korunovační 
klenoty v dějinách světa a v Příboře pak výsta-
vu Kopřiva.

Co nás čeká v listopadu
Začneme kultovní vycházkou do Pstruží, 

posléze bude Fotománie 2013, pokračování 
přednášky o Telči, Lehce poetické odpoledne 
s poezií a kytarou a zpívání s Jarmilou a její 
harmonikou. Z pravidelných aktivit poběží zdra-
votní cvičení obou skupin, karbanické odpoled-
ne, angličtina a pořad Všehomix.

Kompletní program na měsíc listopad na-
jdete 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 přeji všem pokud možno umírněný 
listopad a zvu na další naše klubové akce. 

 Petr Bernady

Zimní sezónu zahájil Pepino 

Hraje a zpívá pan Josef Seifert alias Pepino

Den seniorů v klubovně.

Vzpomínka na Hodslavice.

Kunčice pod Ondřejníkem

Sál Restaurace Huťařství
15. 12. 2017 v 18:00

17. 12. 2011

adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel

Pořádá agentura Zdeny, SLPT Valašský vojvoda, za finanční podpory Moravskoslezského kraje, statutárního města 
Ostrava, městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, statutárního města Frýdek-Místek,  

města Frenštát pod Radhoštěm, obce Kozlovice a obce Kunčice pod Ondřejníkem.

pořádaný pod záštitou biskupa Ostravsko–opavské diecéze Mons. Františka Václava Lobkowicze, 1. náměstka 
hejtmana Moravskoslezského kraje Lukáše Curyla, primátora statutárního města Frýdek-Místek Michala Pobuckého, 
starostky městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky Liany Janáčkové, starostky města Frenštát pod Radhoštěm 
Zdeňky Leščišinové, starosty obce Kozlovice Miroslava Tofla a starosty obce Kunčice pod Ondřejníkem Tomáše 
Hrubiše. 

Vstupné 100 Kč

Komorní sbor 
NyKLbaNd z Frenštátu p. R.

JiTKa ŠuRaNSKá TRiO
Cimbálová muzika

KONOPJaN z Ostravy 

běHeM FeSTiVaLu PRObíHá FiNaNčNí SbíRKa PRO PePíKa MaLiNíKa Ve SPOLuPRáCi S CHaRiTOu FReNŠTáT p. R.
daLŠí FiNaNčNí daR VěNuJe FiRMa FeRRiT STaRé MěSTO.

Předprodej: Obecní úřad Kunčice pod Ondřejníkem od 27. 11. 2017 - tel. 556 850 145

19. mezinárodní
festival

GENERÁLNÍ PARTNER: PARTNEŘI:

HLAVNÍPARTNEŘI:

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: PARTNEŘI:

KOZLOVICE

ČESKÁ REGIONÁLNÍ TELEVIZE

www.CRTV.cz

     VÁŽENÍ RODIČE A OBČANÉ, ZVEME VÁS NA VÁNOČNÍ JARMARK, 
KTERÝ SE BUDE KONAT V NAŠÍ ŠKOLE

VE ČTVRTEK 7. PROSINCE 2017
OD 15:00 DO 17:00 HODIN.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

VÁNOČNÍ JARMARK

SRPDŠ a ZŠ a MŠ Karla Svolinského Kunčice pod Ondřejníkem

Jako odměnu za aktivní účast v projektu 
Sazka Olympijského víceboje, do kterého se 
naše škola zapojuje již pátým rokem, jsme 
získali trénink s olympionikem. Přijet měla 
trojskokanka Šárka Kašpárková, ale pracovní 

povinnosti jí to nedovolily. Nahradili ji tyčkař 
Štěpán Janáček, trenér skokanů Michal Pogá-
ny a freestylový motokrosař Petr Pilát, který se 
stal hlavní hvězdou celého dopoledne. 

Děti byly rozděleny do pěti družstev, ve kte-
rých soutěžily v různých disciplínách – šta-
fetové a překážkové běhy, trojskok, střelba 
na branku a do terče. Nejzajímavější disciplí-
nou bylo vázání uzlů jednou rukou s iluzionis-
tou Pavlem Dolejškou, který celou akci také 
moderoval a zakončil kouzelnickým vystoupe-
ním. Atmosféra byla úžasná a dotazy na Petra 
Piláta, stejně jako fronta na jeho podpis, ne-
braly konce. Cíl Sazka Olympijského víceboje 
– přivést ke sportování co nejvíce dětí a ukázat 
jim sport jako zábavu a životní styl – byl splněn. 
Petra Švrčková, garant projektu na naší škole

Podzimní vycházka pořádaná Sportem pro všechny při TJ SOKOL Kunčice pod Ondřejníkem ze dne 12. října byla jedním slovem úžasná. 
Cestou jsme zažili různá překvapení, které nám připravila paní Z. Křenková. Hlavně opravená kaplička Máří Magdalény se líbila všem. 

Venkovní občerstvení nemělo chybu, a tak se těšíme na další turistické kilometry a příjemný kolektiv. Jana Mončková

K Vánocům v Beskydech již tradičně patří 
mezinárodní festival adventních a vánočních 
zvyků, koled a řemesel s názvem Souzně-

ní, který ani letos nevynechá svou zastávku 
v Kunčicích pod Ondřejníkem.

V pátek 15. prosince se sál restaurace Hu-
ťařství ponoří do předvánoční atmosféry plné 
lidové hudby, dobrého jídla a pohody. Pro-
gram začne úderem 18. hodiny, kdy vystoupí 
pěvecký komorní sbor Nyklband z Frenštátu 
pod Radhoštěm. Následně uslyšíme řadu tra-
dičních moravských písní v podání hudebního 
seskupení Jitka Šuranská Trio (Jitka Šuran-
ská na housle, Martin Krajíček na mandolínu 
a Marian Friedl na kontrabas a další hudební 
nástroje). V závěru večera na pódiu vystoupí 
cimbálová muzika Konopjan. Vstupné bude 
v hodnotě 100 Kč. Festival Souznění bude dále 
pokračovat v sobotu 16. prosince v Kozlovicích 
a vyvrcholí v neděli 17. prosince slavnostním 
Galakoncertem ve Frenštátě pod Radhoštěm. 

Festival Souznění se vrací do Kunčic 
Vystoupí Jitka Šuranská Trio a další

Jitka Šuranská Trio. Foto: Gabriela Kolčavová Foto: Jiří Klouda

Trénink s olympionikem
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slovo místostarostky

Janovice

PODPOŘENO 

  

   

 

 

Účinkují:  
 

Folklórní soubor 
Ondráš z Janovic 

* 
Dětský folklórní 

soubor 
Ondrášek z 

Janovic 
* 

Cimbálová 
muzika Zbujnik 

a 
jako vzácný host 
dětský folklórní 

soubor Malý 
Sedmikvítek 

z Frenštátu pod 
Radhoštěm 

„Sněha hrubo, napadane, chodniky su zafujane……..“, 
ale všichni příznivci se potkají na  

VÁNOČNÍM POSEZENÍ U CIMBÁLU 
2. 12. 2017 v 17.00 hod. v restauraci u Tolfů 

v Janovicích – Bystrém. 

 

 
Vstupné 

dobrovolné. 
* 

Rezervace míst 
nutná, kontaktuje 

prosím, přímo 
restauraci.  

* 
Autobus z Janovic 

odjíždí v 16.30 
hod.  

(zast. Legerský) a 
dále po zastávkách 
(poslední zastávka 
u ZŠ v Janovicích). 

* 
Návrat po 
skončení 

programu v cca 
21.00 hod.  

 

Kalendáře 2018
Vážení občané,
i pro rok 2018 je připravována výroba 

stolních kalendářů. Jedná se již o čtvrtou 
sérii kalendářů obce. Tentokráte bude ka-
lendář věnován souboru starých selských 
dřevěných stavení, tedy stavení, která v mi-
nulosti stála a v mnohých případech dodnes 
stojí v katastru obce. Podařilo se soustředit 
na šedesát starých historických fotografií jak 
zmíněných dřevěnek, tak i historických po-
hledů na naši obec.

Distribuce kalendářů bude provedena 
na počátku prosince 2017. 

 Vladimír Kutlvašr

Milí sousedé,
je sychravý podzimní večer a já se chystám s vámi podělit o své dojmy z uplynulého měsíce a oče-

kávání pro nadcházející dny.
Předně musím říci, že čas letí jako bláznivý, a mám pocit, že to bylo včera, co jsem dětem a učitelům 

přála slunečné prázdniny. Teď vstáváme do tmy a v úřední dny zamykáme úřad po setmění. Snad 
předpovědi nelžou a ještě pár následujících dnů bude příjemně.

Na konci září se konalo 16. veřejné jednání Obce Janovice. Přesto, že se zastupitelé zabývali po-
měrně zásadními otázkami pro budoucnost naší obce, byli ve značné početní přesile oproti zástupcům 
veřejnosti. Nebylo to poprvé a já už jsem se kolikrát ptala sama sebe, čím to je? Příjemné by bylo brát to 
jako projev spokojenosti občanů s prací zástupců, které si zvolili. Obávám se ale, že mnohem pravdě-
podobnějším důvodem je nezájem o to, co se v obci děje, a to mě velice mrzí. Tak snad jen telegraficky 
– zastupitelstvo mimo jiné schválilo koupi objektu fary v Janovicích a přilehlých pozemků za účelem 
přestavby na byty určené pro seniory a také úvěr na realizaci investičních záměrů na následující ob-
dobí, zejména těch, které budou realizovány za využití finančních prostředků z dotačních programů.

Rada obce se v říjnu sešla dvakrát. I radní měli, kromě těch rutinních, na programu zajímavá témata, 
z nichž bych vyzdvihla nájem objektu bývalé školy na Bystrém. Na základě výsledků výběrového řízení, 
které bylo v souladu se závěry zastupitelů na 14. veřejném jednání zastupitelstva obce Janovice vyhlá-
šeno pouze na přízemí uvedeného objektu, společné prostory a zahradu, byla uzavřena dlouhodobá 
nájemní smlouva a aktuálně se pracuje na projektové dokumentaci k 1. NP, které bude nabídnuto 
zájemcům za účelem stavebních úprav na dvě bytové jednotky. 

V oblasti investic byl říjen na obci ve znamení dokončení rozsáhlého projektu protipovodňových 
opatření, o kterém jsem připravila samostatnou souhrnnou informaci. Dokončena byla také oprava 
kříže u MŠ. V oblasti dotací mi udělal radost úspěch žádosti o finanční podporu na výměnu vrat v ha-
sičské zbrojnici v Janovicích. Další malá finanční injekce do obecního rozpočtu. Pokud se nám podaří 
najít vhodného dodavatele, realizace proběhne ještě do konce roku. V následujících dnech budou zná-
my také výsledky hodnocení projektu Ondrášovské slavnosti – Znovu v Hradisku, který jsme podali 
v programu přeshraniční spolupráce s polským partnerem. Do konce listopadu budeme ještě pracovat 
na přípravě projektů do Programu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2018 a dokončí-
me projekty do Operačního programu životní prostředí na zateplení některých obecních budov. 

Říjen byl bohatý i na kulturu a zábavu. Senioři již tradičně oslavili svůj mezinárodní den. 5. října se 
sešli v hostinci Ondráš. Kulturní program pro ně zajistila sociální komise a podle ohlasů, které zatím 
mám, se nám to docela povedlo. Přítomní ocenili především příjemnou neformální atmosféru, kterou 
podtrhla zábavná tombola, kulturní program i hudební duo, které hrálo k tanci i poslechu. Až mi zase 
někdo bude tvrdit, že důchodci řeší akorát slevy v supermarketech a televizní seriály, doporučím mu, 
aby se příští rok přišel kouknout.

Hezky se nám to sešlo i v sobotu 7. října. Dopoledne jsme přivítali sedm nových občánků Janovic 
na slavnostním obřadu a PRVOČAS pořádal už sedmou Dračí stezku. Obojí se vydařilo. O týden poz-
ději vyjeli zájemci o relax a vodu s ČČK do Tropicany ve Wisle. Na neděli 22. 10. bylo naplánováno 
sázení ovocných stromků, ale pro nepřízeň počasí byla akce odložena. V době, kdy tento článek čtete, 
už ale stromečky určitě koření. Můžete si je prohlédnout během příjemné procházky na příčnici mezi 
Janovicemi a Bystrým.  Gabriela Milotová, místostarosta

Další z řady veřejných zasedání Zastupi-
telstva obce Janovice se odehrálo 25. září 
v budově obecního úřadu. Kromě běžných pra-
covních záležitostí bylo na pořadu jednání pro-
diskutování a rozhodnutí o uzavření finančního 
úvěru potřebného pro zajištění plánovaných 
investičních projektů na léta 2018-2020. 

Jedná se zejména o zajištění připravova-
ného zateplení budovy ZŠ Janovice, další 
etapy chodníků v Janovicích, možné výstavby 
komunitního domu seniorů a další energeticky 
úsporná opatření obecních budov. Zastupitel-
stvo schválilo navrhovanou smlouvu o úvěru 
s Českou spořitelnou. Dalším důležitým bodem 
bylo rozhodnutí o podání půjčky na Minister-
stvu životního prostředí ČR ve výši cca 9,5 mil. 
Kč za podmínky nutného provedení zástavy 
nemovitostí. Půjčku je uvažováno využít pro 
financování akce „Revitalizace a snížení ener-
getické náročnosti základní školy“. I tento bod 

byl po diskuzi zastupiteli podpořen. 
Zásadním bodem jednání bylo rozhodnutí 

o uzavření smlouvy na zakoupení objektu fary 
v Janovicích a přilehlých pozemků. Objekt fary 
je uvažován pro rekonstrukci a přístavbu a ná-
sledné využití jako dům seniorů. Zastupitelé 
rozhodovali jak o variantách kupní ceny, tak 
i o dalších ujednáních uvedených v navrhované 
kupní smlouvě. S prodávajícím byl předjednán 
systém platby za předmět smlouvy. Celá částka 
ve výši 4 mil. Kč bude poukázána na účet jano-
vické fary. Z této částky je naplánováno 2 mil. 
Kč použít na opravu místního kostela. Smlouva 
o prodeji fary je postavena tak, že pokud nebu-
de stavba ze strany obce realizována do 31. 
12. 2020, bude budova fary zpět převedena 
do vlastnictví biskupství a na účet obce bude 
vrácena celá zaplacená částka. Tato nemovi-
tost musí být v tomto termínu přestavěna na ko-
munitní dům pro seniory nebo na pečovatelské 

byty. V diskuzi byly probírá-
ny otázky týkající se účel-
nosti a budoucího využití 
stavby. Návrh na uzavření 
smlouvy o koupi fary byl 
nakonec schválen. S tímto 
bodem také souvisel další 
projednávaný bod, jehož 
obsahem bylo v pořadí již 
sedmé rozpočtové opatření 
Obce Janovice. I toto roz-

počtové opatření bylo schváleno.
Na zasedání zastupitelstva se dostavili také 

zástupci firmy Provod, s.r.o., aby reagovali 
na medializaci akce kanalizace v obci. Jedna-
tel firmy Petr Plichta shrnul historii účasti fir-
my na přípravě akce kanalizace v obci. Firma 
Provod vypracovala studii proveditelnosti akce 
kanalizace před dvěma lety. Nyní vyhrála ve vý-
běrovém řízení „Projektová dokumentace kana-
lizace v obci Janovice“, a proto se začala zabý-
vat sběrem podkladů, které jsou ke zpracování 
projektové dokumentace potřeba. Přítomným 
byl vysvětlen problematický dotazník a také oka-
mžitá reakce firmy vedoucí k nápravě nespráv-
né verze dotazníku. Firma k celé problematice 
vydala písemné stanovisko, které bylo zasláno 
obci a bylo také zveřejněno na webových strán-
kách obce. Potřebné podrobnosti, týkající se 
kanalizace v obci, byly vysvětleny osobně všem 
občanům, kteří se zúčastnili víkendového setká-
ní občanů s firmou. Svatopluk Běrský poděkoval 
zástupcům společnosti Provod s.r.o. za to, že 
přijeli zastupitelům obce i občanům vysvětlit, 
kde se stala chyba, a rovněž jim nastínili další 
kroky, které jsou plánovány. Vzhledem k tomu, 
že Obec bude nucena jednat ve věci kanalizace 
nejen s občany a společností Provod, s.r.o., ale 
postupem času i se stavebním úřadem a další-
mi jinými úřady, navrhl starosta obce, aby byl 
Svatopluk Běrský pověřen jednáním v této věci. 
Návrh byl zastupiteli podpořen.

jubilea
Vinšujeme říjnovým oslavencům. 

Do Janovic p. Marii Vaškové, p. Ludmile 
Pukowské, p. Marii Šeděnkové, p. Jaroslavu 
Červenkovi, p. Jiřímu Ličkovi a p. Eduardu 

Drabinovi a také na Bystré p. Marii Huserové 
a p. Františku Jindrákovi.

Pevné zdraví a životní optimismus 
přeje Obec Janovice.

Po dlouhém odloučení se 5. října po roce 
opět shledali janovičtí senioři z obou částí 
obce, z Janovic a Bystrého. Vše to začalo 
hned, jak na kostelní věži odbila pátá hodina 
odpolední. Celé setkání se odehrávalo v míst-
ním hostinci Ondráš. Počet účastníků byl velmi 
uspokojivý. Ani moc, ale ani málo lidí.

Na úvod si slovo vzala paní Milotová, mís-
tostarostka obce. Dále seniory přivítaly děti 
z místního folklorního souboru i děti z mateř-
ské školky, které vystoupily, zatančily i za-
zpívaly. Po nich následovalo vystoupení žen, 
které udržují ondrášovskou tradici. 

Po vystoupení členové sociální komise 
obešli dobře naladěné seniory s lístečky 
do zábavné tomboly. V tombole byly ceny „ne-
vyčíslitelné“ hodnoty. Každý, kdo vyhrál, se 
těšil z vtipného dárku. Například jednou z nich 
byl notebook. Všichni byli v očekávání, jak 
asi vypadá. Paní Jindra měla to štěstí a tuto 
vzácnou cenu vyhrála. Všichni z přítomných 
chtěli vidět daný přístroj. Po odtajnění výhry 
se sálem rozlehl hlaholivý smích. Paní vytáh-
la krásný zelený zápisník, jenž je v angličtině 
pojmenovaný jako notebook. V tombole vyhrál 
téměř každý.

Tradiční setkání janovických a bystřanských seniorů

K večeři byla podávána masová roláda 
s přílohou. Jedna z účastnic to celé shrnula 
jako skvostnou akci a těší se na další ročník.

Po všech společenských aktivitách násle-
dovala volná zábava. Jedlo se, pilo se a tanči-

lo. Živá hudba byla na závěr zlatou třešinkou 
na dortu. Údery do kláves a tamtamy se ozý-
valy z hostince dlouho do noci. Byl podzimní 
večer a vanul studený vítr...
 Martin Bednárek, foto: Jana Kutlvašrová

Sobota 7. října byla ve znamení dobré nála-
dy, protože jsme na obecním úřadě opět přiví-
tali nové občany naší krásné vesnice. Cvakla 
klika, dveře letí a do síně bývalého kinosálu 
vešli mladí lidé se svými robátky. Celkově jsme 
přivítali sedm nových občánků. Každý z občán-
ků obdržel dobré slovo a samozřejmě malou 
pozornost. K radosti přítomných vystoupily 
i děti z mateřské školky. 

Nejprve musel každý rodič složit správný ro-
dičovský slib, který musel být vyřčen ze srdce. 
Na správnost slibu dohlížela odborná komise. 

Poté promluvil hlaholivým hlasem starosta 
obce a popřál vše nejlepší těm nejmenším ob-
čanům Janovic. Aby se na tuto chvíli nezapo-
mnělo, každé z dětí dostalo přívěšek – slona 
pro štěstí a drobnou pozornost.

Po hezkém „obřadu“ ti, kdo chtěli, si nechali 
udělat pár fotografií s dítkem u kolébky. Obřad 
skončil a rodiče, prarodiče i zástupci obce se 
rozešli do svých domovů na oběd.

Rodiče od obce následně obdrželi na pa-
mátku sadu dvou fotografií z akce.

 Martin Bednárek, foto: Vladimír Kutlvašr

Vítání sedmi nových občánků

16. veřejné zasedání zastupitelstva
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Bílá

5. 11., 12. 11., 19. 11., 26. 11. 
vždy v 10.30.

Přehled bohoslužeb 
v kostele sv. Bedřicha 

na měsíc listopad

Věděli jste, že historie mezinárodní letiště Leoše Janáčka 
v Mošnově se začala psát už na počátku 20. století?  

 
Mnohem více se dovíte na 
EXKURZI LETIŠTĚ,  
kterou pořádá Sociální 

komise rady obce 
Janovice, Klub seniorů 

v úterý, 21. listopadu 2017. 
 
 

Přihlášky přijímá Obecní úřad Janovice a p. Drahuška Kulihová (pro místní část Bystré). Z bezpečnostních 
důvodů je kapacita zájezdu 30 osob. ZÁJEMCI MUSÍ V RÁMCI PŘIHLÁŠKY UVÉST ČÍSLO SVÉHO 
OBČANSKÉHO PRŮKAZU! 
 
 
Odjezd autobusu:  
Restaurace u Toflů v 8.40 hod.  
Janovice (konečná) v 8.50 hod.  
Dále lze přistupovat na autobusových 
zastávkách.  
Návrat kolem 12.30 hod. 
 
 
 

Dokončili jsme velice významný projekt 
s názvem Protipovodňová opatření obce Ja-
novice. Na jeho realizaci se pracovalo několik 
měsíců a jeho nejpodstatnější částí je nový 
bezdrátový rozhlas, který bude do konce letoš-
ního roku ve zkušebním provozu. Bylo nainsta-
lováno přes 100 ks nových hlásičů, které jsou 
napojeny na moderní ústřednu, umožňující růz-
né varianty hlášení, ovládání přes mobilní te-
lefon a další funkcionality. Některé vychytávky 
se na první pohled mohou zdát zbytečné, ale 
v době krizového stavu mají svůj neoddisku-
tovatelný význam. V souvislosti se zkušebním 
provozem rozhlasu si vás dovoluji požádat, 
abyste nám v případě nevyhovujícího nasta-
vení hlásiče (hlasitost, nasměrování atd.) tuto 
skutečnost oznámili. Přijaté podněty budeme 
souhrnně řešit začátkem příštího roku s doda-
vatelskou společností. 

Projekt Protipovodňová opatření obce Jano-
vice ovšem není jen rozhlas. Jsme připraveni 
na situaci výpadku elektřiny pro řídicí systémy, 
protože součástí projektu bylo i pořízení nové 
elektrocentrály o výkonu 5,5 kW. Změny se do-
tkly významně též našich hasičských zbrojnic. 
Stařičké rotační sirény byly nahrazeny elektro-
nickými, které jsou napojeny na centrální pra-
coviště HZS MSK a umožňují kromě zvukových 

signálů též vysílání mluveného slova. V obci 
byly dále nainstalovány dvě srážkoměrné a dvě 
vodoměrné stanice. Výsledky měření těchto za-
řízení jsou volně dostupné na adrese uvedené 
na obecním webu www.obecjanovice.cz. Zde 
najdete i odkaz na nový povodňový plán obce, 
který je také součástí investiční akce. 

Celkové náklady projektu dosáhly 
4.254.117 Kč, z toho částka 2.977.881 Kč byla 
získána jako dotace z Operačního programu 
životního prostředí. 

 Gabriela Milotová, místostarosta
 foto: archiv obce

Protipovodňový plán obce

V sobotu 7. října proběhl v areálu Základní 
školy v Janovicích již sedmý ročník tradiční Dračí 
stezky. Tak jako v předchozích letech i průběh 
poslední Dračí stezky závisel do značné míry 
na počasí. Nám tentokrát přálo štěstí a odpole-
dne se nesměle prodralo skrz mraky sluníčko 
a hlavně začalo trochu foukat. 

Pro děti bylo připraveno několik disciplín, 
ve kterých mohly prokázat svou fyzickou zdat-
nost i manuální zručnost. Všechny děti, které 
přišly s dračí maskou a úspěšně zvládly jednot-
livé úkoly, si vysloužily za odměnu malý balíček 
dobrot. Děti s rodiči začaly pouštět donesené 
draky, takže se za chvíli nad zahradou základní 
školy vznášelo více jak 15 draků. Jeden z nich 
dostal dokonce na chvíli svobodu, ale naštěstí 
sám daleko nedoletěl. Všichni účastníci mohli 
hlasovat „O nejpovedenějšího draka vlastní vý-
roby“. Vítězem se stal drak, který nejen krásně 
vypadal, ale předčil v létání i draky kupované.

Pro zahřátí nám přišel vhod teplý čaj, svařák, 

Po Dračí stezce budou lampiony

Přátelské setkání ředitelů a pedagogických 
pracovníků škol a školských zařízení mikroregi-
onu Frýdlantsko-Beskydy se uskutečnilo v úterý 
17. října na Základní škole v Janovicích. Téma-
tem celého setkání byla Ekoškola s cílem přeno-
su dobré praxe a sdílení zkušeností. 

Na tuto akci se ekotým a celá škola chystala 
několik dní předem. Pro vzácnou návštěvu jsme 
připravili pozvánku z ručně vyráběného papíru, zá-
ložky do knih s logem školy, květinu z listů starých 
knih a návod, jak pracovat v Ekoškole v sedmi 
krocích. Po přivítání panem ředitelem Ivem Toše-
novjanem, jenž byl iniciátorem oné akce, proběhla 
prezentace naší práce, kterou provázela Monika 
Olšáková, Sára Pastorková z 8. třídy a Eliška 
Burdková z 9. třídy. Děvčata společně s koordi-
nátorkou spolehlivě a srozumitelně představila 

kroky vedoucí k realizaci environmentálního pro-
gramu ve škole. Následně celá skupina absol-
vovala prohlídku školy, kde se návštěvníci mohli 
podívat na plakáty a výstupy dětí z našich projektů 
a kampaní, mohli jsme také představit četnou pre-
zentaci i výzdobu na poli prevence a čtenářské 
gramotnosti. Na závěr jsme se pochlubili způsoby 
prezentování naší školy na veřejnosti. Představili 
jsme naše webové stránky, ukázky dobré praxe 
z naší školy na webu www.ekoskola.cz, dále pak 
projekt Badatelé.cz, v časopisu Kritická gramot-
nost či v periodiku Mikroregion. 

V posledním roce nám vyšlo mnoho zají-
mavých a podnětných článků, takže jsme měli 
příležitost ukázat, jak lze výsledky našeho sna-
žení publikovat směrem k veřejnosti.

Jsme velmi rádi, že jsme mohli s kolegy z jiných 

škol sdílet naše radosti, konkrétní zkušenosti, nav-
nadit je na práci v environmentálních programech 
a potěšit je malými dárečky z recyklovaných mate-
riálů. Říká se, že nejefektivnější učení je učení pří-
kladem. Věříme, že si návštěvníci odnesli mnoho 
inspirace do svých škol a budou mluvit o Základní 
škole v Janovicích jako o škole s příjemnou atmo-
sférou plnou krásných podnětů. Toto setkání slou-
žilo ke sdílení, vzdělání, výměně zkušeností a také 
k propagaci školy. Děkujeme Městskému úřadu 
ve Frýdlantě nad Ostravicí, zejména paní Dagmar 
Košťalové a Kateřině Podraské, za pomoc s orga-
nizací této smysluplné akce, která byla realizována 
za podpory v rámci projektu Místní akční plán roz-
voje vzdělávání v ORP Frýdlant nad Ostravicí, reg. 
č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000392.
 Monika Olšáková, foto: archiv ZŠ Janovce

grilované klobásky i pečené brambory. Nechy-
běly ani sladké dobroty obětavých maminek.

Věříme, že se všem zábavné odpoledne lí-

bilo, a už se těšíme na další akci, kterou bude 
za měsíc lampionový průvod. 
 Markéta Vařechová, foto: archiv PRVOČAS

Sdílení dobré praxe Ekoškoly v Janovicích 

 (pokračování ze str. 1) 
Žáci by se prostřednictvím zahrady měli učit 

ohleduplně chovat k přírodě a šetrně se v ní po-
hybovat. Název Zahrada všech smyslů vychází 
z myšlenky, že by děti měly vnímat okolí nejen 
zrakem, ale i sluchem, hmatem, čichem a chutí. 
Rádi bychom u dětí rozvinuly i tzv. „šestý smy-
sl“, který je přivede k prožitku a vnímání sepětí 
s přírodou. Sledování by mělo probíhat bada-
telským způsobem, který již aplikujeme pátým 

rokem. Projekt bude realizován v období od 1. 
9. 2017 do 31. 8. 2018. Důvodem, proč ředitel 
školy Ivo Tošenovjan a koordinátorka EVVO 
Monika Olšáková zpracovali tento projekt, je, 
že umožní celé škole aktivně a zodpovědně 
realizovat dlouhodobé záměry v oblasti envi-
ronmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. 
Dalším naším cílem je podpořit zdravý životní 
styl, propojit školu s praxí a zapojit veřejnost 
do aktivit školy směřujících k ochraně životní-

ho prostředí. Z tohoto důvodu chceme požádat 
rodiče, janovické spolky a širokou veřejnost 
o podporu a spolupráci. Karel Čapek v jednom 
svém díle zmínil: „Zahrádka u vašeho domu je 
stejný projev vaší životní kultury jako váš byt 
nebo vaše knihovna. Je na ni na první pohled 
vidět, jaké jsou naše nároky na krásu, řád nebo 
soulad.“ Věříme, že Zahrada všech smyslů při-
spěje k příznivé kultuře jak školy, tak celé obce. 
 Monika Olšáková

Škola získala dotaci na školní zahradu

Pro děti od osmi do patnácti let se první říj-
nový den uskutečnil na Bílé speciální program 
PARKOUR DAY BÍLÁ, který vycházel vstříc 
stále rostoucímu zájmu dětí o překonávání pře-
kážek v městském i přírodním terénu, s důra-
zem na svobodu a efektivitu pohybu.

Díky tomu, že parkour nemá ucelený sys-
tém tréninkových metod, vzniklo více tréninko-
vých stylů. Někteří začali do efektivního běhu 
přidávat akrobatické prvky, jiní trénují čistě 
efektivní pohyb bez salt a další trénují téměř 
jen akrobatické kousky. O vyvážený trénin-
kový mix, s přihlédnutím na fyzické možnosti 
zúčastněných, se pokusili i pořadatelé na Bílé, 
kteří vábili na jednodenní intenzivní kurz hes-
lem „Přestaň snít a skákej!“ Účastníky čekalo 
několik motivačních vystoupení lektorů, kteří je 
průběžně ve skupinkách zasvěcovali do zákla-
dů parkouru. Takže nemohly chybět atraktivní 
hry na rozvoj koordinace a rovnováhy, vhod 
všem přišly i zdejší trampolíny, včetně vzdu-
chové a bungee, stejně jako další herní prvky 
v SUN OUTDOOR parku i okolí. Děti se dobře 
bavily, a protože se ve většině případů jedna-
lo o naprosté začátečníky, braly s povděkem 

a často i potleskem ka-
ždý parkourový prvek. 
Pořadatelé tak věří, 
že je bezpečně uvedli 
na samotný začátek 
parkourové cesty, kte-
rá se pro mnohé stává 
životní filozofií.

„Pochopit filozofii 
parkouru chce čas, 
protože si na ni mu-
síte nejdřív zvyknout. 
Zatímco se snažíte 
o zvládnutí technik, 
nepocítíte příliš filozo-
fie. Ale jakmile se dokážete pohybovat svou 
cestou, začnete zjišťovat, jak parkour mění dal-
ší věci ve vašem životě a váš přístup k řešení 
problémů – například v práci – se změní, proto-
že trénujete překonávání překážek. Toto náhlé 
zjištění se objevuje u různých lidí různě, někdy 
přijde velmi brzy a někdy velmi pozdě. Nemů-
žete říct „trvá to dva měsíce, než pochopíte, co 
je parkour“. Teď už neříkám „dělám parkour,“ 
ale „žiju parkour,“ protože se stal mou životní Zpívání u vánočního stromu

Obec Bílá zve na „Zpívání u vánočního 
stromu“, které se bude konat v první adventní 
neděli 3. 12. od 15 hodin na parkovišti před 

hotelem Bauer. Po kulturním programu 
bude slavnostně rozsvícen vánoční strom 

a vánoční osvětlení v obci.

Mikulášská nadílka 
Na mikulášskou nadílku se mohou těšit děti 
do deseti let, které v minulém roce nezlobily. 

Mikuláš s čertem a andělem přijde v úterý 
5. prosince v odpoledních hodinách. 

V měsíci říjnu oslavil své životní jubileum 
starosta obce pan Karel Matula. 

Do dalších let přejeme hodně zdraví, 
štěstí a životního optimismu.

V sobotu dne 21. října se v Bílé již potřinácté 
konala Svatohubertská mše. Slavnostní průvod 
od kostela sv. Bedřicha směrem k loveckému 
zámečku vedly dvě jezdkyně na lehkých jez-
deckých koních. Za nimi vezlo spřežení ulove-
ného jelena, následoval pěší doprovod s lov-
cem a revírníky, kočáry s kněžími, starostou 
obce, vrchním lovčím a ředitelem Biskupských 
lesů. Za nimi sokolníci, myslivci se psy a počet-
ný průvod návštěvníků.

U slavnostně vyzdobeného loveckého zá-
mečku přivítali průvod přerovští trubači. Následo-
val pasovací akt lovce svatohubertského jelena, 

který provedl vrchní lovčí Jaroslav Štefek.
Svatohuberstskou mši celebroval generální 

vikář ostravsko-opavské diecéze Mons. Martin 
David spolu s koncelebrujícím knězem otcem 
Jaroslawem Markem Foltou z místní farnosti. Hu-
dební doprovod Svatohubertské mše zajistili tru-
bači OMS Přerov a sbor Chorus Collegium Odry. 

Po ukončení byli účastníci pozváni starostou 
obce do areálu Horské chaty Bílá k občerstve-
ní. Program zde ještě pokračoval ukázkou vý-
cviku dravců.

Všem, kteří se na přípravě a realizaci Svato-
hubertské mše podíleli, děkujeme.

Svatohubertská mše

V letošním roce jsme spolu s našimi seniory 
vyjeli jen do blízkého okolí. V pátek 22. září jsme 
v sedm hodin ráno odjeli z Bílé směr Trojanovice. 
Přestože předpověď počasí slibovala ustupování 
oblačnosti a kolem poledne dokonce vyjasnění, 
nestalo se tak a celý náš program byl negativně 
ovlivněn špatným počasím. 

Naší první zastávkou byla stezka korunami 
stromů na Horečkách – Beskydské nebe. Jedná 
se o druhou „vzdušnou“ stezku korunami stromů 
na území České republiky. Je sice podstatně krat-
ší než její šumavské provedení, ale je neméně 
zajímavá. Stezka je dlouhá 85 metrů a v nejvyš-
ším bodě jsme se procházeli ve výšce 16 metrů 
nad zemí. Poté jsme se přesunuli do Památníku 

bratří Strnadlů a Jana Knebla v Trojanovicích 
– Karlovicích, kde nás slovem provázel bývalý 
starosta Trojanovic pan Strnadel. Velmi poutavé 
vyprávění a prohlídku expozice památníku a také 
výstavy mandal, která zde právě probíhala, jsme 
zakončili malým občerstvením. Do deště a větru 
se nám moc nechtělo, ale našli se i praví horalé, 
kteří cestu z Trojanovic neabsolvovali vyhřátým 
autobusem, ale lanovkou Trojanovice – Pustev-
ny. Na Pustevnách nás nečekaly krásné výhledy, 
ale hustá mlha. Naštěstí v kolibě U Záryša vaří 
výborný Bačův grog, který nám dodal sílu k dal-
šímu putování do kaple sv. Cyrila a Metoděje 
na Radhošti. Zde nás provázel člen Pohorské 
jednoty Radhošť pan František Gajdušek. Na-
vštívili jsme i místa, kde se běžný turista vůbec 
nedostane, a mnozí teprve na tomto výletě zjistili, 
že stavba je kamenná a pouze obložená dřevem.

Řádně vymrznutí jsme se uchýlili do hotelu 
Radegast, kde byl připraven oběd.

Výlet jsme zakončili doma na Bílé v Horské 
chatě Bílá u dobrého jídla, pití a v doprovodu 
harmoniky.

Zájezd pro seniory na Pustevny a okolí

Parkour v dětském letním parku na Bílé

filozofií, mou cestou, jak dělat všechno ostatní,“ 
tvrdí například Andreas Kalteis. 

 Text a foto: Petr Pavelka
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  vstupné 50 Kč, vstupenky na místě od 15.00 hodin. 
 
pondělí 23. 10. Koncert ke státnímu svátku Ad libitum 
18.00  Janáčkova síň 
 
pátek 27. 10. ČTENÍ KE KAFI 
18.00   Scénické čtení z rukopisů Daniely Zbytovské v podání hereček divadla Maléhry, 

doplněné úsměvnými komiksy Venduly Chalánkové. Účinkují Barbora Seidlová, 
Daniela Zbytovská a Nikola Zbytovská. 
Kulturní centrum 
Vstupné 150 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně 
zakoupit v BIC nebo na místě. 

 
pátek 27. 10. JUBILEJNÍ KONCERT JUNIOR BRASS BANDU 
18.00  sál ZUŠ 
 
 
Připravujeme: 

 
čtvrtek 23. 11. ZDENĚK IZER A AUTOKOLEKTIV 
19.00   Pořad, ve kterém se budete moci setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem Z. 

Izera. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené zábavné scénky, parodie, mnoho skvělých 
vtipů a imitování celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček.  
velký sál Kulturního centra 
Vstupné 250 Kč, 200 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně 
zakoupit v BIC nebo na místě. 
 
POZOR ZMĚNA TERMÍNU! PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN JE ZAČÁTEK ROKU 2018. 
SLEDUJTE NAŠE STRÁNKY! 
Divadelní představení 

  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. 
Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti, nabízíme samozřejmě i možnost vrácení 
vstupného, a to do konce října 2017. 
 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 
 

 (Pokračování ze str. 5)
Neděle: Nebe bez mráčků, vítr pražádný, takže 

po dojezdu do Tatranské Lomnice a výjezdu lanov-
kami až do Lomnického sedla jsme započali dlou-
ho očekávaný okamžik. Michal byl už jen z prostře-
dí Skalnatého plesa náležitě vyšinutý a na vrchol se 
těšil ještě víc; nevěda ovšem, co ho cestou čeká… 
Začátek výstupu byl očekávaně lehký. Jen strohá 
chůze do strmého kopce a po znatelné cestě. Je 
teplo. Martin se Zdeňkem si sundávají bundy. Ani 
ne za hodinu se dostáváme do částí skalisek, kde 
už ovšem musíme občas cestu hledat. Objevil 
se první jistící řetěz. Ten ale míjíme. A první sníh. 
Na mačky ani nesmeky to však ještě není. Po-
stupujeme obezřetně dál. Zdeněk dává Martinovi 
hůlky, neboť ten zde musí lézt místy po čtyřech. Za-
číná to „houstnout“. Navazujeme se k sobě lanem. 
Zatímco Michal začíná mít menší obavy a Zdeněk 
pátrá po stále větší jistotě stupů, vůdčí Martin, 
jdoucí vpředu, vše bere dál velmi sportovně. A to 
je dobře. Po dojití pod Emericyho nářek, cca 15 m 
vysokou téměř kolmou skalní stěnu, zajištěnou 
kramlemi a řetězy, prozíravě uhýbáme, abychom 
dali přednost „asi“ 38 žasnoucím turistům jdoucím 

z vrcholu, koho že to na krosně nevidí. Zde už však 
Michalovi při pohledu vzhůru do smíchu moc není. 
Ale odvaha mu nechybí! Martin opatrně vystupuje 
jako první, za ním na úvazku s respektem Zdeněk 
s ohromeným Michalem na krosně. Nejkritičtější 
místo, kde Zdeněk s Michalem na zádech se pod 
převisem doslova plazí po břiše na druhou stranu 
skalní římsy tak, že jim až z krosny odlétají „jiskry“, 
se daří až napodruhé! Martin nasazuje Zdeňkovi 
nesmeky. Přeci jenom už jsou třeba. Povýše, dál 
v exponované roklině, jištěné řetězy a další ocelí 
pro dojišťování, je to už pak i přes stále více sněhu 
a ledu „jen“ špacír. Všichni si toho nadmíru uží-
váme. Stále nás někdo fotí. Vrcholu dosahujeme 
za celkem tři hodiny. Jsme očividně šťastni. Výhle-
dy za jasného nebe jsou pro Michala úchvatné… 
Fotí, co to dá… Užívá si to. A to bylo i naším cílem. 
Káva v tamním baru za 2,9 eur nám všem bylo pak 
jen tou závěrečnou odměnou. Dolů Martin slanil, 
Zdeněk s Michalem však z bezpečnostních důvo-
dů využili lanovky. 

Závěrem bych chtěl poděkovat Obci Baška 
za finanční podporu tohoto projektu, bez které by 
se mi pořádal o dost hůře.  Zdeněk Pácha

Bez vozíku až na Lomnický štít

Ze vzpomínek prvního dirigenta LSPS pana 
Adolfa Kolčáře je možno doložit, že velmi přá-
telské vztahy ke sboru mělo několik význam-
ných hudebních skladatelů. 

O dobré umělecké úrovni souboru svědčí 
i to, že pro nás píší skladby s věnováním i nej-
přednější hudební skladatelé a věnují nám po-
zornost představitelé kulturního života, z nichž 
uvádíme jen několik. Je to zasloužilý umělec 
Jaroslav Křička, národní umělec Pavel Bořko-
vec, brněnský dirigent Miloš Machek, Ivo Stola-
řík, František Marušan, Čeněk Gardelka, Edu-
ard Bartoník a další. Skutečnost, že některé 
skladby jsou nám přímo věnovány, zanechávají 
i do budoucna pěknou památku na náš sbor.

Jaroslav Křička a LSPS
Jaroslav Křička (1882–1969) byl český hu-

dební skladatel, dirigent a pedagog. Mimo jiné 
složil operu Ogaři, ze které je známý Bábinčin 
maršovský valčík.

Neméně zajímavá je jeho odpověď na dopis 
sbormistra Adolfa Kolčáře, ve kterém ho žádal 
pro sbor o zhudebnění veršů Bohumila Pavloka.

„Pro Slezsko a ten Váš kout, mně tak blízký, 
mohu se rozkrájet. Není tedy div, že jsem záhy 
vyhověl Vaší prosbě – ač zahrnut úkoly. Ale 
nemyslete, že to byla oběť, naopak – potěšení. 

Neboť báseň B. Pavloka je tak znamenitá, každé 
slovo jádro, že by ji mohl podepsat i J. V. Sládek 
a zkomponovat náš drahý a svatý J. B. Foers-
ter… Pro zajímavost: Smetana má sbor Naše pí-
seň a kantátu Česká píseň – my budeme mět Tu 
našu píseň (mně se ten název moc líbí)…“

Velkým přítelem sboru 
byl i pan Čeněk Gardelka

Okresní školní inspektor, dlouholetý dirigent 
Skalického smíšeného sboru a Pěveckého sdru-
žení Slezských učitelů Čeněk Gardelka (*31. 8. 
1889 – †27. 11. 1968) patří k těm osobnostem, 
které mají své trvalé místo v historii sboru. Byl 
mezi prvními, kdo již na okresní soutěži pěvec-
kých sborů, pořádané v Bašce 25. 4. 1953, nabídl 
sboru svou pomoc. Jeho členové tuto nezištnou 
nabídku uvítali, a tak po dobu deseti let se stal ne-
jenom uměleckým rádcem sboru, pomocníkem 
při pěveckých soustředěních a vystoupeních, ale 
také v době onemocnění dirigenta, v zimě roku 
1956, se na několik měsíců ujímá i jeho taktovky. 
Vzpomínám si, že jsem měl možnost si prohléd-
nout u příležitosti jedné z návštěv pana Adolfa 
Kolčáře, vedle celé řady vzácných archivních 
dokumentů připomínající bohatou historii sboru, 
i zdravici, kterou Čeněk Gardelka věnoval sbo-
ru. Zdravice má věnování: „Na památku zkoušek 

v zimě 1956 – vzpomínající Čeněk Gardelka.“
Janina Ptaková, současná dirigentka sboru

V příštím roce uplyne dvacet let od chvíle, 
kdy po sbormistru Borisi Hajduškovi převzala 
dirigentskou taktovku (15. září 1998). K jejím prv-
ním velkým úspěchům byl zisk stříbrného pásma 
na XXXI. Mezinárodním festivalu pěveckých sborů 
v Olomouci v červnu 2003, kterého se zúčastnilo 
200 pěveckých sborů převážně ze zahraničí. Ná-
sledovala celá řada neméně úspěšných koncertů 
a festivalových vystoupení, kterým bude věnována 
další samostatná kapitola.  František Vaníček

Plánované kulturní a sportovní akce na LISTOPAD 2017 
 
sobota 4. 11. XIII. FRÝDLANTSKÁ TANČÍRNA 
19.00  velký sál Kulturního centra 

Vstupné 120 Kč, vstupenky možno zakoupit v BIC.  
 
pondělí 6. 11. Výstava  

SOUZNĚNÍ HMOTY A BARVY  
Umělecká tvorba smaltovaných obrazů, vytvořená v Dílně uměleckého smaltu. 

  Výstava bude probíhat do 18. 11. 
Kulturní centrum 
 

úterý 7. 11. Tvoření pro děti 
15.00 – 17.00 POJĎTE DO KINA S VLASTNORUČNĚ VYROBENÝM PLYŠÁČKEM!    
  klubovny Kulturního centra 
  vstup zdarma 

 
pondělí 6. 11. FRÝDLANTSKÉ HOVORY s Petrem Juřákem 
18.00  kinosál Kulturního centra 
  vstup zdarma 
 
pátek 10. 11. DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ 
11.00  místní hřbitov 
 
pondělí 13. 11. FARMÁŘSKÝ TRH 
9.00  před obchodním domem OMMA 
 
úterý 14. 11. Tvořivé dílny pro děti 
15.00 – 19.00 PODZIMNÍ RAZÍTKOVÁNÍ 
  klubovny Kulturního centra 
  vstup zdarma 
 
sobota 18. 11.  FRÝDLANTSKÝ DISCOPŘÍBĚH 
20.00  Hudba 80. let až po současnost. 

velký sál Kulturního centra 
Rezervace míst na tel.: 739 463 299 Lukáš Bražina, tel.: 737 584 175 Jarek Muras. 
 

neděle 19. 11.  Divadlo pro děti 
16.00  JAK UHLÍŘ SKOUMAL SVĚRÁK ANEB TELEVIZE VĚŽ UVÁDÍ! 
  Pohádka plná písniček od Zdeňka Svěráka, Jaroslava Uhlíře a Petra Skoumala. 
  velký sál Kulturního centra 
  Vstupné 50 Kč, vstupenky na místě od 15 hodin. 
 
pondělí 20. 11. Výstava Mgr. Jaroslava Homoly 
  Výstava bude probíhat do 29. 12. 2017. 

Kulturní centrum 
 

úterý 21. 11. Výstava prací žáků ZŠ TGM  
  Vernisáž proběhne 21. 11. 2017 od 17.00. 

Výstava bude probíhat do 31. 12. 
Kulturní centrum 

 
čtvrtek 23. 11. ZDENĚK IZER A AUTOKOLEKTIV 
19.00   Pořad, ve kterém budete moci setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem Z. 

Izera. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené zábavné scénky, parodie, mnoho skvělých 
vtipů a imitování celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček.  
velký sál Kulturního centra 
Vstupné 250 Kč, 200 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně 
zakoupit v BIC nebo na místě. 
 

pátek 24. 11. ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU a koncert PETRA BENDEHO 
  Vystoupení místních škol, školek a spolků, adventní trhy. 

náměstí 
 

sobota 25. 11. BITVA O FRÝDLANT VII 
19.00 Turnaj v thajském boxu a K1, na kterém se představí především domácí borci proti 

zápasníkům z Polska, Maďarska a Slovenska. 
velký sál Kulturního centra 
Vstupné v předprodeji 200 Kč, na místě 250 Kč. 
 

úterý 28. 11. Tvořivé dílny pro děti 
15.00 – 19.00 PŘEDVÁNOČNÍ PAPÍROVÉ TVOŘENÍ 
  klubovny Kulturního centra 
  vstup zdarma 
 
pondělí 27. 11. Přednáška Milana Jeglíka 
18.00  ALJAŠKA 

Mimořádné dobrodružství z putování Aljaškou za medvědy grizzly a za natáčením 
vzdělávacího filmu pro školy v rámci projektu NEPZ. 
kinosál Kulturního centra 

  vstupné 30 Kč 

čtvrtek 30. 11. Cestopisná přednáška Jiřího Kráčalíka 
18.00  ISLAND – ZEMĚ GEJZÍRŮ, SOPEK, VODOPÁDŮ A LEDOVCŮ 

kinosál Kulturního centra 
  vstupné 30 Kč 

Připravujeme: 
 
sobota 2. 12. JÁ, JŮTUBER 
15.00   VERONIKA SPURNÁ A ATISHOW 
   Hudební program, rozhovory, focení a autogramiáda.   
  Hlavní partner Playstation. K dispozici budou stojany s PS4 a virtuální realita. 

velký sál Kulturního centra 
Vstupné 120 Kč. Vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně 
zakoupit v BIC nebo na místě. 
 
POZOR ZMĚNA TERMÍNU! PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN JE ZAČÁTEK ROKU 2018. 
SLEDUJTE NAŠE STRÁNKY! 
Divadelní představení. 

  4 SESTRY 

Frýdlantský Kruh přátel hudby pořádá v pátek 
10. listopadu závěrečný koncert sezony 2017. Jde 
o koncert volného cyklu „Mezi žánry“. Po loňském 
koncertu jazzového tria letos pozveme skvělou 
místní kapelu Ptačoroko, hrající převážně americ-
ký bluegrass.

Kapela Ptačoroko vychází z jedné ze součas-
ných podob angloamerického folklóru nazývané-
ho bluegrass. Stylově se ale neomezuje, ve vlast-
ních i převzatých skladbách se uplatňují i prvky 
z jiných žánrů. Hlavními rysy kapely jsou nasazení, 
nápaditá hudba plná barev a citu, od zadumané 
po strhující. Zajímavý a charakteristický zvuk vy-
tváří kytara, basa, housle a originální nástroje to-
hoto žánru: mandolína, banjo a dobro, obohacené 
o výborný vícehlasý zpěv členů kapely. V sou-
časném složení Ptačoroko hraje již od roku 1998 
a pravidelně koncertuje od roku 2003. Od tohoto 
roku se skupina ukázala na mnoha přehlídkách 
a festivalech. Na hudebních soutěžích již získala 
řadu ocenění.

Vstupné je 100 Kč, senioři/studenti 70 Kč, čle-
nové KPH 50 Kč, členové s abonentní vstupenkou 
sezóny a také žáci frýdlantské ZUŠ mají vstup 
zdarma. Koncert se koná v sále ZUŠ od 18.00.

Protože jde o závěrečný koncert letošní sezó-
ny, připomeňme si celý její průběh. KPH připravil 
pro posluchače Frýdlantu i bližšího a vzdálenější-
ho okolí (opakovaně se přijeli podívat třeba i poslu-
chači z Ostravy) celkem devět koncertů.

Sezonu začal v lednu mladý klavírista J. Ši-
mandl s krásným programem (Bach, Beethoven, 

V pátek 13. října se v podvečer zaplnila frýdec-
ká hospůdka U Arnošta příznivci poezie a hudby. 
Na programu byl společný večer básnířky Melanie 
Novákové a její dcery Markéty Žwakové spojný se 
křtem básnické sbírky Pod Hladinou a CD Volání.

Melanie Nováková básnířka, výtvarnice, člen-
ka LKPB, představila svou již pátou básnickou 
sbírku Pod hladinou. Básně, které jsou pohle-
dem zralé ženy na život „takový jaký je“, bez pří-
kras a růžových brýlí, spolu s autorkou četly Jiři-
na Dvořáková a Jana Macková, které pásmem 
provázely. Krásné poetické verše doplnila svými 
skladbami Markéta Žwaková, která poslucha-
čům představila vlastní autorské CD s romantic-
kým názvem Volání. Huba je pro mladou ženu, 
jak sama řekla, vše - „Je prostě božííí.“ Autorčiny 
písně byly víc než jen krásné pohlazení na duši, 
meditační a relaxační, romantické skladby s ví-
rou v nové začátky si cestou domů prozpěvoval 
zcela jistě nejeden z návštěvníků. 

Kmotrami obou děl se staly zpěvaččiny děti 
Veronika a Anežka. A to ještě nebylo všechno! 
Na samotném závěru večera se podíleli všichni 
diváci, které Markéta Žwaková vyzvala ke spo-
lečnému bubnování na cokoli. 

Krásný říjnový večer, navzdory tomu, že byl 
pátek třináctého, zanechal ve všech nezapome-
nutelné vzpomínky. Chce se mi zvolat: „Děvčata, 
holky zlaté, kde se to ve vás bere? Moc, moc jste 
se povedly!“  Za LKPB Pavlína Kollárová

Koncert KPH z cyklu „Mezi žánry“

Chopin, List). V únoru vystoupila zpěvačka J. 
Chaloupková s anglickým loutnistou B. Wrigh-
tem, jemný zvuk loutny a krásný hlas zpěvačky 
posluchače potěšil. Březnový koncert byl z cyklu 
„Frýdlantských rodáků“, v dubnu se velké pozor-
nosti těšil koncert zpěvačky M. Mátlové, s jehož 
organizací nám finančně pomohla sponzorským 
darem firma Abete. Krásný koncert smyčcového 
Graffova kvarteta proběhl ve spolupráci s MěÚ 
a Kulturním centrem v květnu. Asi největší ná-
vštěvu měl červnový recitál světově proslulého 
klavíristy Ivo Kahánka. Velmi pěkný byl zářijový 
koncert pěveckého sboru z Ostravy, v říjnu jsme 
díky pomoci MěÚ a Kulturního centra mohli pozvat 
ansámbl Ad libitum z Ostravy. Koncerty byly, jak je 
u nás zvykem, doplněny zábavnými i vzdělávací-
mi otázkami soutěží pro posluchače o CD umělců 
nebo o vstupenky na další koncerty. Koncerty by 
nebylo možno pořádat bez grantu Města Frýdlant 

n. O., bez vstřícného jednání vedení Kulturního 
centra a ZUŠ ve Frýdlantě nad Ostravicí, bez do-
tace nadace Český hudební fond a bez finanční 
pomoci nadace Leoše Janáčka a nadace Gideona 
Kleina, kterou se nám letos podařilo získat.

Milí přátelé krásné hudby z Frýdlantu a oko-
lí, přijďte si na závěr sezóny užít i ochutnávku 
pěkné hudby jiného žánru než hudby klasické 
a zároveň podpořit svým zájmem frýdlantské hu-
debníky i náš Kruh přátel hudby. Odměnou vám 
bude krásný večer. Na setkávání s vámi při krásné 
hudbě se těšíme také v další sezóně 2018. Prvním 
koncertem bude klavírní recitál Miroslava Sekery, 
který se uskuteční hned počátkem roku, ve středu 
10. ledna 2018. Miroslav Sekera je vynikající kla-
vírista, který u nás s velkým úspěchem vystoupil 
v první sezóně činnosti KPH v roce 2002; známe 
ho také jako představitele malého W. A. Mozarta 
z filmu Amadeus. Za výbor KPH Josef Svoboda

Matka a dcera křtily 
Volání Pod hladinou

Letošní projekt Hledáme talenty IV se po-
sledním smaltováním přiblížil ke svému závěru. 
Po akcích s gymnáziem, ZUŠ se ve dech 19.–
20. října v dílně uměleckého smaltu ve Frýdlan-
tě nad Ostravicí sešli žáci ze ZŠ TGM. 

Jejich cílem bylo nejen seznámit se historií 
smaltu, navštívit minimuzeum, ale i ve dvou-
denní akci si vyzkoušet technologii smaltu 
na různých formátech. První den to byly roz-
měry 25x25 cm. Druhý den se odvážně pustili 
do kazetových desek o rozměru 48x48 cm. 
Motivy, které s žáky připravila paní učitelka Iva 
Šlesingerová, byly zaměřeny hlavně na příro-
du. S technickou realizací pomáhal lektor K. 
Bogar. O tom, jak se díla zdařila, se přesvědčí 

návštěvníci na výstavě ZŠ TGM v Kulturním 
centru. Novinkou je, že pak budou práce umís-
těny přímo jako výzdoba školy.  Kb

Smaltérská dílna patřila malým umělcům 

Hledáme talenty IV. Foto: K. Bogar

Pozapomenuté vzpomínky na bohatou historii LSPS

Po úspěšném vystoupení v Olomouci. Na fo-
tografii z června 2003 je korepetitorka sboru 
Věra Ptaková se svou dcerou – dirigentkou 

LSPS Janinou Ptakovou.
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KULTURNÍ CENTRUM FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ 
Vás zve   

"ALJAŠKA" 

přednáška s MILANEM JEGLÍKEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mimořádné dobrodružství z putování Aljaškou za medvědy grizzly a za 
natáčením vzdělávacího filmu pro školy v rámci projektu NEPZ. 28 dní ve 

stanech, zkušenosti a tipy z cest divočinou, nádherné fotografie Zuzany 
Kolouškové, ale také zápolení s vrtkavým počasím, miliony komárů a 

klimatickými změnami za polárním kruhem. Dozvíte se více o nebezpečí 
trofejových lovů, či o krásách z pozorování ohrožených velryb. Aljaška je prostě 

sen, který vám zde přiblíží Milan Jeglík a Zuzana Koloušková. Součástí 
společenského večera budou též aktuality z projektu Green Life a Blue Life, 

který tento moravský pár provozuje na Sumatře v Indonésii. 

 
27.11.2017 v 18:00 hodin 

Kinosál Kulturního centra 
Vstupné 30,- Kč 

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

REZERVACE ON-LINE NA WWW.KCFNO.CZ

st 1.11. od 17:00, so 4.11. od 15:00 a ne 5.11. od 15:00

MY LITTLE PONY FILM
USA/Kanada, animovaný, přístupný bez omezení, délka 99 min, cena 110,-, 
Vertical Ent., dabing
Když temná síla ohrožuje Ponyville, vydají se naši kamarádi na cestu až na 
konec bájné Equestrie, protože musí zachránit svůj milovaný domov. Na ces-
tě je čeká velké dobrodružství a spousta nových přátel. Rež. J. Thiessen.

st 1.11. od 19:00 a ne 5.11. od 17:00 (dabing)
pá 3.11. od 20:00 (titulky)

THOR: RAGNAROK
USA, akční/fantasy, přístupný bez omezení, délka 130 min, cena 120,-, 
Falcon
Thor je uvězněn na opačném konci vesmíru bez svého mocného kladiva a je 
nucen pustit se do závodu s časem, aby se vrátil včas do Asgardu a zastavil 
Ragnarok - zkázu svého domova a konec asgardské civilizace - který se 
snaží rozpoutat mocný nový nepřítel, nemilosrdná Hela. Rež. T. Waititi.

pá 3.11. od 18:00 a so 4.11. od 17:00

BAJKEŘI
ČR, komedie, přístupný bez omezení, délka 95 min, cena 120,-, Falcon
Nevlastní bratři Jáchym a David a jejich kamarád Saša tráví většinu času ve 
světě sociálních sítí. Na nátlak rodičů jsou donuceni vydat se na cyklovýlet. 
S překvapením zjišťují, že tam venku je skutečný svět, v němž život zname-
ná víc než status na facebooku, opravdové dívky vypadají poněkud lépe, než 
ty virtuální. Srážka se životem holt nese jistá úskalí. Rež. M. Kopp.

so 4.11. od 19:00 a st 8.11. od 19:00 

SNĚHULÁK
VB/USA/Norsko, drama/thriller, nepřístupný do 15 let, délka 119 min, cena 
110,-, Cinemart, titulky 
Příběh filmu začíná ve chvíli, kdy se ztratí jedna žena. Elitní vyšetřovatel Har-
ry Hole po ní začne pátrat, ale obává se, že jde o práci jednoho nechvalně 
známého sériového vraha. Ten se už na docela dlouhou dobu odmlčel, ale 
teď se podle všeho vrací. Rež. T. Alfredson.

út 7.11. od 19:00 a pá 10.11. od 20:00 

HORA MEZI NÁMI
USA, drama/romantický, nevhodný do 12 let, délka 109 min, cena 110,-, 
Cinemart, titulky
Po tragické nehodě letadla musí dva navzájem cizí lidé spojit své síly, aby 
přežili v extrémních podmínkách vysoko v horách pokrytých sněhem. Když 
si uvědomí, že pomoc není na cestě, vydají se na riskantní cestu napříč ně-
kolika stovkami mil divočiny. Navzájem si pomáhají, aby cestu vydrželi, a zá-
roveň v sobě objevují sílu, o které nikdy předtím neměli ani tušení. Rež. H. 
Abu - Assad.

st 8.11. od 17:00, so 11.11. od 15:00 a ne 12.11. od 15:00

PŘÍŠERÁKOVI
VB/Německo, animovaný, přístupný bez omezení, délka 96 min, cena 120,-, 
Bioscop, dabing
Animovaná rodinná komedie o prokletí, které pomůže jedné, ne právě spo-
kojené, rodině najít štěstí. Jaký kostým máš, tím se staneš! Na karnevalu zlá 
čarodějnice promění členy rodiny na Frankensteina, mumií, upírku a vlasa-
tého vlkodlaka... Rež. H. Tappe.

so 11.11. od 17:00 a st 15.11. od 19:00 

MATKA!
USA, drama/thriller, nepřístupný do 15 let, délka 115 min, cena 110,-, Cine-
mart, titulky 
Nejhorší zvuk, který můžete uslyšet v ráji, je zaklepání na dveře. Jennifer 
Lawrence a Javier Bardem hrají v thrilleru matka! manželský pár, jehož idy-
lické soužití v nádherném domě v lůně přírody naruší nezvaní hosté, kterých 
neustále přibývá. Rež. D. Aronofsky.

so 11.11. od 19:30, ne 12.11. od 17:00 a út 14.11. 
od 19:00

MILADA
ČR, životopisný/drama, přístupný bez omezení, délka 130 min, cena 120,-, 
Bohemia MP
Film je inspirován osudem a životem JUDr. Milady Horákové, který se dotkl 
mnoha lidí. Odehrává se v letech 1937 – 1950 a vypráví příběh ženy, v jejíž 
osobnost a životě byly morální principy zakořeněny tak silně, že se často ve 
svých rozhodnutích řídila více svým svědomím než srdcem, a to i za cenu 
ohrožení vlastní rodiny a sebe sama. Milada Horáková byla popravena 27. 
června 1950 i přesto, že tehdejší prezident Československé republiky dostal 
mnoho žádostí o udělení milosti. Rež. D. Mrnka.

st 15.11. od 17:00 a so 18.11. od 15:00

ESA Z PRALESA
Francie, animovaný, přístupný bez omezení, délka 97 min, cena 100,-, Bio-
scop, dabing
Maurice sice vypadá jako obyčejný tučňák, ale uvnitř jeho hrudi bije statečné 
srdce tygra. Však byl také vychován hrdou tygřicí. Maurice se touží stát nej-
lepším kung-fu mistrem na světě. To nebude vůbec snadné, protože vyniká 
spíše neohrabaností a nemotorností, ale také obrovským odhodláním. Rež. 
D. Alaux.

pá 17.11. od 17:30 a so 25.11. od 17:00

LIGA SPRAVEDLNOSTI
USA, akční/dobrodružný, nevhodný do 12 let, délka neznámá, cena 110,-, 
Vertical Ent., dabing
Film režiséra Zacka Snydera, natočený na motivy komiksů z vydavatelství 
DC Comics o stejnojmenném superhrdinském týmu.

pá 17.11. od 20:00, so 18.11. od 17:00 a út 21.11. 
od 19:00

VRAŽDA V ORIENT EXPRESU
USA/Malta, drama/thriller, nevhodný do 12 let, délka 110 min, cena 120,-, 
Cinemart, titulky
Předloha Agathy Christie popisuje osudy třinácti pasažérů uvízlých v pře-
pychovém vlaku Orient expresu kdesi ve sněhových závějích na Balkáně. 
V okamžiku, kdy ve vlaku dojde k záhadné vraždě amerického obchodníka, 
každý z nich se stává podezřelým. Rež. K. Branagh.
 
so 18.11. od 19:30, ne 19.11. od 17:00, st 22.11. 
od 19:00 a pá 24.11. od 20:00

ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
ČR/SR, drama, přístupný bez omezení, délka 113 min, cena 120,-, Cinemart
Třetí film se odehrává na samém konci let padesátých. Je příběhem lásky 
milenecké. Vypráví o bitvě mezi rodiči a jejich dětmi, poznamenanými vál-
kou a komunistickým převratem. Film obkresluje ostrou zlomovou linii mezi 
předválečnou a poválečnou generací. Generační střet vychází z odlišných 
životních zkušeností rodičů a jejich dětí. Každá generace má svoji představu 
o tom, jak k takovému štěstí dojít a jisté je, že k němu musí najít cestu sama. 
Rež. J. Hřebejk.

st 22.11. od 17:00, so 25.11. od 15:00, ne 26.11. 
od 15:00 a st 29.11. od 17:00

MAXINOŽKA
Francie/Belgie, animovaný, přístupný bez omezení, délka 91 min, cena 110,-, 
Vertical Ent., dabing
Náctiletý outsider Adam se vydává na dobrodružnou cestu, aby odhalil záha-
du svého dávno ztraceného tatínka, jen aby zjistil, že to není nikdo jiný než 
legendární Lesní muž! Rež. B. Stassen, J. Degruson.

pá 24.11. od 18:00 a st 29.11. od 19:00

ALIBI NA KLÍČ
Francie, komedie, nevhodný do 12 let, délka 90 min, cena 110,-, Bontonfilm, 
titulky
„Alibi na klíč“ je kancelář, která vymyslí a poskytne alibi na cokoliv, co chce-
te. Na fotbal místo na večeři s příbuznými? Ulejt se z práce? Aférka? Nevěra? 
Nebo mít prostě chvíli od všeho pokoj? Hrdinové z komedie všechno perfekt-
ně zařídí a nikdo nemá ani páru. Ale ouha! Věci se někdy umí zamotat. Rež. 
P. Lacheau.

so 25.11. od 19:30, ne 26.11. od 17:00 a út 28.11. 
od 19:00 

TÁTA JE DOMA 2
USA, komedie, přístupný bez omezení, délka 100 min, cena 120,-, Cinemart, 
titulky
V pokračování úspěšné komedie o dvou otcích v jedné rodině rozčeří již po-
klidnou hladinu příjezd dvou svérázných dědečků. Jednoho laskavého, plné-
ho emocí a empatie a druhého, který je jeho opakem – drsného a mužného. 
A to prostě nemůže skončit bez následků. Rež. S. Anders.

BIO SENIOR
čt 9.11. od 10:00

BÁBA Z LEDU
ČR, komedie/romantický, délka 106 min, cena 50,-

FILMOVÝ KLUB
ne 5.11. od 19:30

CHLAPI NEPLÁČOU
Bosna a Hercegovina, drama, nepřístupný do 15 let, délka 98 min, cena 100,- 
(FK 80,-), Aerofilms, titulky
Bosenský kandidát na Oscara za nejlepší cizojazyčný film a jeden z nejvýraz-
nějších snímků soutěže 52. ročníku MFF KV nás přenáší do prostředí horské-
ho hotelu, ve kterém probíhá psychologický experiment s osmi válečnými ve-
terány bývalé Jugoslávie. V atmosféře prázdného hotelu vyplouvají na povrch 
ty nejhlubší rány minulosti. Rež. Alen Drljević.
 
ne 12.11. od 19:30

TOM OF FINLAND
Finsko, drama, nepřístupný do 15 let, délka 115 min, cena 90,- (FK 70,-), 
AČFK, titulky
Homoerotické kresby finského umělce tvořícího pod pseudonymem Tom of 
Finland se už staly součástí popkultury. Stejnojmenné biografické drama ale 
odkrývá, že umělcův život nebyl plný radosti a potěšení, které jsou tak vlastní 
jeho tvorbě. Rež. Dome Karukoski.
 
ne 19.11. od 19:30

DOKUD NÁS SVATBA NEROZDĚLÍ
Francie, komedie, přístupný bez omezení, délka 115 min, cena 100,- (FK 80,-), 
Aerofilms, titulky
Když organizujete dokonale promyšlenou, luxusní svatbu na francouzském 
zámečku ze 17. století, úplně si to říká o nějaký průšvih. A když se má něco 
pokazit, věřte tomu, že se to opravdu pokazí a nezůstane jen u toho. Rež. Eric 
Toledano, Olivier Nakache.

ne 26.11. od 19:30

ČERNÝ PETR
Československo, 1963, drama, přístupný bez omezení, délka 85 min, cena 
80,- (FK 60,-), NFA
Tragikomedií o šestnáctiletém mládenci, který je v prvním zaměstnání 
konfrontovaný s pokrytectvím dospělého světa, debutoval Miloš Forman 
jako tvůrce celovečerních hraných filmů. Film uvádíme v digitálně zre-
staurované verzi.

 

FILMOVÝ KLUB DĚTEM
út 7.11. od 17:00

EARTH: 
DEN NA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ
VB, dokumentární, délka 95 min, cena 100,- (děti a FK 80,-), Aerofilms, český 
komentář
Nejnovější snímek z produkce BBC Earth Films, tvůrců Zázračné planety, před-
stavuje divákům všech věkových kategorií nezapomenutelné hrdiny: mládě 
zebry, snažící se překonat rozvodněnou řeku; pandu, která usměrňuje svého 
hravého potomka; rodinu vorvaňů, s oblibou pospávající ve svislé poloze; le-
nochoda toužícího po lásce a mnoho dalších. Během jediného dne putujeme 
spolu se sluncem od nejvyšších hor k těm nejvzdálenějším ostrovům, z hlubin 
exotické džungle až do labyrintů velkoměst.

FILMOVÝ KLUB 
STUDENTŮM/PROJEKT 100
 
 
pá 10.11. od 17:30

BRAZIL
VB, 1985, sci-fi, nevhodný do 15 let, délka 143 min, cena 90,- (studenti a FK 
70,-), AČFK, titulky
Velmi volná adaptace slavného Orwellova románu 1984 od bývalého Monty 
Pythona Terryho Gilliama. Povinnost každého fanouška sci-fi!

KINO FrýdlaNt N.O.
lIstOpad 2017
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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

· 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

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

Ordinační doba - Fyzioterapie
Pondělí 07.00 - 12.00 12.30 - 15.30 
Úterý 07.00 - 13.00 13.30 - 17.00
Středa 08.00 - 13.00  13.30 - 16.30
Čtvrtek 08.00 - 13.00  13.30 - 16.30
Pátek 08.00 - 13.00  13.30 - 15.00
Tel.: 595 172 783

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

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

KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR • MAGNETOTERAPIE • LÉČEBNÁ TELĚSNÁ 
VÝCHOVA • ELEKTROLÉČBA MĚKKÉ TECHNIKY • REFLEXNÍ A VAZIVO-
VÁ MASÁŽ • PODVODNÍ MASÁŽ • LÉČEBNÝ ULTRAZVUK • MOBILIZACE 
PÁTEŘE, KLOUBŮ A ŽEBER • ULTRAZVUK • MEDICAL TAPING CONCEPT

FYZIOTERAPIE
V BODIZ

www.bodiz.cz

201

Kunčice pod Ondřejníkem 627

Prodám jarní jehňata
4 ks na chov nebo na gril.

Cena dohodou.
Tel.: 732 637 664
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SPA for CARS | Hlavní 1751, Frýdlant nad Ostravicí 73911
tel . :  +420 730 517 141 |  mycka@spaforcars .cz  |  www.spaforcars.cz

PORTÁLOVÉ MYTÍ
MYCÍ BOXY
ČIŠTĚNÍ INTERIÉRU
OZONOVÉ ČIŠTĚNÍ

REVOLUČNÍ 

OCHRANA

CAR - PIKATEC

-----------
----------

www.pikatec.cz

PŘI 

NATANKOVÁNÍ 

NAD 500 KČ, 

ZDARMA 

2 ŽETONY DO 

MYCÍCH BOXŮ

SC OIL | ČERPACÍ STANICE | Hlavní 1751, Frýdlant nad Ostravicí 
tel.: +420 123 456 789 | e-mail | facebook

ÚKLID DOMÁCNOSTÍ A FIREM | ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A SEDAČEK
DEZINFEKCE OZONEM | PARNÍ ČIŠTĚNÍ
PŮJČOVNA ČISTÍCÍCH STROJŮ

REVOLUČNÍ 

OCHRANA

HOME - PIKATEC

-----------
----------

www.pikatec.cz

uklidimeto.eu | Hlavní 1751, Frýdlant nad Ostravicí 73911
tel.: +420 730 517 127 | uklidimeto@uklidimeto.eu | facebook.com/uklidimeto.eu

Svatomartinská husa  

& mladé víno 

SVATOMARTINSKÉ  

HUSÍ HODY 2017 
na Rajské boudě 

4. – 19. listopadu  

NABÍDNEME VÁM:  

Husí stehýnka  

pečená po staročesku 

a jiné husí specialitky 

Objednávky a informace  

na tel. číslech  

604 456 146 / 731 154 201 

 

 

 

 


