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slovo starostky
Vážení spoluobčané,
říjnové dny jakoby mávnutím kouzelného proutku přinesly do naše-

ho města nefalšovaný podzim. Pro někoho období ponuré, pro jiného 
krásné. Podzim, stejně jako zbytek celého roku, mají mnozí rádi. Vychut-
návají si barevnost přírody kolem nás i úžasně modrou oblohu, stejně 
jako ponurost deštivých dnů, která s sebou nese i trochu lenošení a času 
věnovaného četbě knih. 

Poslední říjnové dny budou, jako každý rok, patřit vzpomínce na vznik 
Československa. O národní identitu a místo v Evropě jsme se od prvních dnů republiky v minulém 
století doslova porvali několikrát a ve světle světových událostí to asi nebude naposledy. Přesto jsme 
si dokázali uchovat hodnoty a naši bohatou minulost. Jistě nebudeme v daný svátek propadat nos-
talgii, avšak uvědomění si toho, co se stalo, je na místě a je potřebné, abychom mohli dále vstupovat 
do novodobých dějin.

Důvod k veselí mají navíc naši frýdlantští hasiči, kteří slaví významné výročí. Celých 130 let uply-
nulo od založení prvního hasičského sboru. Důvody pro jeho založení si i dnes právě díky jeho exis-
tenci dokážeme živě představit. V minulosti město zažilo množství doslova katastrofických požárů 
a živelných pohrom, kde chyběla včasná pomoc. Toto všechno se změnilo a dnes výjezdy hasičů 
k požárům, nehodám nebo komplikovaným situacím bereme jako běžnou součást našeho života. Je 
naší morální povinností vyzvednout význam hasičského záchranného sboru. Pracují v něm lidé, kteří 
nám darují část svého života. Ten by mohli trávit se svými blízkými nebo se věnovat svým zálibám. 
Přesto se obětují pro druhé, byť na výjezdech často mnohdy zažívají situace, které by mnozí z nás 
fyzicky ani psychicky nezvládli. Navíc se věnují dětem, aby mohli vychovat místo sebe kvalifikovanou 
náhradu. Návštěvy nadšených školáků i předškoláků v prostoru hasičárny se staly pravidelností, 
na které se všichni těší.

I v podzimních měsících žije naše město čilým stavebním ruchem, z něhož uvádím: již v září bylo 
započato s opravou podchodu spojujícího centrum města s Vyhlídkou. Původní osvětlení bylo vymě-
něno za nové, z důvodu větší bezpečnosti došlo k opravě schodiště, připravuje se výmalba a úprava 
ploch sprejováním. Prostory budou monitorovány kamerami, které budou umístěny i na dalších mís-
tech ve městě. Pokračujeme s opravami chodníků, stejně jako sledujeme a částečně participujeme 
na rekonstrukci křižovatky u kolejí. Jak již bylo dříve uvedeno, jde o investici Moravskoslezského 
kraje, v níž město hradí opravy chodníků, veřejné osvětlení, některé přeložky, budoucí autobusové 
zálivy na ul. Poštovní apod. Dále se pokračuje s přístavbou MŠ Janáčkova i s rekonstrukcí školního 
hřiště u ZŠ TGM, dokončuje se V. etapa vodovodu Nová Dědina pod Ondráškem. 

Omlouváme se všem za komplikace způsobené stavbami a v jejich blízkosti prosíme o dodržo-
vání osobní bezpečnosti.

Všem vám přeji krásný začátek podzimu, a pokud to počasí dopřeje, určitě neváhejte a vydejte se 
do přírody.  Helena Pešatová, starostka Frýdlantu

ÚSILÍ I ÚSMĚV: Pohoda při soutěžích.  Foto: Petr Pavelka

PRŽNO, MIKROREGION – Pořadatel Bes-
kydských her bez hranic – Obec Pržno, pod 
záštitou Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy, do-
kázala v sobotu 2. září připravit skvělé zázemí 
pro sportovní klání mezi jednotlivými obcemi, ale 
také – dle slov starosty obce Pržna – domluvit 
tam nahoře i dobré počasí, bez dešťových srá-
žek, které v minulých dnech potrápily mnoho 
z nás. Beskydské hry bez hranic získaly punc 
přátelské atmosféry, příležitost poznat sousedy 
nejen z naší místně příslušné obce, ale i sousedy 
„za plotem“. Pravda, trička „Janovičáků“ ihned ze 
startu ťala do sebevědomí ostatních soupeřů…

Do klání o nádherný pohár (autor Martin 
Sobčák), který byl rok v držení Janovic, tedy 
nastoupilo Pržno, Lhotka, Kunčice pod Ond-
řejníkem, Baška, Frýdlant nad Ostravicí, nu 
a obhájce – Janovice. Některé obce měly 
mimo vlajky se symbolem také transparen-
ty, případně pokřik. Starosta obce Janovice 
na absenci pokřiku suše konstatoval: „My po-
křik nemáme, my jsme vítězové.“

Diváci, z velké části podpora soutěžících, 
rodinní příslušníci, přátelé, zaplnili sportovní 
plochu a vyhrazená místa krátce po zahájení 
sportovního klání. Atmosféra byla nádherná, 
jednak mezi jednotlivými týmy, ale i v publiku. 
Mezi zrovna nevyužívanými překážkami rejdily 
malé děti, v zóně pro „kbelík s vodou“ nacvi-
čovala skupina děvčat stojky, hvězdy. Hoši se 
proháněli v labyrintu, podlézali provazy. Děti 
dováděly jako blešky, soudržně a spokojeně.

Obrovský kus práce v koordinaci jednotlivých 
družstev, dodržování pravidel, případná korekce 
výsledků a občas i usměrňování diváků, to vše 
leželo na bedrech rozhodčích. Každá obec vysla-
la svého zástupce, jenž byl posléze přidělen jiné 
soutěžící obci, aby jako nestraník dbal na čest-
nost a pravidla. Velké poděkování patří hlavnímu 
rozhodčímu, který vstupoval adresnými komen-
táři do dění v průběhu celého dne. Také před jed-
notlivým úkolem představil názorně, za pomoci 
adeptů pořadatelské líhně, způsob splnění disci-
plíny.  (Více na str. Janovic a dalších obcí)

ČELADNÁ – V sobotu 2. září odstartoval 
už čtvrtý ročník cyklistického závodu Bike Če-
ladná. Oblíbený závod přes beskydské vrcholy 
přilákal řadu profesionálních i amatérských zá-
vodníků. Účastníci akce šlapali také na dobro-
činných rotopedech Nadace ČEZ a podařilo se 
jim získat 100 tisíc korun pro tělesně postižené 
sportovce a pro děti z místní mateřské školy.

Závodníci zdolávali náročnou 55 km dlou-
hou trasu s převýšením 1200 m. Kdo si na ni 
netroufl, mohl vyrazit na trasu dlouhou 22 km, 
určenou zájemcům z řad veřejnosti. Organizá-

toři nezapomněli ani na děti, pro které postavili 
půlkilometrový okruh s několika dovednostními 
disciplínami. Návštěvníci si také mohli vyzkou-
šet tréninkovou jízdu s českým olympijským 
medailistou Jaroslavem Kulhavým nebo se 
zúčastnit bikerské školy trojnásobného mistra 
světa a pětinásobného mistra republiky v bike 
trialu Petra Krause.

Na akci nechyběla Oranžová kola Nadace 
ČEZ, jejichž počítadla byla tentokrát nastavena 
ve prospěch organizací Handicap Sport club 
Havířov a Mateřskou školu Čeladná. „Jako 

obvykle měl každý možnost na vybraném kole 
strávit minutu a podpořit tak jednu z místních 
organizací. Fanoušci cyklistiky pak během 
odpoledne společnými silami získali pro obě 
organizace sto tisíc korun,“ řekla ředitelka Na-
dace ČEZ Michaela Ziková.

Mateřská škola v Čeladné má motto: „Svět 
může být místo plné zázraků“. Vede děti k po-
znávání přírody a okolního světa, k ochraně 
životního prostředí a zdravému životnímu stylu. 
Za dar ve výši 49 552 korun nakoupí školka pro 
děti zahradní lavičky a dřevěné lavičky do tříd.

TO BYLO TÓČO!: Hry bez hranic jsou hlavně o zábavě.  Foto: Petr Pavelka

Beskydské hry bez hranic

MIKROREGION – Od začátku září znovu 
začal projekt forenzního značení jízdních kol 
ve všech obcích Mikroregionu Frýdlantsko-Besky-
dy. Nejvíce jízdních kol se zatím označilo v Bašce 
– 60, ve Frýdlantě nad Ostravicí v obou dnech jen 
51, ve Lhotce 28, ve Starých Hamrech 25, v Če-
ladné 24 a v Malenovicích i Janovicích po sedmi. 

„Celkový zájem o toto podzimní značení 
je výrazně nižší než v jarních termínech, ale 
i přesto ještě občané mají zájem zdarma si 
svá jízdní kola označit a nechat si zaregistro-
vat v národním registru. Pokud občané termín 
ve své obci nestihli, mohou samozřejmě využít 
značení v sousedních obcích,“ vyzývá Barbora 
Manďáková Radová, kterou můžete kontakto-
vat pro podrobné informace (tel.: 558 412 556, 
email: investice.vedouci@obec-ostravice.cz).

Se značením pokračujeme v sobotních termí-
nech, po 30. 9., kdy byly v plánu Kunčice pod 
Ondřejníkem, přijde 7. 10. na řadu Ostravice (ZŠ) 
a ve stejný den Pstruží (suterén obecního úřadu), 

o týden později 14. 10. Pržno (Občanské cent-
rum), vždy od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 
hodin. Termíny také na www.mikroregion.rese-
rvanto.cz, kde si lze rezervovat konkrétní čas. 

Projekt připravilo Zájmové sdružení Frýdlant-
sko-Beskydy ve spolupráci s partnerem projektu 
Městskou policií Frýdek-Místek a za finanční pod-
pory Ministerstva vnitra. Policisté o přínosu forenz-
ního značení nepochybují, ve Frýdku-Místku této 
možnosti už využilo na tři tisíce cyklistů a koloběž-
kářů. „Při značení pořizujme také fotodokumentaci 
kola nebo koloběžky. Nejedenkrát si ji od nás 
vyžádali policisté, kteří pátrali po ukradeném kole, 
od kterého majitel neměl fotografii,“ říká policejní 
preventistka Lenka Biolková. Ministerstvo vnitra, 
odbor prevence kriminality, velmi výrazně forenzní 
značení jízdních kol dotačně podporuje, aby snížilo 
vysokou četnost krádeží právě jízdních kol. Vytvo-
ření podrobné národní databáze odrazuje pacha-
tele a překupníky s kradenými věcmi, protože kola 
jsou ohledně vlastnictví snadno dohledatelná.

Forenzní značení jízdních kol

Pomáhali i Jaroslav Kulhavý a Petr Kraus.

Volby do poslanecké sněmovny parlamen-
tu ČR 2017 se budou konat v pátek a sobotu 
20.–21. října 2017.

Kdo může volit - Volit může každý své-
právný občan České republiky, který dosáhl 
v době konání voleb věku 18 let.

Jak se volí - V případě voleb do Posla-
necké sněmovny Parlamentu ČR si volič 
ve volební místnosti za zástěnou vybere je-

den hlasovací lístek kandidujícího subjektu 
(strana, hnutí, koalice), který chce podpořit. 
Obálku s lístkem poté vhodí do hlasovací 
urny.

Parlamentní volby umožňují voliči preferovat 
konkrétního kandidáta na kandidátce. Jméno 
kandidáta může zakroužkovat. Tuto preferenci 
může volič udělit maximálně čtyřem kandidá-
tům na pouze jednom hlasovacím lístku. Takto 

zvýhodněný kandidát může díky preferenčním 
hlasům přeskočit kandidáty, kteří jsou na kan-
didátní listině před ním.

Volby do poslanecké sněmovny Parlamen-
tu ČR se konají každé čtyři roky dle zásady 
poměrného zastoupení. Do dolní komory par-
lamentu se volí celkem 200 poslanců a volby 
vyhlašuje prezident ČR. Kandidovat může ka-
ždý svéprávný občan starší 21 let. 

Blíží se termín voleb do Poslanecké sněmovny

Na Bike Čeladná se šlapalo pro handicapované a děti



– 2 –Říjen 2017

a dějepis jsou mými velkými koníčky. I politika. 
Ano, i ta. Můj zájem o politické dění je však 
hlubší než u mých spolužáků. Pomocí inter-
netu komunikuji s předsedou TOP 09 panem 
Kalouskem. Letos v létě v Ostravě jsem měl 
možnost s ním diskutovat o nadcházejících 
volbách. Panem poslancem Paverou jsem byl 
pozván na oběd, kde jsme diskutovali na téma 
EU, o přijetí eura a o spolupráci s menšími 
stranami. Setkal jsem se i s čestným předse-
dou TOP 09 panem Schwarzenbergem. Dis-
kuse s ním proběhla v podobném duchu. Jak 
jsem již řekl, politika a její vývoj mě nesmírně 
zajímají a chtěl bych se jí věnovat i ve svém 
budoucím profesním životě.“

Tolik Michal Raška, deváťák s odvahou, 
zaujetím a vizí své budoucnosti. Popřejme 
tedy jemu i jeho podobně zapáleným vrstevní-
kům, ať si splní své sny. Ty přece patří k mládí 
a není nic krásnějšího, než je ve svém životě 
následovat.  mr, lg

Frýdlant nad Ostravicí

Zdá se vám, že tato tři slova nic nespojuje? 
Možná na první pohled ne, ale když si přečtete 
následující řádky, zjistíte, že k sobě kupodivu 
patří.

Pozorný čtenář Mikroregionu jistě zare-
gistroval informaci o úspěších našeho škol-
ního časopisu Tamtam. Mladým redaktorům 
je blízká slohová tvorba a s přispěním svých 
pedagogů tak zde mohou rozvíjet svůj zájem 
a talent. Někteří jsou pro tuto práci opravdu 
nažhavení a zapálení. Možná i proto, že se ta-
koví jedinci u nás ve škole vyskytují, rozhodli 
se vyučující českého jazyka vydat jejich práce 
v malé knižní podobě, a tak vznikl náš Alma-
nach 2016/2017. V rámci literární soutěže 
„Psaní mě baví“ byla vypsána témata: Naštěs-
tí to byl jen sen, To jsem celý já, O deštníku, 
který se bál vody, Život online a další. Žáci 2. 
stupně se chopili pera a psali. O tom, že se jim 
to povedlo, svědčí i náš první výše zmíněný 
malý knižní počin. Vyprávění, básničky. Tak 
tohle všechno si zde můžete přečíst a možná 
vás napadne, že naděje pro literaturu vyrůstají 
právě u nás v Tégeemce. 

O jednom z nich, o kterém stojí za to zmínit 
se trošku víc, je jistě náš žák Michal Raška 
z 9. C. Tento odvážlivec, zapálený pro svět 
kolem sebe, si troufl napsat již několika zná-
mým osobnostem a věřte-nevěřte, dokonce 
i anglické královně. Jak to dopadlo, tak to již 
popisuje sám Michal: „Angličtina spolu s vý-
chovou k občanství a dějepisem patří mezi 
mé nejoblíbenější předměty. V rámci studia 
anglického jazyka jsem předloni, díky naší 
škole, vycestoval spolu se spolužáky do Bri-
tánie na týdenní stáž. Tradiční britská výuka 
mě nadchla. Loni jsem výlet do Londýna se 
školou zopakoval. Viděl jsem, kromě jiných 
památek, i Buckinghamský palác – sídlo krá-
lovny. A protože nedávno královna oslavila 
65. výročí na anglickém trůnu, rozhodl jsem 
se jí k tomuto jubileu poblahopřát a napsat 
o svém velikém zájmu o anglický jazyk. Ku-
podivu mi královna odepsala, poděkovala 
a popřála mnoho úspěchů v mém dalším ži-
votě. Jak jsem již zmínil, i výuka k občanství 

Slavnostní koncert
Vážení přátelé vážné hudby, při příležitosti 
výročí 28. října připravil Kruh přátel hudby 
spolu s Kulturním centrem Frýdlant nad 
Ostravicí za finančního přispění Města 

Frýdlantu nad Ostravicí slavnostní koncert. 
V Janáčkově síni 23. října v 18 hodin zazní 
v podání komorního sdružení Ad Libitum 
hudba světových velikánů. Srdečně vás 

všechny zveme. 

 Za výbor KPH Martina Kaděrová

Zájmová činnost 
ve Zvonilce

Klub Kmado, z.s. nabízí od října 2017 pro 
kluky a holky na ploše 600 m2 v rodinném cen-
tru Zvonilka, kromě vybavených herniček pro 
děti od 0 do 12 let, stolního tenisu, trampolín, 
prolézacího centra CHA-CHA-BOXU, nafuko-
vacího fotbalového hřiště, motokár a florbalu 
i tyto aktivity:

1. JUDO (5–13 let) pod vedením Lubomíra 
Černého, cena 280 Kč/měsíc

úterý+čtvrtek 16.30–18.00 hod, lze přihlásit 
kdykoli během tréninku, již běží...

2. Hrátky s děťátky Tygříci (1,5–4 roky) pod 
vedenim Zuzany Borákové, cena 280 Kč/měs, 
středa 16.00–17.00 hod, 1. lekce 4. 10.

3. Tanečky TK Antonio pro předškoláky (4–6 
let), pod vedením Antonína Langra, cena 800 
Kč/půl roku, pátek 15.30–16.15 hodin, 1. lekce 
6. 10.

4. Tanečky TK Antonio pro školáky (6–12 
let) pod vedením Antonína Langra, cena 1200 
Kč/půl roku, pátek 16.15 – 17.00 hodin, 1. lek-
ce 6. 10.

5. Cvičme v rytmu Rarášci /6–12 let/ pod 
vedením Aleny Němcové, cena 280 Kč/měsíc, 
pondělí 16.00-17.00 hodin, 1. lekce 2. 10.

Přijďte mezi nás. Dětský svět Zvonilka, 1. 
patro OD OMMA, Frýdlant n. O., ul. Hlavní 
1485, (nad Albertem) www.zvonilka.eu, e-mail: 
klubkmado@seznam.cz, tel.606 386 597.

Letošní adaptačně-turistický výlet na Hrado-
vou v Malenovicích se uskutečnil 15. 9. 2017.

Výletu se zúčastnilo celkem 54 dětí, tři 
třídní učitelky, vychovatelka ŠD a asistentka 
pedagoga. Jeli jsme autobusem od MŠ Nová 
Ves do Malenovic na parkoviště. Zde jsme se 
potkali s 15 žáky, kteří přišli přímo na místo. 
Trasa byla zvolena po modré turistické značce 
na Hradovou, zpět kolem hotelu Petr Bezruč 

k Rajské boudě. Odtud odjeli žáci 1. a 2. roč-
níku autobusem do školy, žáci 3.– 5. ročníku 
došli podél potoku Satina do školy pěšky.

Počasí bylo dost nepřívětivé, hodně foukalo 
a bylo chladno, nicméně i přesto se výlet vyda-
řil. Pořádně jsme se prošli a objevili další nové 
stezky v blízkém i vzdálenějším okolí naší ško-
ly. Prvňáci statečně šlapali, a starší se nestačili 
divit, jak jim noví malí spolužáci dávají zabrat!

Almanach ZŠ TGM 20162017.

Ve dnech 8. až 14. září se 33 členů zdravot-
ně postižených okresu Frýdek-Místek zúčastnilo 
ozdravného pobytu na Prostřední Bečvě v hote-
lu Kryštof. Tímto počtem jsme zaplnili kapacitu 
hotelu a obsadili chatku, která k hotelu patří. 

Z frýdlantské organizace STP bylo přítomno 
18 členů, sedm členů bylo z Dobré a osm patři-
lo MO Frýdek-Místek. Byl to první pobyt v nově 
rekonstruovaném rodinném hotelu. Ten začal 
nabízet své služby od dubna t.r. Kromě potřeby 
si odpočinout, lákala nás i zvědavost na nové 
prostředí. A udělali jsme dobře. Vše vonělo 
novotou a vstřícnost personálu byla bezvadná. 
Připočteme-li k tomu hezké počasí, nebylo nač 
si stěžovat.

Hned první večer pobytu se p. O. Moris z MO 
Frýdlant n. O. ujal svého poslání a po vzájem-
ném seznámení informoval účastníky o histo-
rii hotelu, že se jmenoval Kotar a proč se teď 
jmenuje Kryštof, a o blízkém okolí. Volný čas 
pobytu jsme mohli využit k procházkám. Byl 
nám k dispozici krytý bazén po celý den. Jeden 
večer jsme se bavili při živé hudební produkci 
Univerzal manželů Kulišťákových. Tři odpoled-
ne jsme soutěžili v házení šípek na terč. První 
tři nejlepší byli odměněni diplomy. Plánovaný 
výlet na Pustevny jsme pro déšť zrušili. Byl to 

jediný den, který nám propršel.
V předvečer odjezdu jsme společně zhod-

notili pobyt. Shodli jsme se v názoru, že byť 
jsme byli rozdílného věkového složení, rozu-
měli jsme si. Byli jsme výborným kolektivem 
a určitě nám zůstanou hezké vzpomínky dlou-
hou dobu. Každý z účastníků pobytu obdržel 

List na památku. Poděkovali jsme kolektivu 
hotelu za příkladnou péči, chutnou a pestrou 
stravu i vybavenost pokojů. 

Nedostupnost v příjezdu autobusů k hotelu 
jsme přijali jako zpestření dopravy. Od Zavadil-
ky nás k hotelu přivezl malý autobus.

  Oldřich Moris

Relaxační pobyt členů Svazu tělesně postižených

Volejbal ve Frýdlantě nad Ostravicí nezahá-
lí. Ať jsou prázdniny nebo běží školní rok, malí 
sportovci, kluci i holky z Beskyďáčku a Red 
Volley sportují, utužují kolektiv, soutěží na turna-
jích, zkrátka se intenzivně zdokonalují ve svých 
volejbalových dovednostech.

Červenec a srpen jsou dva letní měsíce, které 
nemyslitelně patří k velkým prázdninám, a pro-
tože je to doba dlouhá, tak lišáci z Beskyďáčku 
a Red Volley mají i v tomto období pestrý pro-
gram. Od příměstských táborů přes volejbalové 
tréninky až po vícedenní soustředění s nocle-
hem. 

V polovině července volejbalový oddíl Red 
Volley Frýdlant n. O. připravil pro své členy pří-
městský tábor Beskyďáčku. Každý den se děti 
pod vedením trenérek Sáry a Katky Silvestro-
vých scházely v areálu ZŠ Komenského, kde 
trénovaly základy volejbalové abecedy. V prů-
běhu týdne měly děti možnost zahrát si na písku 
u řeky nebo se podívat do blízkého okolí. Besky-
ďáčci si udělali výlet do nedalekých Malenovic 
nebo za zvířátky do lesní obory v Bílé. Na závěr 
tábora si malí sportovci se svými rodiči zahrá-
li turnaj minivolejbalu, díky kterému se mohli 
všichni pochlubit, co všechno se za celý týden 
naučili. 

Konec července byl letos spojen s pořadatel-
stvím mistrovství ČR v Barevném minivolejbale. 
Tato perlička uprostřed prázdnin byla určena 
pro všechny zájemce, kteří se chtěli utkat se 
soupeři z celé České republiky. Součástí tohoto 
festivalu byl volný přístup na finále světové ligy 
žen World Grand Prix, na kterém nechyběla ani 
česká reprezentace žen.

Volejbalisté v létě tmelili kolektiv

Srpen je každoročně spojován s letní, zejmé-
na kondiční přípravou a soustředěním. Tato část 
prázdnin je spíše pro větší volejbalisty, kteří už 
základy z Beskyďáčku mají „zmáknuté“ a chtějí 
se dále zdokonalovat ve svých volejbalových 
dovednostech. Srpnové tréninky lišáci z Redu 
zahájili teambuildingem v Malenovicích. Zde se 
většina programu konala na místních sportovi-
štích s podporou Obce Malenovice. Hráči sou-
časně mohli umocnit zážitek z minisoustředění 
přespáním v místní tělocvičně. Překvapením 
volejbalového teambuildingu v Malenovicích byl 
„americký večer“, který si pro hráče připravili ro-
diče Matěje a Honzíka Dudka. V první polovině 
srpna se kluci na týden podívali do Bílovce, kde 
se každoročně schází celý volejbalový projekt 
Volley Beskydy, jehož mecenášem je pan Vav-
řinec Pečinka. Bílovecké soustředění letos opět 
nezklamalo a na všech možných sportovištích 
se sešla více než stovka volejbalistů od těch nej-
menších až po dospělé muže ligové úrovně. Vo-

lejbalisté Red Volley po návratu z Bílovce dále 
trénovali ve Frýdlantě n. O., přičemž nejčastěji 
trávili čas na beachi u řeky nebo na kurtech u ZŠ 
Komenského. V rámci regenerace také zavítali 
na koupaliště nebo si jen tak pro zpestření za-
hráli minigolf. Na závěr léta volejbalisté navštívili 
nedalekou Ostravici. Kromě volejbalových míčů 
a sítí si všichni, hráči i trenéři, sbalili stany a spa-
cáky a na kolech vyrazili do areálu TJ Sokol 
v Ostravici. Tímto výletem klub zakončil letní pří-
pravu. Šéftrenérka klubu Nikola Němcová celou 
akci výstižně shrnula: „Pokud jsme za celý srpen 
kolektiv nestmelili pořádně, tak po této akci je 
náš tým tvrdý jako kámen! Ostatně tohle je náš 
pokřik do nové sezóny 2017/18, kterou pokro-
čilí volejbalisté zahajují kvalifikačními zápasy už 
v září a malí sportovci Beskyďáčku se na svůj 
kroužek mohou těšit od října.“

Informace o projektu a volejbalu Red Volley 
najdete na stránkách www.redvolley.cz nebo 
na facebooku. 

ZŠ TGM, Almanach a anglická královna

Rozjet nový školní rok se nám na Komeňáku 
podařilo nejen v krásně připravených třídách, 
ale také mimo ně. Nově vzniklé kolektivy žáků 
6. ročníků se opět vypravily do malenovického 
KAMu, kde je od seznamovacích rituálů neod-
radilo ani velmi špatné počasí. 

Už 12. a 15. září navštívili žáci 8. a 9. ročníků 
zdejší Kulturní centrum, aby se zapojili do ná-
vazného programu, jehož část absolvovali 
v loňském školním roce. Tehdy přijel na nádra-
ží velmi zajímavě pojatý „preventivní protidro-
gový vlak“ a akce se tak u našich žáků setkala 
s kladnou odezvou. Letošní akce nazvaná „To 
je zákon, kámo!“ byla pojata trochu jinak. Ten-

tokrát šlo o besedu, v jejímž průběhu se naši 
osmáci a deváťáci dozvěděli něco o legislativě, 
o rozdílech mezi přestupkem a trestným činem. 
Zkrátka o tom, co je povoleno, co zakázáno.

Autoři projektu pojali program jako skupino-
vou práci, kdy měl každý žák svou roli (krimi-
nalista, expert, technik nebo psovod). Každá 
„vyšetřovací skupina“ pak pozorně zhlédla film, 
který všichni znali z loňského „vlaku“. Teď se 
na něj ale museli dívat očima členů policejního 
týmu.

Celý program pak uzavřely doplňující otáz-
ky, diskuse, bodové vyhodnocení práce týmů 
a odměna pro ten nejlepší. 

Komeňák rozjel další školní rok

Satinka po svých 2017

Michal Raška při setkání 
s panem Schwarzenbergem.
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poděkování

Staré Hamry

Staré Hamry

Frýdlant nad Ostravicí, Staré Hamry

jubilea

Blahopřejeme
všem oslavencům

Jubilanti města Frýdlantu nad Ostravicí:
V měsíci červenci 2017 oslavil své životní 

jubileum a dal se zveřejněním svůj souhlas: 
pan František Ivánek, 80 let, Lubno 
V měsíci srpnu 2017 oslavili svá životní 

jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas:
paní Josefa Korbelová, 80 let, Frýdlant

pan Jiří Šafář, 85 let, Frýdlant
paní Marie Milatová, 91 let, Frýdlant
paní Drahomíra Ondřejcová, 80 let, 

Frýdlant
paní Marie Veličková, 85 let, Frýdlant
paní Eva Halatová, 80 let, Frýdlant

paní Eliška Trefilová, 85 let, Frýdlant
pan František Břečka, 85 let, Frýdlant

pan František Smékal, 80 let, Nová Ves
V měsíci září 2017 oslavili svá životní jubilea 

a dali se zveřejněním svůj souhlas:
paní Věruše Zlá, 86 let, Frýdlant

paní Věra Pituchová, 87 let, Frýdlant
paní Anežka Bezoušková, 87 let, Frýdlant

pan Kamil Cingr, 89 let, Frýdlant
paní Emílie Venglářová, 87 let, Frýdlant
pan Václav Mikulášek, 86 let, Frýdlant
paní Vlasta Němcová, 86 let, Frýdlant
paní Marie Ročáková, roz. Vašutová, 

Staré Hamry-Samčanka, 88 let, Frýdlant
paní Jiřina Maturová, 95 let, Frýdlant

paní Marie Ivánková, Nová Ves
paní Anna Ručková, 88 let, Nová Ves

O řadě věcí jsme si zvykli říkat, že jsou v proce-
su vzdělávání „důležité“, „zásadní“ nebo dokonce 
„klíčové“. Nicméně jeden fenomén si toto označe-
ní ve všech směrech zaslouží – a to klima školy. 

Jak říká Hana Kachtíková: „Zdravé klima je 
základním stavebním kamenem každé školy.“ 
Na jeho tvorbě se podílí všichni, kteří ke škole 
patří – žáci, učitelé, vedoucí pracovníci školy, ad-
ministrativní zaměstnanci, poradenští pracovníci, 
školníci, údržbáři. 

V čem spočívá souhra všech aktérů? Jak najít 

společnou řeč i cestu vedoucí ke zvýšení kvality 
školy? Tyto a mnohé další otázky vám budou 
zodpovězeny na semináři, který se bude konat 
10. 10. od 16.00 v Kulturním centru Frýdlant nad 
Ostravicí.

Seminář povede Hana Kachtíková, ředitelka 
Základní a mateřské školy Raškovice, členka 
předsednictva Etického fóra ČR z.s., předsedky-
ně správní rady Etické výchovy o.p.s., lektorka 
etické výchovy a autorka akreditovaných vzdělá-
vacích programů.

Vážení přátelé, občané Starých Hamer, pří-
znivci Beskyd. V závěru měsíce srpna 2017 se 
mi dostal k nahlédnutí starohamerský zpravo-
daj, včetně barevné pozvánky na setkání ob-
čanů, turistů a příznivců Gruně. Potěšilo mě, že 
vzpomínáte i na Petra Bezruče. Podařilo se mi 
přesvědčit část rodiny k výletu na Gruň, šumný 
a jediný.

Automobilem až na parkoviště, to je dobrá 
nabídka. Strávili jsme na setkání část dne. Pře-
devším vyšlo počasí, to je rozhodující. Za kos-

telem byl čas na občerstvení a foto. Najednou 
mi syn říká: „Je vidět Fatru, Rozsutec, Stoh, 
Poledňový Gruň, Kriváň.“

Moje srdce zajásalo. Fotoaparát Lumin za-
čal pracovat. Koupili jsme si pohlednici Staré 
Hamry, nanuk a koláče. Líbil se nám soubor 
Ondráš, Polajka Těrchovská muzika. Před 
Hotelem Charbulák byl slyšet zvuk saxofo-
nu a trubky. Hráli Třešňové květy. Hrávaly se 
na čajích před 50 lety. Potkali jsme pár zná-
mých. Byl to velice příjemný výlet. Za vše děku-

jeme Obci Staré Hamry a…
Napadlo mě, až doma ve Frýdlantě, podívat 

se do slovníku Jazyka českého od Františka T., 
na význam slova Gruň: píše se, že jeto bez-
lesá nebo travnatá stráň. Slováci mají výstižný 
název hory „Poledňový Gruň. Stráň ozářená 
poledním sluncem.

Těším se na další setkání na Starých Ha-
mrech. Přeji hodně zdraví slunce.

S pozdravem P. Grygar, člen Obce spi-
sovatelů a Literárního klubu Petra Bezruče

Zapalování Gruňské vatry…

K prázdninovému setkání na Gruni

Už jsme rozjeli náš pomyslný vláček a po-
malu odjíždíme z první stanice ZÁŘÍ. Nastoupili 
žáci, vedení školy, učitelé, vychovatelé, asis-
tenti, paní kuchařky a uklízečky i paní školnice. 

Obzvlášť slavnostně jsme přivítali ty nejmen-
ší – prvňáčky. Letos máme v prvních třídách 62 
dětí, které velmi mile a zkušeně přivítali naši 
nejstarší – deváťáci a samozřejmě i třídní uči-
telky Adéla Šigutová, Renata Tobolová a Jana 
Ručková, jež budou malé školáky nejen učit, 
ale hlavně jim pomáhat v prvních krůčcích jak 
ve vyučování, tak i v seznamování se s prostře-
dím školy a novými kamarády a spolužáky.

Vláček nabral pasažéry, zařadil rychlost 
a jede vstříc podzimnímu vyučování. Jako hlav-
ní palivo letošního školního roku bude na 1. 
stupni rozvoj a podpora různorodých vyučova-
cích metod.

Zaměříme se na zdokonalování čtenářství 
pomocí aktivního čtení a psaní. Budeme roz-
víjet kritické myšlení žáků. Nezapomeneme 
na různé formy práce ve skupinách, přípravu 
a tvorbu krátkodobých a dlouhodobých pro-
jektů, nebudou chybět vycházky, návštěvy 
kulturních akcí, pozorování přírody, různé sou-
těže, exkurze, kurzy lyžování i plavání i práce 
v kroužcích. Učitelé 1. stupně kladou při vyučo-
vání mimo jiné důraz na zapojení všech smy-
slů, pracují s mnoha pomůckami, které nabízí 
např. Tvořivá škola a další projekty.

Prozatím byl naším největším zážitkem 
adaptační pobyt prvňáků, který proběhl 
ve dnech 19. a 20. září v krásném prostředí 
hotelu KAM v Malenovicích.

Hlavním smyslem pobytu byla adaptace 
dětí na nové prostředí a režim, seznamování 

se s novými kamarády i učiteli. Během pobytu 
musí prvňáček splnit mnoho úkolů, aby byl pa-
nem ředitelem slavnostně pasován stříbrným 
mečem do stavu školáckého…

Počasí k nám nebylo zrovna vlídné, ale ná-
ladu nám nepokazilo. Chvíle bez deště byla jen 
krátká, zato intenzivně využitá rychlou chůzí 
do kopce až ke „Korýtku“, cestou děti počítaly 
značky, poznávaly stromy a pozorovaly valící 
se vodu v Satině. Hledáme již naučená pís-
menka na různých tabulích a rychlým během 
se vracíme přes speciální zkratku do hotelu, 
kde nás čekal chutný oběd a další dobrodruž-
ství.

Například: Představ se hlasitě kamarádům, 
zazpívej dvě písničky, poskládej papír podle 
zadání, zavaž si tkaničku, oblékni bundu, jdi 
rychlou chůzí do kopce nebo namaluj obrázek 
dle pokynů, pověz nám říkadlo a zvládneš i noc 
bez rodičů? Je to jen nástin některých úkolů, 
které žáci plnili, kreslili do sešitu Pasovníčku 
a sbírali veselá razítka. 

Vyzkoušeli jsme si zajímavé hry na ko-
munikaci ve skupině, užili si hraní a povídání 
na pokojích, naučili se pohybové hry s kytarou 
a v neposlední řadě nemůžeme zapomenout 
na naši hymnu, kterou jsme zazpívali rodičům 
při slavnostním nástupu a pasování.

Ještě dlouho znělo sálem hotelu:
„Mámo, táto, zvládli jsme to.
Plnili jsme úkoly, které vůbec nebolí. 
Mámo, táto zvládli jsme to.“
A náš vláček nabírá rychlost, pasažéři 

jsou dobře usazeni a budeme pomalu vjíždět 
do stanice ŘÍJEN, ve kterém nás čeká určitě 
mnoho zajímavého. Už se těšíme. 

Začátek školního roku na Komeňáku

Co je klima školy?

Na Gruni
Starohamerský zpravodaj vyrazil do světa, 

pozval mě na Gruň, na konci léta.
Přišel jsem od Frýdlantu, z doliny,
pozdravit Gruň „šumný a jediný“. 

Vzpomínám, kdy jsem tu byl naposledy,
v paměti mi zůstaly překrásné výhledy.
Na Slovenské stráně, Fatra, Rozsutec,

oči přelétají z kopce na kopec.
Z kostelíku na Gruňi zazněl zvon,

hrála Těrchovská muzika, Polajka, k tanci saxofon.
Vystoupil soubor Ondráš,

tiše poslouchaly slezské louky a lesy.
Dobře své síly, turisto, rozvaž,
mládí už nechytíš „za pačesy“.

rozloučili jsme se 
Dne 26. 8. zemřela ve věku 90 let 

paní Ludmila Zápalková.
Dne 13. 9. zemřela ve věku 79 let 

paní Libuše Slámová.
 Nezapomeneme.

Děkujeme všem příbuzným, sousedům, 
přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit 
s paní Ludmilou Zápalkovou. 

 Manželé Zápalkovi

Z akce Gruň náš šumný jediný…
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V sobotu 16. září pořádali místní hasiči již 
15. ročník pohárové soutěže O putovní pohár 
starosty obce, kterého se zúčastnilo celkem 
12 družstev, z toho 4 družstva žen. 

Před pohárovou soutěží předvedli mladí 
hasiči ze Lhotky štafetu požárních dvojic a po-
žární útok. Ve 14 hodin zahájilo soutěž domácí 
družstvo mužů a poté se předvedly zbylé při-

hlášené týmy včetně našich žen. A jak tento 
ročník dopadl? Mužům i ženám se podařilo 
zvítězit, a tak je zde po dvou letech další lho-
tecký double. Mezi muži se na druhém místě 
umístili hasiči z Palkovic a třetí muži z Huk-
vald. V kategorii žen obsadily druhé místo ha-
sičky ze Pstružího a třetí byly ženy z Hájova. 
 lh

slovo starosty

Lhotka

Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme do měsíce října, kdy nám chladná rána a vybarvující se 

listy stromů ukazují, že je tady podzim. Věřím, že podzimní počasí přinese 
ještě hodně pěkných dnů, abychom mohli připravit naše zahrady a zahrád-
ky na zimní období a my na obci abychom stihli dokončit letošní poslední 
investiční akci, kterou je oprava místní komunikace kolem obecního úřadu, 
na kterou jsme získali dotaci 900 tisíc korun z Ministerstva pro místní roz-
voj ČR z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Bohužel se nám začátek stavby trošku 
posunul z důvodu představebních příprav, jako je vytýčení inženýrských sítí, přesné geodetické 
zaměření stavby, rozhodnutí k dopravnímu značení apod. Nyní by již měly stavební práce probí-
hat podle harmonogramu. Po většinu stavebních prací bude komunikace průjezdná jen v jednom 
pruhu, ale při frézování a pokládce nového povrchu bude na komunikaci úplná uzavírka, o které 
budete včas informováni. Chtěl bych vás požádat, abyste se pokud možno průjezdu staveništěm 
vyhnuli, a když už stavbou budete projíždět, dbejte zvýšené opatrnosti. 

V sobotu 23. 9. proběhlo ve Lhotce forenzní značení jízdních kol, které slouží jako prevence proti 
krádeži. Tento projekt připravilo Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy ve spolupráci s partnerem 
projektu Městskou policií Frýdek-Místek a za podpory ministerstva vnitra. Ve Lhotce jsme i přes ne-
přízeň počasí označili 28 jízdních kol a v celém mikroregionu to je letos víc než 1000 jízdních kol. 

Bohužel opět musím upozornit na nedostatečné třídění odpadu některých naších občanů. Minulý 
měsíc jsme prováděli ve Sdružení měst a obci povodí Ondřejnice srovnání jednotlivých obcí v oblas-
tech odpadového hospodářství a naše obec se s produkci 260 kg komunálního odpadu na občana 
za rok s velkým rozdílem umístila na posledním místě. Hlavní příčinou je, že v některých nádobách 
na komunální odpad končí i nevytříděný odpad, jako jsou plasty, sklo, papír a biologicky rozložitelný 
odpad, což je vidět na některých přeplněných nádobách připravených u vašich domů na pravidelný 
svoz. Za veškerý tento odpad platíme velké peníze a naopak za vytříděný odpad se do rozpočtu 
obce peníze vrátí. Od tohoto měsíce jsme rozšířili počet sběrných míst na tříděný odpad o další dvě. 
Jedno nové sběrné místo přibylo na horním konci naproti pana Kožucha a druhé ve Staviskách 
naproti p. J. Kopčáka. Na biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu je v provozu již druhým 
rokem sběrné místo u bývalého kravína, kde můžete tento odpad ukládat vždy v sobotu od 10 do 12 
hodin, případně po předchozí domluvě v pracovní době obecního úřadu. Nejbližší sběr velkoobje-
mového a nebezpečného odpadu bude 14. října od 8.00 do 9.40 h. v prostoru u bývalého kravína. 
Upozorňuji, že i za tento druh odpadů obec platí nemalé peníze podle odvezeného množství. Proto 
vás žádám, vytřiďte a odevzdejte pouze to, co se svým objemem nevejde do jednotlivých nádob 
na tříděný odpad v jednotlivých hnízdech umístěných v obci.

V pátek 20. a v sobotu 21. října vás zvu do sálu Obecního domu, kde se uskuteční volby do Po-
slanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Přijďte dát hlas a důvěru svým kandidátům, které 
si vyberete z volebních lístků, které vám budou včas doručeny do vašich poštovních schránek. Přeji 
vám ještě hodně slunečných a hezky vybarvených podzimních dnů.  Zdeněk Kubala, starosta

noví občánci
20. srpna se Barboře Hajdůškové 

a Tomáši Kociánovi narodil syn Jan. 
Přejeme chlapečkovi, aby dobře prospíval 

a rodiče z něj měli velkou radost.

jubilea
V měsíci říjnu oslaví svá nádherná životní 

jubilea a dali ke zveřejnění souhlas:
Karel Valíček - 91 let
Rudolf Ivánek - 82 let
Eva Malušová - 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.

odpady
Sběr nebezpečného 

a velkoobjemového odpadu
Frýdecká skládka a.s. bude v obci Lhotka pro-
vádět sběr nebezpečného a velkoobjemového 

odpadu v sobotu 14. října od 8.00 do 9.45 
hodin v prostoru u bývalého kravína.

Zároveň bude prováděn 
zpětný odběr elektrozařízení.

NEBUDOU se sbírat pneumatiky!!!
Termíny svozu 

komunálního odpadu v září: 
úterý 3.10., 17.10. a 31.10.

Sběr bio odpadů, sběrné místo 
u bývalého kravína:

Každou sobotu od 10.00 do 12.00 hodin.
Během pracovní doby 

obecního úřadu po tel. domluvě. 

Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky v roce 2017 

se budou konat v sále Obecního domu:
V pátek 20. října od 14.00 do 22.00 hodin.
V sobotu 21. října od 8.00 do 14.00 hodin.

V sobotu 26. srpna se uskutečnil v areálu 
u školy již XXIII. ročník Sochových národopis-
ných slavností. Jsme velmi rádi, že si slavnosti 
letos nenechala ujít víc jak tisícovka diváků, 
kteří se dobře bavili při sledování nabitého pro-
gramu. 

Celkem v pěti pořadech vystoupilo bezmála 
pět set dětských i dospělých účinkujících z šest-
nácti souborů a cimbálových muzik. Většina vy-
stoupení byla krásnou ukázkou „našeho“ folklo-
ru, neboť Sochovky jsou převážně setkáním 
souborů z nejbližšího okolí, a tak se každoročně 
nejen na pódiu, ale i mimo něj mohou potkat 
na sklonku léta staří známí z Pilek, Valašského 
vojvody, (Malé) Ostravice, (Malého) Gruniku, 
Valášku a dalších lašských souborů. Jak říkal 
ve svém projevu ředitel slavností Tomáš Kalus, 
pan Socha by měl určitě radost, že jeho odkaz 
má tolik pokračovatelů.

Program byl jako vždy zahájen setkáním 
účinkujících u pamětní desky Vincence Sochy, 
následoval průvod do areálu slavností a pak 
už běžel jeden pořad za druhým. Dětem patřil 
ten s názvem Ež se nam urodi, buděm veseli. 
Inspirací se staly polní práce od jara do zimy. 
V následujícím pořadu nazvaném Veselé chvíle 
v životě lidu (nejen) lašského se účinkující sou-
bory snažily svým vystoupením naplnit hlavní 
myšlenku autorky pořadu, že v každé době by 
měla v životě lidském zůstat dostatečně velká 
skulina pro příjemné a úsměvné chvíle, kdy je 
nutné umět brát běžné životní starosti s nadhle-
dem a třeba si i udělat legraci sám ze sebe. 
Ani letos nechyběli mezi účinkujícími soubory 
jubilanti. Třicet pět let od svého založení si při-
pomněl dětský soubor Valášek, který předvedl 
divákům reprízu svého výročního koncertu na-
zvaného Byl jednou jeden život, a čtyřicet let 
oslavil folklorní soubor Ondřejnica, který se 
představil v medailonu s názvem Kole našich 
oken teče voda skokem.

Letošní program byl opravdu především pře-
hlídkou lašského folkloru, jako host vystoupil 
v odpoledním pořadu pouze soubor Radošov 
z Veselí n. M. Druhého hosta jsme si šetřili pro 
večerní pořad. Uprostřed prázdnin jsme se do-
stali do nepříjemné situace, kdy nám od úno-
ra domluvený soubor oznámil, že nepřijede. 
Po velmi intenzivním shánění stejně kvalitního 
náhradníka se nám nakonec podařilo dohod-
nout s prešovským souborem Rozmarija. Byli 
jsme velmi rádi, že přijali naše pozvání a vytrhli 
nám tím trn z paty, a ještě větší radost jsme měli 
při sledování jejich programu Idzem, no dražeč-
ku neznam. Kromě ukázek temperamentního 
východoslovenského folkloru se všichni vý-
borně bavili také u vtipných hereckých výkonů 
malých i velkých tanečníků, kterými byl protkán 
příběh o chlapci Ďurkovi, od jeho narození, dět-

ství, přes problémy v dospívání, až po jeho ces-
tu do světa. Za nabitým programem udělal teč-
ku opět velkolepý ohňostroj, který se zatajeným 
dechem sledoval stále ještě zaplněný areál.

Během celého odpoledne a večera vyhráva-
ly nejen k poslechu, ale i k tanci muziky zúčast-
něných souborů na vedlejší scéně za školou, 
po skončení všech pořadů se volná zábava 
přesunula i na pódium.

Nejen programová nabídka byla velmi pest-
rá, také ve stáncích s občerstvením bylo oprav-
du z čeho vybírat. K zahnání hladu i žízně bylo 
připraveno jako vždy mnoho lákavých dobrot.

K tomu, že letošní ročník můžeme považo-
vat za velmi vydařený, přispělo samozřejmě 
také nádherné slunečné a teplé počasí. Co víc 
si totiž přát než pestrý a zajímavý program, pěk-
né počasí a hodně spokojených diváků? To je 
ta největší odměna pro ty, na jejichž bedrech 
organizace Sochových národopisných slavnos-
tí leží.

Na závěr ještě poděkování těm, bez kterých 
by Sochovy slavnosti nemohly být realizová-
ny. Děkujeme tedy těm desítkám lidí nejen ze 
Lhotky, kteří byli letos opět nebo poprvé ochot-
ni přiložit ruku k dílu a pomoci při přípravách, 
v průběhu akce, ale také s úklidem po jejím 
skončení. Kromě ochotných lidí bychom se 

Zatímco konec září pro všechny připravil 
chladné a deštivé počasí, první polovina měsíce 
lákala k akcím v přírodě. A lhotečtí senioři toho 
využili stoprocentně. Na 8. 9. si naplánovali vý-
let po zajímavých místech blízkého Štramberka 
a do Kopřivnice.

Pod známou Trúbou si necelá třicítka účast-
níků prošla s odborným výkladem botanickou 
zahradou, ale také Národním sadem a náměs-
tím se spoustou obchůdků a muzeí. Po procház-
kách vyhládlo, to se však napravilo u poctivého 
vývaru a řízku ve stylové restauraci Prosek.

Druhá část výletu patřila zejména kopřivnic-
kému technickému muzeu a „vypulírovaným“ 

veteránům, u kterých se každý rád vyfotil.
O týden později se senioři setkali ještě jed-

nou. Tentokrát u lhoteckého sportoviště na Ku-
říně. Hlavním bodem programu sice bylo po-
sezení u opékání buřtů, ale po zkušenostech 
z jarního smažení vaječiny organizátoři nezapo-
mněli setkání zpestřit občerstvením a kytarou, 
u které si všichni společně zazpívali.

Na chladnější podzimní dny výbor Klubu se-
niorů plánuje další akce již v teple restaurací. 
Tou nejbližší bude v pondělí 23. října Pod Oře-
chem krmášová zábava, na kterou k tanečnímu 
parketu a tombole zvou senioři jako vždy i ostat-
ní Lhoťany.  Pavel Pasek

V sobotu 2. září se dva soutěžní sedmičlen-
né týmy z naší obce zúčastnily 2. ročníku Bes-
kydských her bez hranic, které pořádala obec 
Pržno. Původně bylo přihlášeno osm týmů, ale 
dva se odhlásily, tak si to mezi sebou rozdaly 
předem připravených disciplínách týmy Bašky, 
Frýdlantu n. O., Janovic, Kunčic p. O., Lhotky 
a Pržna. 

Jelikož se pořádání této akce kryje s několi-
ka dalšími aktivitami a akcemi naších občanů, 
nebylo jednoduché tyto soutěžní týmy posklá-
dat. Sestavování týmu bylo ztíženo i poža-
davky na jejích složení, kdy v týmu dospělých 
musely být minimálně tři ženy a jeden soutěžící 
ročník 1957 a starší. Dětské družstvo muselo 
být ve složení čtyři chlapci a tři dívky s podmín-
kou věkového rozpětí od osmi do čtrnácti let, 
kdy musel být zastoupen každý ročník. Za shá-
nění, obvolávání a přemlouvání jednotlivých 
členů týmu bych chtěl poděkovat Lence Sto-
navské, která se následně ujala i vedení dět-
ského družstva. Nakonec se podařilo sestavit 
obě družstva, a to ve složení dospělého týmu: 
Peter Solik, Pavel Pasek, Martina Kubalová, 
Diana Zemanová, 
Lada Zemano-
vá, Ivan Slípek 
a Honza Závodný. 
Za dětský tým nás 
reprezentoval i : 
Honza Téma, 
Adam Krpec, Voj-
ta Sobek, Vendul-
ka Sobková, Aďa 
Maruničová, Bar-
ča Témová a ben-
jamínek Tomášek 
Marunič. Každá 
obec nominovala 
i svého rozhodčí-
ho, za Lhotku to 
byla Jana Zema-
nová. Soutěžilo 
se v šesti disciplí-
nách nazvaných 

letní biatlon, požární útok, labyrint, raz,2,3,4,5 
– kohouta slož hned, voda v kýblu a agility. Cí-
lem bylo samozřejmě co nejlepší a nejrychlejší 
splnění netradičních disciplín, ale hlavně šlo 
o zábavu a setkání všech soutěžících a diváků 
z obcí našeho mikroregionu. Všechny disciplí-
ny bedlivě sledoval a spravedlivě bodoval tým 
rozhodčích. Oproti loňskému ročníku byl letos 
úspěšnější tým naších dětí, které se stejným 
bodovým ziskem společně podělily o druhé 
místo s dětmi z Pržna. V kategorii dospělých 
nám letos patřila čtvrtá příčka. V celkovém sou-
čtu obou týmů jsme skončili taktéž na čtvrtém 
místě. Celkovým vítězem letošních her se opět 
jako minulý rok stala obec Janovice. Po do-
hodě zástupců jednotlivých obcí mikroregionu 
se příští ročník se bude konat 9. června 2018 
v Bašce. Děkuji všem členům soutěžních týmů 
za vzornou reprezentaci naší obce, rozhodčí 
Janě Zemanové za obětavost a úsilí, se kterým 
hájila náš tým ve sporných situacích, a v nepo-
slední řadě děkuji i za soutěžící všem divákům, 
kteří jim přijeli do Pržna fandit. 

 Zdeněk Kubala, starosta

Pohárová soutěž v požárním útoku

Po výletě a buřtech krmášová zábava

Od června se na hřišti lhoteckého Kuřína 
scházeli každou středu v podvečer volejbalisté. 
A o prázdninách dokonce dvakrát týdně – při-
bylo i pondělí. Někdy menší účast ovlivnili letní 
dovolenkáři, jindy se naopak sešla i čtyři druž-
stva a hrálo se na obou hřištích. Ani letos, jako 
každoročně, nebylo výjimkou, že se stabilními 
hráči-rodiči nastoupily i jejich dospívající děti… 
A šlo jim to tak, že ke konci prázdnin mnohé 
z nich už patřily mezi hráče úspěšnější.

Před ukončením léta se pak všichni těšili 

na závěrečný turnaj družstev. Ten letošní se 
pro deštivou předpověď posunul až na neděli 
10. září. K tradičním barevným dresům si každé 
družstvo připravilo stejnobarevný motivující rý-
movaný pokřik. Nejlépe povzbudil asi „modré“, 
kteří tentokrát celý turnaj vyhráli. O tekuté i ne-
tekuté ceny se pak vítězové, stejně jako ostatní 
soupeři, navzájem spolu podělili. A protože ne-
chyběly ani klobásky a „langoše“, rozcházeli se 
k večeru všichni uspokojeni nejen sportovně, 
ale i gastronomicky.  PP 

Volejbalisté ukončili sezónu turnajem

Sochovy národopisné slavnosti 2017

samozřejmě neobešli ani bez finančních pro-
středků. Největší část nákladů pokryje dota-
ce, kterou nám poskytuje Moravskoslezský 
kraj, významnou finanční podporu získáváme 
od Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice, 
do rozpočtu slavností přispívají i další sponzoři 
nejen ze Lhotky, ale i z okolí. Všem podporo-
vatelům patří také velké poděkování. Hlavním 
organizátorem je Klub žen Lhotka z.s., který 
spolupracuje s Obcí Lhotka. Těší nás, že pořá-
dáním Sochových slavností, které jsou známé 
i daleko za hranicemi našeho regionu a přitáh-
nou k nám každoročně mnoho diváků, můžeme 
přispět k propagaci obce.

Srdečně vás všechny už teď zveme na pří-
ští ročník Sochových národopisných slavností. 
Ten se bude konat stejně jako všechny před-
chozí ročníky opět předposlední prázdninovou 
sobotu, tzn. 25. srpna 2018.  Markéta Velká

Beskydské hry bez hranic
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   HOSTINEC U ČENDY  1015 – 1035 h. 

Aut. zastáv. KAMENEC 1045 – 1110 h. 
 
                     Těšíme se na Vás! 
 

 

 

 

                               

Informace občanům místní části Hodoňovice 
pojízdná prodejna PINO, nabízející sortiment potravin včetně pečiva, 
zajíždí do Hodoňovic od pondělí 18. září 2017 (pravidelně v pondělí, středu, 
pátek) na uvedená stanoviště: 

 

  

                                                  

 

 
  

 
 
Vítání občánků 
 
Vážení rodiče, 
dne 4. listopadu 2017 by obec Baška ráda přivítala nově narozené děti mezi občany této obce. Zveme 
všechny rodiče dětí narozených do 1. října 2017 s trvalým pobytem 
na území obce Baška. Vítání občánků se bude konat v Kulturním 
domě v Bašce v 9, 00 hodin. 
Rodiče dětí narozených v tomto termínu budou na slavnostní uvítání 
svých dětí do života s dostatečným časovým předstihem pozváni. 
 
Vyřizuje: Dajana Zápalková, tel. 558 445 217,  
                e-mail: d.zapalkova@baska.cz 

Kdy se děti smějí? 
Když je těší celý svět. 
Když mají co vyprávět.

Když si spolu pěkně hrají,
na sebe se usmívají.
Když se dílo podaří
mají úsměv na tváři.

A dílo se podařilo. Děti se svými rodiči se 

vrátily po prázdninách a zahradu u svoji „ško-
ličky“ poznávaly jen těžko. Její nové herní prvky 
nadchly děti, ale i maminky a tatínkové nešetřili 
chválou. Splnil se nám tak sen o nové zahradě 
a připomínky a přání rodičů se staly skutečnos-
tí. Nová zahrada nám pomáhá rozvíjet v dětech 
jejich všestrannost, nabízí prostor pro pohybo-
vé aktivity a nabízí množství dalších podnětů 

v návaznosti na náš školní vzdělávací program 
MŠ „Svět?... Tak to musíme prozkoumat!!!“

Děkujeme všem, zejména naší paní ředitel-
ce Renátě Válkové, kteří se zasloužili o to, že 
se nám celá zahrada změnila k nepoznání.

 Magda Rusková, MŠ Baška

Dům, který byl postaven jako provizorní 
stavba v roce 1943 pro salesiánské studenty, 
měl být v tomto desetiletí zbořen a nahrazen 
novostavbou financovanou z evropských dota-
cí. Byly nebo jsou připraveny dva plány včetně 
stavebního povolení, ale bylo rozhodnuto, a ne-
vím, jestli bohužel (nový dům by byl jistě krásný, 
úsporný, prvních deset let takřka bezúdržbový) 
nebo bohudík (starý dům nese historii a má své 
kouzlo a patinu), že z evropských peněz budou 
podporovány jiné projekty a jiné stavby.

A tak se od září 2016 v Domě na Kopečku 
v Hodoňovicích započaly velké opravy financo-
vané salesiánskými dárci a majitelem – salesi-
ány. Bylo na čase, neboť objekt byl z důvodu 
vyčkávání evropských peněz dost zanedbaný. 
V současné době je hotová nová hlavní vnitř-
ní kanalizace připojená na kanalizaci obecní. 
Letos na jaře 7. dubna přijely na víkendovou 
brigádu „Staré páky“ v počtu 50 chlapů (bývalí 
účastnící salesiánských táborů), aby daly zá-
sadní impulz k realizaci dalších oprav. Byly po-
staveny tři nové komíny, opraveny mnohé stěny 
a podlahy, zřízeno nové WC… 

Pokračuje se stále v opravě elektroinstalace 
včetně nových rozvaděčů + revize hromosvodů 
(Firma Reamo z Hodoňovic). V téměř všech 
prostorách, kromě tělocvičny a dvou malých 
pokojů a kaple, jsou již nové podlahy. Zcela 
rekonstruována byla jídelna a velký pokoj vedle 
kuchyně. Mnoho neviditelné práce bylo udělá-
no svépomocně. Podařilo se sehnat zdarma 
veškerou dlažbu od ostravské firmy Dipro trade 
s.r.o. a krásná krbová kamna od firmy Enbra 
a.s. Do nátěru střechy se zapojili v rámci svého 
teambuildingu i pracovníci České pojišťovny. 
Vše rozdělané se, až na drobné nedodělky, 
stihlo dokončit a uklidit s velkým nasazením 
těsně před letními prázdninami. 

Tak během července a srpna bylo na Ko-
pečku opět velmi živo. Konalo se tam pět sale-
siánských táborů z Ostravy a tři akce dalších or-
ganizací. Největší akcí byl tábor rodin, kdy nás 
bylo celkem asi 90. Zdá se, že zájem o dům 
začíná opět stoupat i mimo dobu prázdnin. 
Letos chceme ještě v jednom křídle zprovoznit 
vytápění a v příštím roce pokračovat v dalších 

Možná se ke všem našim občanům nedostala 
informace o havarijním stavu pískovcového jetelo-
vého kříže s plastickým korpusem Krista a Panny 
Marie na hřbitově v Hodoňovicích z roku 1885, 
který nechal vystavět: KE CTI A CHVÁLE BOŽÍ 
APOLENI MACUREK. 

Kříž je z hrubozrnného pískovce lokálního cha-
rakteru (tzv. hukvaldský), který je však svými fyzi-
kálně chemickými vlastnostmi velmi nevyhovující, 
z čehož pramení veškerá poškození. Je umístěn 
na nestálém podkladu utopeném v terénu, podnož 
kříže je zapuštěna v přiléhajícím dláždění. Statika 
kříže je silně narušena rozsáhlými trhlinami v oko-
lí korodujícího kovového čepu dříku kříže, když 
v tomto místě je kříž výrazně nakloněn. Stékající 
a vzlínající voda v nasákavém pískovcovém mate-

riálu dělá své – materiál se drolí, dochází k tvorbě 
trhlin a následného odlučování tenkých vrstev pís-
kovce. Jak by vypadal tento kříž po nadcházející 
zimě?

Proto již nechala Římskokatolická farnost Mís-
tek zpracovat studii na jeho restaurování, které 
provede KAMENICTVÍ Hynek KARÁSEK, a je 
vyčíslena částka na opravu 131 675 Kč s DPH, při-
čemž Obec Baška přispěje částkou 40 tisíc korun 
a Římskokatolická farnost Místek vše dofinancuje. 
Při pouti v Hodoňovicích v neděli 10. září byla sbír-
ka při mši svaté věnována opravě zmiňovaného 
kříže a v odpoledních hodinách se rozhodla ho-
doňovická kapela Sousedé uspořádat koncert, 
kde by mohli občané své dobrovolné příspěvky 
na opravu kříže vhodit do zapečetěné pokladničky 
a přispět tak na dobrou věc.

Jak potěšitelná byla účast občanů nejen z naší 
obce, ale i z okolních vesnic, kteří si přišli poslech-
nout známé country a folk melodie v podání Sou-
sedů, vhodili do pokladničky peníze na obnovu 
kříže a bavili se dál… Děti jezdily na pouťových 
atrakcích, prostranství před Hostincem U Čendy 
bylo zaplněno stánky se sladkostmi, bylo možné 
vystřelit i růži z pouti či plyšáka pro své nejmilejší 
a něco k zakousnutí též nechybělo. A na druhé 
straně hostince hrál úplně jiný žánr hudby, která 
se nesla nad hodoňovickou kapli, v místa, kde 
je třeba opravit kříž, kde současně obec začala 
s opravou zadní hřbitovní brány a dále pokračuje 
s rekonstrukcí hřbitovního plotu…

A kolik štědří lidé na opravu kříže přispěli? Cel-
ková částka činí 11 051 korun!

Upřímné poděkování patří všem, kteří koncert 
i sbírku zorganizovali.

 Dajana Zápalková

Dobrá věc se podařila

Do školky po prázdninách s úsměvem

Sobota 9. září se v Hodoňovicích nesla v du-
chu požárního sportu. Opět po roce hostil náš 
sbor pohárovou soutěž a letošnímu ročníku přálo 
i počasí. Na domácí půdě jsme přivítali celkem de-
set hostujících družstev, z toho byla čtyři družstva 
ženská. Nechyběli samozřejmě ani zástupci z Ho-
doňovic, celkem tedy 11 soutěžních družstev.

Místní soutěžní trať je specifická a má obtíž-
nější terén, přesto však byly všechny požární 
útoky, provedené soutěžícími, ukončeny plat-
ným pokusem. Putovní pohár se dle výsledkové 
listiny zabydlí na celý rok v Metylovicích.

Zde je výsledková listina v jednotlivých ka-
tegoriích:

Ženská kategorie:
1. SDH Pstruží (33,3 s)
2. SDH Lhotka (35,8 s)

3. SDH Palkovice (36,2 s)
4. SDH Bahno (36,4 s)
Mužská kategorie:
1. SDH Metylovice (23,2 s)
2. SDH Lhotka (23,6 s)
3. SDH Nová Ves (25,1 s)
4. SDH Bahno (39,5 s)
5. SDH Hodoňovice (47,4 s)
6. SDH Palkovice (59,4 s)
7. SDH Baška (79,4 s)
Rádi bychom touto cestou poděkovali starost-

ce Ireně Babicové za podporu soutěže, předání 
pohárů a za drobné odměny pro vítěze. Dále dě-
kujeme manželům Kowalczykovým za poskytnutí 
prostor a zázemí pro soutěž a také všem aktivním 
členům, kteří se na organizaci celé akce podíleli. 

 Za SDH Hodoňovice Kamila Zabavíková

Pohárová soutěž v požárním útoku

Naše Římskokatolická farnost Skalice pro-
žila v neděli 10. září krásnou a mimořádnou 
slavnost, které je možné se zúčastnit pouze 
výjimečně. Šlo o slavnostní požehnání nově 
renovovaného svatostánku, který je součástí 
původního hlavního oltáře chrámu sv. Martina 
ve Skalici. Po odborné renovaci provedené 
firmou Bittner proběhlo požehnání svatostán-
ku právě v uvedenou neděli. Této události se 
zúčastnili jak představitelé Statutárního města 
Frýdek-Místek, které na renovaci přispělo ne-
malou částkou, tak i představitelé samosprávy 
okolních obcí. Současně byly přítomny Sbory 
dobrovolných hasičů ze Skalice, Vyšních Lhot 
a družební obce Žory v Polsku se svými zásta-
vami. Na tuto slavnost přijal pozvání i otec Petr 
Nowicki z Baziliky minor Panny Marie ve Frýd-
ku.

Uvádíme stručný popis restaurátorských pra-
cí (dle restaurátorské dokumentace):

Svatostánek s menzou byl fotodokumen-
tován, byly demontovány jednotlivé stupně, 
dřevořezby, svatostánek aj. a převezeny do re-
staurátorského ateliéru. V kostele zůstala dře-
věná menza.

Na základě sondážního průzkumu, rozhod-
nutí NPÚ a objednatele, byly jednotlivé sekun-
dární úpravy postupně sejmuty na originál a ná-
sledně restaurovány.

Z architektury byly sejmuty vrstvy depozitů, 
vosků, přemaleb a zoxidované úpravy metálem.

Bílá úprava byla pročištěna, vytmelena a vy-
retušována. Odhalené původní zlacení bylo 
doplněno křídou, polimenty a vyzlaceno plátko-
vým zlatem v kombinaci lesk a mat a vyretušo-

váno. Ve svatostánku bylo obnoveno tapetová-
ní a opraveno zamykání jednotlivých dvířek.

Menza byla v kostele odstavena, celkově 
asanována, petrifikována a zpevněna.

Z mramorování byly zeslabeny vrstvy de-
pozitů, zoxidovaného laku, celek vytmelen, 
vyhlazen, vyretušován a pojednán ochranným 
pokostem.

Na závěr byl celek sestaven nazpět a byla 
vypracována restaurátorská dokumentace. 

 Roman Kachtík

Dům na Kopečku v Hodoňovicích chytá druhý dech

opravách (podlaha v tělocvičně, oprava oken 
a další).

Děkujeme za duchovní a také finanční pod-
poru lidem z Hodoňovic, kterým nevadí naše 
živá přítomnost v obci. Jsme moc rádi, že mů-

žeme využívat toto skvělé místo, a těšíme se 
v příštích letech na spolupráci s obcí na úpravě 
okolí Domu na Kopečku za hasičárnou. 

 Za ostravské salesiány ředitel střediska 
 a komunity P. Jiří Caha

Volby do poslanecké sněmovny parlamen-
tu ČR 2017 se budou konat v pátek a sobotu 
20.–21. října 2017.

Volby proběhnou v předem vybraných voleb-
ních místnostech, a to:

Volební okrsek č. 1 Baška: Obecní úřad 
Baška, Baška 420

Volební okrsek č. 2 Hodoňovice: Hostinec 
U Čendy, Hodoňovice 43

Volební okrsek č. 3 Kunčičky u Bašky: 
Mateřská škola, Kunčičky u Bašky 130 

V případě závažného zdravotního důvodu 
může volič požádat obecní úřad o hlasování 
mimo volební 

místnost.
Pokud se občan v době konání voleb nebu-

de zdržovat ve svém bydlišti a bude chtít volit, 
může požádat OÚ v místě bydliště o vydání vo-
ličského průkazu.

Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování 
v jakémkoli volebním okrsku na území ČR nebo 

v jakémkoli volebním okrsku v zahraničí.
Nejpozději jeden den před začátkem voleb 

dostane každý volič do schránky ve svém tr-
valém bydlišti obálku s hlasovacími lístky. Pro 
každou politickou stranu, hnutí či koalici je jeden 
lístek. Hlasovací lístky si může volič vyžádat 
i v samotné volební místnosti.

Každý kraj má určen maximální počet kan-
didátů na kandidátní listině – Moravskoslezský 
kraj jich má 36. V každém okrsku spočítá obdr-
žené hlasy volební komise, která výsledky předá 
příslušnému krajskému pracovišti Českého sta-
tistického úřadu (ČSÚ).

ČSÚ poté přepočítá počet hlasů na mandáty, 
které se rozdělí mezi kandidující subjekty. Stra-
ny či hnutí, které nesplnily stanovenou uzavírací 
klauzuli 5 % získaných hlasů v rámci celé ČR, 
jsou vyřazeny a nemají na mandát nárok. Man-
dáty jsou jednotlivým kandidátům strany přiřazo-
vány podle jejich pořadí na kandidátkách. Ovliv-
nit to mohou voliči díky preferenčním hlasům.

Blíží se termín parlamentních voleb

Požehnání nově renovovaného svatostánku
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oblíbený letní biatlon, požární útok, labyrint, kbe-
líková štafeta, skládání kohouta a agility,“ přiblížil 
starosta Pržna Petr Blokša. Pržno vytvořilo svůj 
tým povětšinou z členů sportovního klubu a dobro-
volných hasičů. Za dospělé to byli: Honza Rýznar, 
Vlastimil Matýsek st, Lukáš Mydlář, Petr Blokša, 
Martina Mydlářová, Kristýna Vicanová a Vlasta 
Slováčková. Dětský tým tvořili: Barunka Prachařo-
vá, Matěj a Nela Prachařovi, Jakub Adamec, Ka-
teřina Zemanová, Lukáš Muroň a Adam Kaňák.

A jak to nakonec všechno dopadlo? „Zvítězily 
Janovice v obou kategoriích. Na krásném dru-
hém místě o pouhých pár bodů se umístila naše 
obec Pržno, a to jak u dospělých, tak i u dětí. 

Musím konstatovat, že jsme byli svědky heroic-
kých výkonů, děti obsadily druhé místo po vel-
kém boji o prsa, kdy měly Janovice 40 bodů, 
Pržno a Lhotka 36 a rozhodovalo se podle toho, 
které družstvo mělo více lepších umístění v jed-
notlivých disciplínách. Na čtvrtém místě se ztrá-
tou jednoho bodu skončily Kunčice,“ hodnotil 
Petr Blokša. Děkuje tímto pomocníkům a spolu-
organizátorům z řad sportovců, hasičů, mladých 
hasičů, školy, zaměstnanců obce, prostě všem, 
kteří se podíleli na přípravě i průběhu her. „Pu-
tovní pohár sice získaly Janovice, ale není všem 
dnům konec. Příští rok se pokusíme jejich tradici 
přerušit,“ řekl optimisticky na závěr starosta.

Pržno

jubilea

Říjen je měsícem oslav 
jubileí našich občanů:

pan Přemysl Kovář – 55 let,
paní Margita Kološová – 50 let,
paní Renáta Sedlová – 50 let,

paní Hana Škaroupková – 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

Výběrová řízení na sportoviště 
a kamerový systém proběhla

Obě výběrová řízení proběhla na konci září, 
avšak výsledky nebyly do vydání tisku ještě 
známy. V každém případě bychom byli rádi, 
kdyby byly obě realizace zahájeny ještě letos. 
S velkou pravděpodobností už nestihneme hři-
ště zprovoznit ještě v letošním roce. Bylo by to 
na úkor kvality a my chceme sportoviště, které 
bude sloužit dlouho a dobře.  (PB)

Svoz komunálního 
i biologického odpadu

Svoz komunálních odpadů bude v říjnu pro-
bíhat ve středu 4. a 18. října. Odpadové nádo-
by musí být v den svozu vystaveny již od 6.00 
hodin. Svozy tříděných odpadů se uskutečňují 
v pravidelných týdenních cyklech.

Přistaveny již budou také nádoby na BRKO 
(biologicky rozložitelný komunální odpad). 
Do kontejnerů můžete odkládat vše „zelené“ 
ze zahrad (zahradní odpad). Do kontejnerů 
nepatří nic jiného. Daný odpad bude směřovat 
do kompostáren. V případě znečištění BRKO 
bude muset být odpad likvidován jako komu-
nální odpad, což je rozhodně dražší.

Beskydské hry bez hranic již podruhé prově-
řily síly, odhodlání i týmového ducha závodníků 
bez rozdílu veku či pohlaví. Konaly se 2. září 
na našem fotbalovém hřišti, protože Pržno bylo 
pořadatelskou obcí. 

Původně se měli na start postavit zástupci 
devíti obcí. Nakonec jich bylo jen šest. 

Každá obec měla dva sedmičlenné týmy, je-
den složený z dětí, druhý z dospělých. Soutěžní 
disciplíny byly zvoleny tak, aby bavily nejen sa-
motné soutěžící, ale hlavně přihlížející publikum. 
„Závodníky čekalo šest různých disciplín. Byl to 

Nezapomeňte na tradiční 
Hovory s občany – 12. 11.

Tradiční Hovory s občany se budou letos 
konat v neděli 12. listopadu v zasedací síni 
Občanského centra. Nenechte si ujít jedinečné 
setkání s vedením obce i zastupiteli. Budete 
v obraze a můžete se ptát i na věci, které vás 
v souvislosti s chodem obce zajímají. 

Starosta obce Pržno v souladu s ustanovením 
§ 15 odst. 1 zákona o volbách do Parlamen-
tu a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 233/2000 
Sb., o provedení některých ustanovení zákona, 
ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

1. Volby do PARLAMENTU ĆR se uskuteční 
v pátek dne 20. října od 14.00 do 22.00 hodin 
v sobotu dne 21. října od 8.00 do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 

1 je volební místnost:
Zasedací místnost v Občanském centru, Prž-

no č. 201
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 

prokáže svoji totožnost a státní občanství České 
republiky (platným občanským průkazem nebo 

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

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

5. Každý volič se musí před hlasováním ode-
brat do prostoru určeného pro úpravu hlasova-
cích lístků, jinak mu okrsková volební komise 
hlasování neumožní.

6. K zajištění pořádku a důstojného průběhu 
hlasování ve volební místnosti je každý povinen 
uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební 
komise.  Petr Blokša, starosta

Oznámení o době a místě 
konání voleb do Parlamentu ČR

V uplynulých týdnech proběhlo opakované 
dotazníkové šetření, týkající se zjišťování způso-
bu likvidace odpadních vod v rodinných domech 
a v chatách. Dotazníky byly doručovány do všech 
schránek. Tentokráte bylo zpět na obecní úřad do-
ručeno o něco málo více odpovědí než napoprvé. 
Někteří občané dokonce odpovídali i napodruhé. 
Někteří poprvé a větší polovina občanů se neza-
pojila vůbec. Děkuji tedy všem těm, kteří projevili 
dobrou vůli a snahu pomoci lépe zmapovat danou 
problematiku.

Celkem se během obou šetření podařilo zajistit 
odpovědi ze 139 objektů k bydlení či rekreaci. Při-
počteme-li i pár objektů vybudovaných od r. 2001, 
jejichž majitelé se sice neúčastnili průzkumu, ale 
je znám způsob, jakým čistí nebo likvidují odpadní 
vody, dostaneme se k číslu 160, a to je přibližně 
polovina objektů v obci.

Ze součtů a odhadů jednoznačně vyplývá, že 

v obci převládají nevyhovující způsoby likvidace 
a čištění odpadních vod, neodpovídající požadav-
kům současné legislativy, a že je potřeba problém 
řešit. Bez aktivní účasti občanů to ale půjde jen 
velice těžce. Je potřeba si uvědomit, že to, co bylo 
v pořádku zkolaudováno v minulém století, je dnes 
již zcela nevyhovující. To ale neplatí jen pro stav-
by z minulého století, platí to rovněž i pro stavby 
daleko mladší, jenže… Jenže jejich majitelé za-
pomněli, nebo zapomínají na své povinnosti. A to 
se týká cca 90 % uživatelů individuálních čistíren 
odpadních vod. Vlastníci žump jsou asi na tom 
nejlépe, pokud ovšem neuvedli, že mají přepad 
zaústěn do kanalizace! I nadále se budeme danou 
problematikou zabývat a pokusíme se ji i ve výhle-
du řešit. Názorů občanů je celá řada a jsou velice 
protichůdné. Vybrat z nich to nejoptimálnější řeše-
ní, nebude jednoduché a nikdy nebudou spokojeni 
všichni.  Petr Blokša, starosta

Dotazníkové šetření – likvidace odpadních vod

Mít psa znamená i značnou odpovědnost. 
V Pržně se lidé bohužel setkávají s lehkovážností 
i netolerancí ze strany chovatelů. 

„Často od spoluobčanů slýchávám stížnosti, 
že cizí psi volně pobíhají po soukromých pozem-
cích a zahradách, napadají a dáví drůbež atd. 
Když už se tak stane, viník by měl sklopit hlavu, 
omluvit se a nahradit škody a nebýt navíc aro-
gantní. Pokud jste to právě vy, komu se takové-
to situace dějí, doporučuji vám, podejte oficiální 
stížnost, kterou bude řešit přestupková komise 
ve Frýdlantě nad Ostravicí. Následný finanční po-

stih snad provinilce ponaučí pro příště. I já osob-
ně mám dva psy, chodím s nimi po okolí a často 
vidím neuklizené psí exkrementy. Pokud pes vy-
koná potřebu v lese, nebo v poli mimo chodníčky, 
nevidím v tom problém, ale pokud nacházíme 
hromádky na cestách a chodnících, je to špatně. 
Chce to jen mít po kapsách nějaký ten sáček. 
Jsem přesvědčen, že většina nás pejskařů k to-
muto přistupuje zodpovědně, bylo by fajn, kdyby 
se přidali i ti zbývající, kteří nevěděli… Proto žá-
dám všechny majitele psů o zodpovědnější cho-
vání a toleranci,“ zdůraznil starosta Petr Blokša.

Chovatelé, hlídejte si své psy

Hry prověřily malé i velké závodníky

Ani sychravé počasí neodradilo několik desí-
tek lidí od návštěvy letošního vinobraní. Konalo 
se v sobotu 16. září. Lidé ochutnávali špičková 
vína, burčák a občerstvení, které zajistili nejen 
naši hasiči, ale také cyklisti. 

Pro dobrou pohodu hrála cimbálovka Jagár. 
Děti si nechaly pomalovat obličej a dospělí si 
užili vína i dobré muziky v podání kapel Hesy 

Lesy a Nagauč. „Nezbývá než poděkovat 
všem, kdo se na akci pořadatelsky podíle-
li, a také těm, kdo přišli. Dík patří i paní Táni 
Chrápkové, která nám dovezla skvělé víno 
z jižní Moravy a všem zvídavým odpovídala 
na různé dotazy. Akce to byla pěkná a kdo 
nedošel, může jen litovat,“ zhodnotil starosta 
Pržna Petr Blokša.

Vinobraní nám s Jagárem
zpříjemnilo příchod podzimu

V Pržně řádí vandalové
V posledních uplynulých týdnech bylo Pržno 

opět terčem vandalských útoků. „Bohužel mu-
sím konstatovat, že ve výčtu pozornosti těchto 
individuí je zničená zastávka, zničená vývěska, 
poničený chodník či poničené nádoby na tří-
děné odpady. Škody prošetřuje rovněž Policie 
České republiky. Škoda činí zhruba 15 tisíc ko-
run,“ řekl znechuceně starosta Pržna Petr Blo-
kša. Obrací se proto na všechny spoluobčany: 
„Všímejte si více svého okolí. Pokud uvidíte, že 
se někde děje něco nekalého, zvedněte hned 
telefon a volejte číslo 158, případně starostu. 
Když tak učiníte za hodinu, už se nic nevyřeší. 
Je pozdě a vandalové odejdou nepotrestáni.“

ve  spolupráci

FORENZNÍ
ZNAČENÍ
JÍZDNÍCH KOL
ZDARMA

Pržno
Občanské centrum
14. října 9.00–17.00 hod.

termín si můžete rezervovat na 
mikroregion.reservanto.cz

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

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

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

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

CO BUDETE 
POTŘEBOVAT?
• čisté jízdní kolo

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

• občanský průkaz

Potřebujete zjistit, čí je pozemek za vaším do-
mem a jak je velký? Které pozemky patří obci?

Kudy vede v naší obci vodovod a plyn? 
Chcete změřit vzdálenost přístupové cesty 
od vaší parcely? Zajímá vás, jak vypadala obec 
Pržno v letech 1836 až 1852 z II. vojenského 
mapování? Odpovědi nejen na tyto otázky na-
jdete v mapovém portálu Cleerio, který je pří-
stupný online.

Mapový portál se podobá klasickým inter-

netovým mapám, ale obsahuje mnohem více 
informací, které jsou doplněny o data z našeho 
úřadu a z katastru nemovitostí. 

Videonávody, jak pracovat s mapovým por-
tálem, a jeho funkce najdete na stránce http://
help.cleerio.com/cs/videonavody/.

Mapový portál pomůže s orientací
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Členové našeho klubu seniorů se vyda-
li ve středu 13. září na návštěvu do oravské 
obce Breza. Cestou autobusem jsme si zazpí-
vali naši klubovou hymnu, ke které se také při-
pojili zástupci našeho obecního úřadu staros-
ta Miroslav Mališ a místostarosta Jiří Pavlán, 
kteří první setkání zorganizovali. 

Cestou do cíle naší návštěvy jsme se zasta-
vili na malé občerstvení a hlavně k prohlídce 
jediného orloje na Slovensku ve Staré Bystrici 
na Kysucích. Tento orloj je nejpřesnějším or-
lojem na světě, protože je řízen počítačem. 
V cíli cesty v obci Breza jsme byli očekáváni 
předsedkyní seniorů a poté s místostarostou 
obce a dalšími seniory krátce poinformová-
ni o řízení a činnosti klubů. Zazpívali jsme si 
i naši kosáckou hymnu. Ostravičtí členové 
byli obdarováni tričky s emblémem obce Bre-
za. Po občerstvení jsme nasedli do autobusu 
a za zpěvu písniček z jedné i druhé obce jsme 

pokračovali do Dolného Ku-
bína k návštěvě muzea P. O. 
Hviezdoslava, kde jsme měli 
možnost nahlédnout do archivu 
historických knih. Naše putová-
ní pokračovalo do termálních lázní Bešenová, 
kde někteří využili možnosti koupání. Pobyt 
rychle uběhl a po odvozu našich hostitelů 
do jejich obce jsme se za zpěvu a zastávkou 
věnovanou nákupu specialit z ovčího sýra 
vraceli do Ostravice. Poděkování patří vedení 
naší obce, které první setkání seniorů zorga-
nizovalo. Věříme, že spolupráce seniorských 
klubů bude pokračovat. Za bezpečnou dopra-
vu patří dík panu řidiči Glembkovi. 

Příští akce: V měsíci říjnu se konají dvě 
akce: Zábavné odpoledne a Memoriál Miloše 
Matušínského v bowlingu. Podrobnosti budou 
uveřejněny na obvyklých místech a internetu. 
 (JN) 

Ostravice

noví občánci
V měsíci září jsme přivítali 

nové občánky obce Ostravice:
Nikolu Fojtíkovou, 

rodičů Romana Fojtíka a Markéty Fojtíkové
Lukáše Mališe, 

rodičů Radima Mališe a Zuzany Mališové 
Amálii Brůnovou, 

rodičů Martina Brůny a Kamily Brůnové
Šťastným rodinkám přejeme hodně 

zdraví a klukům a holčičkám
krásné dětství.

slovo starosty

kos informuje

Senioři navštívili partnerskou obec Breza 

Ostravice
Základní škola
7. října 9.00–17.00 hod.

ve  spolupráci

FORENZNÍ
ZNAČENÍ
JÍZDNÍCH KOL
ZDARMA
termín si můžete rezervovat na 
mikroregion.reservanto.cz

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

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

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

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

CO BUDETE 
POTŘEBOVAT?
• čisté jízdní kolo

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

• občanský průkaz

přestávka 12:00–13:00 hodin

Obec chce rychle najít nového zubaře
Vážení občané Ostravice,
mnoho z vás vznáší dotaz na uzavřenou zubní ordinaci. Lidé si ale musí uvědomit, že obec 

Ostravice pouze pronajala prostor paní zubařce k provozu ordinace, ve které má svou soukro-
mou praxi. Paní zubařka nám nyní oznámila výpověď z nájmu, a to k 31. 12. 2017. Svou lékař-
skou praxi s tímto datem ukončí a pronajaté prostory obci vrací. Otázka poskytování péče je plně 
v režimu soukromého lékaře, ordinace je v současné době uzavřená. 

Obec není poskytovatelem této služby. Přesto se aktivně snaží vzniklou situaci řešit. V sou-
časné době vypsala výběrové řízení na pronájem ordinace zubního lékaře. Rada obce schválila 
i podpůrný prostředek, a to přidělení obecního bytu apod. Prostřednictvím inzerce v odborných 
časopisech se snaží najít náhradu, ale vzhledem k akutnímu nedostatku dentistů nemůžeme 
zaručit, že někoho najdeme hned v lednu. Jak sami vidíte, situaci se snažíme řešit. Přeji vám 
krásný podzim.  Miroslav Mališ, starosta

Se začátkem školy také soubor Grunik vstu-
puje do dalšího roku své činnosti. Dění v létě 
je poplatné prázdninovému režimu. Pro nás to 
znamená každoročně pořádaný tábor v osa-
dě Košárky na Starých Hamrech, na který se 
těší nejen děti, ale i dospělí – i když pro ně je 
to fuška.

Také v rámci tábora se nacvičovalo na ka-
ždoroční vystoupení na Sochových národopis-
ných slavnostech ve Lhotce p. Ondřejníkem, 
kterých se účastní velcí i děti – děti v dětském 
pořadu Ež se nam urodi, buděm veselí předved-
ly dvě pásma a velký Grunik v pořadu dospělých 
souborů pásmo Stalo se u koša. Pásma se po-
vedla velkým i malým – a taky dalším 18 sou-
borům, které ve Lhotce vystupovaly. Slavnosti 
ve Lhotce však nejsou jen o vystupování v pro-
gramu, ale hlavně o setkávání lidí se vztahem 
k tradicím našeho regionu. 

Úplně jinou kapitolou činnosti je spolupráce 
pěti děvčat z Gruniku, vedených Aničkou Pavlis-
kovou, s pražskou kapelou Clarinet Factory. 
Po natočení úspěšného CD v červenci loňské-
ho roku následovaly koncerty letos v červenci 
v Tančírně v Rychlebských horách a na Colours 
of Ostrava. Děvčata ještě čeká 7. 10. koncert 
v Praze v paláci Akropolis, 13. 10. v Třinci a 14. 
10. v Ostravě. Chtěli bychom touto cestou po-
děkovat vedení ostravické školy za to, že nám 
všemožně vycházelo vstříc s poskytováním pro-
stor nejen na zkoušky, ale i natáčení – CD se 
natáčelo v hudebně školy.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD 
K VÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY

OBECNÍ ÚŘAD V OSTRAVICI ZVE VŠECHNY OBČANY OBCE K ÚČASTI 
NA LAMPIONOVÉM PRŮVODU K VÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD SE USKUTEČNÍ V PÁTEK 27. ŘÍJNA 2017.
SRAZ ÚČASTNÍKŮ JE NA PARKOVIŠTI U OBECNÍHO ÚŘADU.

ODTUD VYJDE PRŮVOD V 18.00 HODIN SMĚREM K POMNÍKU PADLÝCH, 
TRASOU KOLEM RESTAURACE „U ŘEKY“

 Miroslav Mališ, starosta obce

Sběr pneumatik
Ve dnech 1.–26. 11. budou mít občané 

Ostravice znovu možnost bezplatně se zbavit 
starých nepotřebných pneumatik.

V této době bude možné 
takové pneumatiky uložit 
na sběrném dvoře v Ostra-
vici v pravidelné provozní 
době: 
středy 12.00 – 15.00 hodin 
soboty 9.00 – 12.00 hodin
Obecní úřad OstraviceV Ráji dřevěných soch na Ostravici bylo 

v úterý 29. 8. veselo. Nepolitické sdružení Naše 
Ostravice ve spolupráci s manželi Vančurovými, 
kroužkem Trampská kytara a folklorním sou-
borem Grunik Ostravice pořádalo hudební akci 
s názvem Bez mikrofonu, a to jako poděkování 
těm, kteří se v letošním létě snažili omezit nad-
měrný hluk z pořádaných veřejných akcí. 

Výzvu zastupitelstvu, řešící tuto problema-
tiku v minulém roce, podepsalo 90 občanů. 
Strávili jsme příjemný večer při táboráku, pís-
ničkách za doprovodu kytar i housliček a v ne-
poslední řadě taky při opékání buřtů. Děkujeme 
všem, kteří přispěli ke zdaru akce, a těšíme se 
na další sousedská posezení bez mikrofonu. 
 Sdružení NAŠE OSTRAVICE

V Ráji dřevěných soch bez mikrofonu

V září po letních prázdninách zahájila plný 
provoz i naše Mateřská škola na Ostravici. 
V tomto školním roce 2017/2018 byly opět ote-
vřeny tři třídy, které navštěvuje 77 dětí. Máme 
dvě třídy mladších dětí – Sluníčka a Hvězdičky 
a třídu předškolních dětí – Broučky. O děti se 
stará 12 zaměstnanců, z toho šest učitelek, chů-
va dětí, provozní pracovníci a pracovníci školní 
kuchyně.

Mnozí rodiče i letos využili možnost přihlásit 
své ratolesti k doplňujícímu vzdělávání formou 
nadstandartních aktivit, jako je předplavecká pří-
prava, výuka anglického jazyka, logopedická pří-
prava, atleťáček, sportovní či keramický kroužek.

Při MŠ pracuje pod vedením uč. MŠ P. Stan-
kayové Klub rodičů, který pořádá různorodé 
akce, tou nejbližší bude „Dobývání hradu aneb 
ať žijí duchové“ na zahradě naší MŠ. Pro děti 
rovněž připravujeme zajímavé kulturní akce. Už 
v září nás navštíví divadélko „V batohu“ s pohád-
kou Kašpárek a ježibaba.

Závěrem ještě z jiného soudku. Během let-
ních prázdnin proběhla rekonstrukce podlaho-
vých ploch, pokládka nových koberců a vyma-
lování třídy Broučků. Byly zakoupeny také nové 
pracovní stoly pro děti. Celá akce proběhla pod 
záštitou Obecního úřadu na Ostravici.

 Za kolektiv MŠ D. Kavalírová

Mateřinky zahájily nový školní rok

Již za pár dnů se v areálu golfového hřiště 
na Ostravici bude konat běžecký závod určený 
pro širokou veřejnost pod názvem Ostravický 
kros. Těšit se můžete na skvělou trať s parádními 
výhledy na Lysou horu, hodnotné ceny pro nej-
lepší, tombolu a především špičkový servis pro 
všechny účastníky!

Závod se koná v sobotu 21. října. Od 7 do 9.30 
hodin bude probíhat prezentace k závodům mlá-
deže. V těchto kategoriích je startovné zdarma. 
Od 7 do 10.30 se mohou zájemci zapsat k hlav-
nímu závodu. V 9.50 odstartuje první běh o délce 
300 m. Poběží ho Benjamínci, tedy děti narozené 
v roce 2010 a méně. V 10 hodin vyrazí na trať 
Předžáci narození v letech 2009–2006. Ti budou 
mít před sebou kilometrovou trasu. V 10.15 od-

mávne praporek závod mladšího a staršího žac-
tva nerozeného mezi lety 2005 až 2002. Na tyto 
mladé borce už čeká trasa o délce dvou kilomet-
rů. O dva kilometry více si zaběhají účastníci ka-
tegorie Dorost a junioři, narozeni mezi lety 2001 
až 1998. Start hlavního závodu nastane v 11 
hodin. Ženy poběží šestikilometrovou trasu, muži 
osmikilometrovou. Vyhlášení výsledků a losování 
tomboly nastane po ukončení všech kategorií. 

Přihlášky je možno podat online na webu 
www.ostravickykros.cz do 16. října. Poté bude 
možnost přihlášení se i na místě, ale za zvýšené 
startovné. Na adrese www.ostravickykros.cz na-
jdete i všechny podrobnosti k závodu. 

Závod Ostravický kros pořádá sdružení Podly-
sáci ve spolupráci s Obcí Ostravice. 

Ostravický Kros prověří síly malých i velkých

Po delší závodní odmlce, zaviněné zraně-
ním, se Jakub Zemaník vrátil na startovní čáru, 
a to rovnou na velkou podzimní klasiku, 121. 
ročník závodu Běchovice – Praha, který byl zá-
roveň MČR v silničním běhu na 10 km. 

Po dvou týdnech objemové přípravy v Ta-
trách se vypravil do Prahy, aby zde v silné 
konkurenci otestoval svou aktuální formu. Až 
na protivítr, který je zde každoročně, panovaly 

ideální běžecké podmínky. Od začátku se Ja-
kub pohyboval na čele a zhruba na pátém ki-
lometru se odpoutal od zbytku startovního pole 
a dál už jen navyšoval svůj náskok. Do pověst-
ného kopce Hrdlořezáku se mu běželo skvěle 
a uvolněně, poté už si musel dost máknout. 
Do cíle doběhl v čase 30:46 min. a po prvním 
místě v roce 2015 si připsal druhé vítězství 
v tomto závodě.

Jakub Zemaník je vítězem Běchovic

Co je nového ve folklorním souboru Grunik?

Beskydský pivovárek zve všechny milovní-
ky tradiční gastronomie na pravou zabíjačku. 
Bude se konat v sobotu 14. října v prostorách 
pivovárku v čase od 10 do 16 hodin, kdo přijde, 
čeká ho ukázka práce řeznického mistra Krko-

vičky a jeho pomocníků v dobovém oblečení, 10 
druhů piva, stylová živá hudba i mistrův odborný 
výklad po celou dobu akce. Nebude scházet sa-
mozřejmě ochutnávka domácích specialit, jako 
je ovar, jelítka, jitrničky či zabijačková polévka.

Přijďte na zabíjačku do pivovárku

A co ještě plánujeme do konce roku? 
Rádi bychom vás pozvali a vánočně naladili 

v pátek 24. 11., kdy v sále hotelu Freud chceme 
v pásmu nazvaném Ej, všecko stvoření na zemi 

slyš zazpívat zdejší koledy a připomenout ně-
které vánoční zvyky a obchůzky. Po zhruba 
hodinovém vystoupení bude následovat zábava 
s cimbálovou muzikou.  Zuzana Švébišová

Areál Na pile Ostravice se v sobotu 14. říj-
na přemění v cca 200metrovou dráhu z balíků 
slámy a převýšením 23,2 m. Mini B7 je zkrátka 
intervalový závod na extrémním profilu, ale 
obavy rozhodně nejsou na místě. Za každým 
kopcem totiž bude připravena občerstvovačka 
s nějakým úkolem. Děti si budou moct napří-
klad vyzkoušet střelbu na terče z laserových 
pušek letního biatlonu. Těšit se můžete na hu-

dební doprovod kapely Sagar. Registrace 
bude probíhat pouze na místě. Startovné činí 
50 Kč. 

Závody začínají v 9 hodin registrací a star-
tují v 10 hodin. Vybíhá se intervalově, na tra-
se je vždy jen jeden závodník. Přibližně v 15 
hodin dojde na vyhlášení výsledků. Více infor-
mací naleznete zde: http://www.beskydska-
sedmicka.cz/b7/minib7/ 

Děti, přijměte výzvu na Mini B7

Žáci základní školy v Ostravici navštěvují-
cí Základní uměleckou školu Leoše Janáčka 
ve Frýdlantě nad Ostravicí ve školním roce 
2017/2018 mají možnost podat žádost o fi-
nanční dar na úhradu části nákladů spojených 
s navštěvováním této umělecké školy. 

Výše finančního daru na žáka základní školy 

v Ostravici s trvalým pobytem v obci Ostravi-
ce se poskytuje na každý obor ve výši 500 Kč. 
Tato částka bude vyplácena na základě poda-
né žádosti. Žádost mohou rodiče podat do 30. 
11. 2017 a je k nalezení na webových strán-
kách obce Ostravice nebo je k dostání na po-
datelně obecního úřadu.

Obec přispěje malým umělcům

budou probíhat na území naší obce v pátek 
20. října od 14 do 22 hodin, v sobotu 21. října 
od 8 do 14 hodin.

Místo konání voleb:
Okrsek číslo 1 – pro voliče bydlící v dolní 

části obce (ve směru od Frýdlantu n. O. po RD 
čp. 489 – p. Štefková – včetně), 

volební místnost: sál restaurace „U Tkáčů“ 
čp.260

Okrsek číslo 2 – pro voliče bydlící v horní 
části obce (od RD čp. 148 – p. Karlák – včetně 
po přehradu Šance), 

volební místnost: Obřadní místnost Obecní-
ho úřadu čp. 577 (hlavní budova)

• ze závažných zejména zdravotních dů-
vodů může oprávněný volič požádat o volbu 

do přenosné schránky, a to pouze v územ-
ním obvodu příslušného okrsku. Oprávnění 
voliči obce mohou své požadavky na volbu 
do přenosné schránky uplatnit do čtvrtku 19. 
10. 2017 písemně, telefonicky, prostřednic-
tvím jiného občana (kancelář evidence oby-
vatel – tel.: 558 412 545, podatelna OÚ – tel.: 
558 412 541). V den voleb přímo u příslušných 
okrskových komisí.

• každému voliči budou dodány nejpozději tři 
dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. 
Pokud někdo hlasovací lístky včas neobdrží, 
může si je vyzvednout v kanceláři evidence 
obyvatel OÚ Ostravice nebo přímo ve volební 
místnosti. 

 I. Lojkásková 

Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky

Obec Ostravice 
hledá zubního lékaře
ordinace včetně zázemí o celkové ploše 77 
m2 v budově obecního úřadu, v centru obce
Stávající vybavení ordinace možno odkoupit.

Informace na www.obec-ostravice.cz
tel. 558 412 541
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jubilea

V měsíci říjnu oslaví své životní 
jubileum náš malenovický občan:

pan Jan Pyško – 70 let.
Oslavenci přejeme všechno nejlepší, 

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

zdraví, klid a rodinnou pohodu.

 

Zveme vás na loutkové divadélko s dinosaury 
a tematické soutěže. 

 
Závěrem si také děti odnesou domů      
svou vyrobenou loutku dinosaura. 
 

Těšíme se na vás! ☺ 
   

KDY: v neděli 22. 10. od 16.00 

KDE: Centrum volného času U Rosničky  

         Malenovice 
 

 

 

 

 

Zveme celou rodinu na tradiční drakiádu spojenou s podzimním tvořením. 
Vítáme všechny draky, zvláště oceníme doma vyrobené, případně sestavené. 
Čekají vás soutěže, výtvarná dílna a pro každé dítě malá odměna. 
Těšíme se na všechny!!! Teplé občerstvení zajištěno!!! 
V případě nepříznivého počasí bude podzimní tvoření od 15.00 v Rosničce. 
 

Tradiční drakiáda  
a podzimní tvoření 

  

 

Pro děti je nachystán celodenní program 

od 8.00 – cca do 17.00. 
Čtvrtek –  podzimní tvoření, poznávání, procházka okolím 
Malenovic 

Pátek – výlet do Valašského Meziříčí, návštěva Světa her a 
poznání Vrtule http://www.zlatesipy.cz/vrtule/, interaktivní 
program na Zámku Kinských ve Valašském Meziříčí 

Děti budou mít zajištěnu svačinu, oběd, jízdné a vstupné. 
Program bude upraven dle počasí, je možné se přihlásit i na 
jednotlivé dny nejpozději do 20. 10. 2017. Více info a 
přihlášky u p. Dužíkové tel.: 724 144 368. 

 

 

. 

V Kulturním centru ve Frýdlantě nad Ostravi-
cí se 12. září konal Den sociálních služeb. Svou 
prezentaci zde mělo i naše Centrum volného 
času U Rosničky. „Jde o velice užitečnou a zá-
roveň i pěknou akci. Chtěla bych tak poděkovat 
pořadatelům, že jsme se jí s Rosničkou opět 
po roce mohli zúčastnit a představit lidem své 
služby,“ řekla Miluše Plevová. 

Rosnička se zúčastnila i Veletrhu kroužků. 
Ten se na tom samém místě pořádal 21. září. 
Prezentovali se tam pořadatelé různých volno-
časových aktivit pro děti a mládež. Děti a jejich 
rodiče si vybírali z široké nabídky kroužků. 
A mohli nakouknout i ke stánku Rosnička. „Vy-
bírám něco pro dceru a Rosničku znám. Mají 
velice zajímavou nabídku, takže se pro něco asi 
rozhodneme,“ řekla s úsměvem maminka s os-
miletou dcerou Natálkou. I ostatní návštěvníky 
stánek zaujal. „Moc děkujeme, že nám město 
Frýdlant nad Ostravicí umožnilo prezentovat 
své aktivity. Věříme, že si děti vyberou některý 
z našich kroužků,“ dodala Miluše Plevová. 

Přijďte tvořit s keramikou
Centrum volného času U Rosničky uvedlo 

do provozu keramickou pec. „Můžeme tak ko-
nečně zahájit kurz keramiky pro děti, a to kaž-
dé pondělí. Pro menší děti to bude od 16.00, 
pro větší děti od 17.15 a pro dospělé bude kurz 
začínat asi od 19.00 hodin. Přesný začátek 
kurzu pro dospělé bude včas oznámen. Jsou 
srdečně vítáni všichni, kdo chtějí tvořit,“ pozva-
la vedoucí centra Miluše Plevová.

V dohledné době opět nastane hlavní topná 
sezóna a všichni provozovatelé spalinových 
cest by neměli zapomenout na povinnosti 
související s jejich provozem, které jsou sta-
noveny vyhláškou o čištění, kontrole a revizi 
spalinové cesty. Abyste se i vy nestali smut-
ným číslem ve statistice požárů způsobených 
zanedbáním čištění a kontrol spalinových 
cest, je dobré si opětovně připomenout hlavní 
zásady jejich provozování.

Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, 
revize a čištění spalinových cest musí prová-
dět a kdo je může provádět?  Kontrola spa-
linových cest se provádí po jejím vyčištění, 
přičemž se posuzuje zejména stav a provede-

ní spalinové cesty, volný a bezpečný přístup 
ke spalinové cestě a k jejím otvorům, dodržení 
bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů, 
zajištění požární bezpečnosti stavby a rovněž, 
zda nedošlo k zásadním změnám oproti sta-
vu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi. 
Kontrolu spalinové cesty provádí oprávněná 
osoba, kterou je držitel živnostenského opráv-
nění v oboru kominictví.

Revize spalinové cesty se provádí před je-
jím uvedením do provozu, dále při každé sta-
vební úpravě komína, při změně druhu paliva 
připojeného spotřebiče, před připojením spo-
třebiče do nepoužívané spalinové cesty atd. 
Revizi spalinových cest může provádět opráv-

něná osoba, která je zároveň držitelem osvěd-
čení revizního technika spalinových cest.

Čištěním spalinové cesty se rozumí čisticí 
práce, zejména se zaměřením na odstraňová-
ní pevných usazenin, nečistot a kondenzátů. 
Čištění spalinové cesty provádí oprávněná 
osoba, kterou je držitel živnostenského opráv-
nění v oboru kominictví. Ačkoli lze čištění ko-
mínů u spotřebičů s výkonem do 50 kW včetně 
provádět svépomocí, je lepší se spolehnout 
na odborníky.

V případě vzniku požáru sazí v komíně se 
snažte jednat v klidu a s rozvahou. Ihned vo-
lejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 

112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou. 
Komín by mohl popraskat nebo by dokonce 
mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je 
možné zkusit hasit plameny vhazováním su-
chého písku vymetacími dvířky nebo ze stře-
chy do komína. Místo písku lze použít i hasicí 
přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je to 
možné, omezte přístup vzduchu do komína 
(např. uzavřením vzduchové klapky u kotle, 
odstraněním kouřovodu a utěsněním sopou-
chu třeba i starými montérkami).

Hasební práce však provádějte pou-
ze v případě, že nemůže dojít k ohrožení 
zdraví nebo života zasahující osoby!

 

Výkon 
připojeného 
spotřebiče paliv 

Činnost 

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv 
Pevné Kapalné 

Plynné Celoroční 
provoz 

Sezónní 
provoz 

Celoroční 
provoz 

Sezónní 
provoz 

do 50 kW včetně 

Čištění spalinové 
cesty 3 × za rok 2 × za rok 2 × za rok 1 × za rok 1 × za rok 

Kontrola spalinové 
cesty 1 × za rok 1 × za rok 1 × za rok 

nad 50 kW Čištění a kontrola 
spalinové cesty 2 × za rok 1 × za rok 1 × za rok 

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty

Starosta obce Malenovice podle § 15 odst. 
1 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parla-
mentu České republiky a o změně některých zá-
konů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR se uskuteční ve dnech
20. října 2017 (pátek) od 14.00 do 22.00 hodin 

a
21. října 2017 (sobota) od 8.00 do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb je tato volební míst-
nost: Obecní dům Malenovice – č.p. 5

3. Ve volební komisi byl stanoven minimální 
počet členů komise na 6 (včetně zapisovatelky).

4. Voliči bude umožněno hlasování poté, 
kdy prokáže svou totožnost a státní občan-
ství ČR platným občanským průkazem nebo 
platným cestovním pasem, případně prokáže 
oprávněnost hlasovat v příslušném volebním 
okrsku. Neprokáže-li volič svou totožnost, ne-
bude mu hlasování umožněno.

5. Každému voliči budou nejpozději tři dny 
před konáním voleb doručeny hlasovací lístky 
a informace o příslušnosti k volebnímu okrsku. 
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací 
lístky i ve volební místnosti.
 Vladimír Malarz, starosta obce Malenovice

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB

Rosnička se prezentovala na akcích ve Frýdlantě

Potřebujete nakoupit oblečení pro děti nebo 
naopak nějaké prodat? Tak právě vám je ur-
čena tradiční Podzimní burza v Centru volného 
času U Rosničky. Lidé zde krom oblečení často 
nabízí sportovní potřeby jako například lyže, 
brusle či kola. K mání jsou také boty.

Harmonogram:
pondělí 2. 10. výkup – 8.00 – 12.00

pondělí 2. 10. výkup a prodej – 14.00 – 18.00

úterý 3. 10. výkup a prodej – 8.00 – 12.00, 
16.00 – 18.00

středa 4. 10. prodej – 8.00 – 12.00, 
16.00 – 18.00

čtvrtek 5. 10. prodej – 8.00 – 12.00, 
16.00 – 18.00

pátek 6. 10. prodej – 8.00 – 11.00
Výdej neprodaného zboží a výplata peněz 

proběhne v pondělí 9. 10. od 8.00 – 12.00 
a od 16.00 – 18.00 hodin.

Přijďte na naši burzu, jde o ideální příležitost 
dobře nakoupit i prodat před nástupem podzi-
mu a zimy.

Podzimní burza opět v Rosničce

I přes nepřízeň počasí práce na projektu rekultivace svahu Borová pokračují. Vznikají nové chodníky, 
pracovníci sázejí okrasné keře a květiny. Postaví se opěrné zdi a bude se budovat chodník ke kostelu.

Práce na svahu Borová i nadále pokračují

Pozvěte si raději kominíka na čištění, než bude pozdě
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Den obce Metylovice přilákal letos rekordní 
počet návštěvníků. Přišlo jich přes 600, a to 
hlavně díky koncertu ostravské skupiny Buty. 

Děti si hojně užívaly na kolotočích, které se 
točily za symbolické vstupné. Všichni bez roz-
dílu věku si pochutnávali na guláších. Na akci 
totiž proběhl tradiční Gulášmet, soutěž ve va-
ření guláše. Přihlásilo se do něj osm týmů. 
A zatímco veřejnosti nejvíce chutnal zvěřinový 
od myslivců, porota vyhodnotila jako nejlepší 
guláš od pirátů, kteří vařili z hovězího a vep-
řového masa a přidali do něj houby. Na akci 
vystoupily děti z místní ZŠ, Sokol na prknech, 
nechyběly humorné soutěže i Cirkus trochu 
jinak. Závěr patřil kapele Neo Chess Sunny 
Rock and Roll Bandu. 

Kulturní výbor obce Metylovice uspořá-
dal ve čtvrtek 28. září odpoledne akci pro 
děti a rodiče pod názvem Pohádková ces-
ta ke Krakonošovi. Počasí přálo, a tak ne-
bylo divu, že na start u sokolovny dorazilo 
několik desítek dětí spolu se svými rodiči či 
prarodiči. 

Šlo se po loukách a cílem bylo fotbalo-
vé hřiště. Na děti cestou čekalo deset za-
stavení, na kterých musely plnit zábavné 
úkoly. A nejen to, na každém byly nějaké 
pohádkové postavičky, ať už to byli Křemílek 
s Vochomůrkou, Mach a Šebestová, Šmou-
lové, piráti, čarodějnice nebo třeba Karkulka 
s vlkem či podivně se hrbící čert. Děti nafa-
sovaly kartičky a za splnění úkolů dostávaly 
razítka. „Museli jsme třeba střílet z praku 
nebo nosit pirátům poklad. Úkoly byly lehké 
a dostávali jsme za ně lízátka a bonbony. 
Ale maminka mi je stejně asi vezme, protože 
se mi kazí zuby,“ hodnotila na cestě sedmi-
letá Tereza.

Konec trasy byl na fotbalovém hřišti, kde 
na děti skutečně čekal Krakonoš. Nejprve 
ale děti musely projít přes hlučného feu-
dála Trautenberka, který měl pro všechny 
poslední úkol – naložit kolečka slámou 
a provézt je přes překážkovou dráhu. Kdo 
to zvládl, mohl si dojít ke spanilé Anči a ta 
všem soutěžícím předala odměnu – klobásu, 
chleba, hořčici a kečup i kelímek s teplým 
čajem. A zatímco se malí soutěžící ládovali 
vyhranými bonbony, rodiče jim na místě klo-
básy opékali nad ohněm. 

Závod hasičské všestrannosti
Sbor dobrovolných hasičů Metylovice 

ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů 
Frýdek-Místek pořádá v sobotu 21. října od 8 
hodin Závod hasičské všestrannosti. 

Družstva a jednotlivci v kategoriích mlad-
ších žáků, straších žáků a dorostu absolvují 
přespolní orientační běh se startem a cílem 
na fotbalovém hřišti v Metylovicích, při kterém 
závodníci dokazují nejrůznější dovednosti, jako 
je střelba ze vzduchovky, orientace v mapě 
a znalost topografických značek, vázání uzlů, 
šplh, určování hasicích přístrojů, zdravověda 
aj. Závod bude probíhat zhruba do 16 hodin.

Metylovští hasiči se po roce opět zúčastnili štafetového závodu v Ostravě pod názvem 
Craft RunFest. Poskládali dvě družstva, jedno ženské, druhé smíšené. Po obrovských 
peripetiích se složením týmu se nakonec smíšené štafetě podařilo dosáhnout bronzo-

vé medaile. Ženy skončily na 11. místě.

Odvoz odpadů a sběr 
velkoobjemového odpadu

Odvoz odpadů v měsíci říjnu je ve středu 
4. a 18. 10. Sběr velkoobjemového a nebez-
pečného odpadu je stanoven na pátek 6. října 
v době od 14 do 18 hodin a na sobotu 7. října 
v době od 8 do 12 hodin. Toto bude poslední 
sběr v letošním roce.

Den obce zpříjemnil koncert skupiny ButyCraft RunFest přinesl bronz 

Končily letní prázdniny a naše obec sla-
vila další výročí. Sdružení rodičů mělo opět 
možnost se zúčastnit stánkovým prodejem 
zákusků. Využili jsme toho a napekli několik 
plechů oblíbených zákusků, dortových želé, 
šneků, rolád, muffinů, bublanin, řezů a vě-
nečků. 

Trochu jsme se děsili toho množství, proto-
že počasí moc nepřálo, ale naštěstí nepršelo. 
Ve 14 hodin jsme otevřeli hezky nazdobený 
stánek a přesně v 17.17 hodin jsme proda-
li poslední dobrotu. Letos nám moc rodiče 
dětí s napečením nepomohli, zákusky do-
nesly jen tři maminky a jedna babička: Mirka 

Vacková, Martina Šigutová, Vladimíra Volná 
a Zuzana Čečotková. Tímto jim moc děkuje-
me! O ostatní napečení se postarali členové 
sdružení rodičů. Jako nápoje jsme servírova-
li kávu, kakao, čaj a na poslední chvíli jsme 
se rozhodli pro větší nabídku teplých nápojů 
a rozšířili ji o mošt, grog nebo čaj s rumem. 
Mimochodem, byl to výborný nápad, o teplý 
mošt a rum byl velký zájem. Paradoxně jsme 
vydělali pro naše děti ze ZŠ a MŠ Metylovice 
více peněz než loni a je pro nás velká výzva 
v tomhle pokračovat. Těšíme se na příští rok! 
 Hezký podzim všem dětem a jejich rodičům 
 přeje Sdružení rodičů Metylovice o.s.

Sdružení rodičů na Den obce připravilo dobroty 

Jeden přístřešek pro turisty na Čupku je 
dávno hotový a nyní hodlá obec postavit dru-
hý. 

„Půjde o pasivní odpočivadlo na trase 
z Metylovic do Hodoňovic na Božích mukách. 
S výstavbou začneme ještě teď na podzim. 
Zhotovitelem je stolařství LuTo,“ řekl staros-
ta Metylovic Lukáš Halata. Jak dále uvedl, 
na místě vznikne ohniště, turisté i místní si bu-
dou moci odpočinout na lavičkách. K dispozici 

bude stůl i odpadkový koš. Odpočívadlo bude 
zastřešené. „Peníze jsme získali z dotace Mi-
nisterstva zemědělství ČR ve výši 200 tisíc 
korun,“ upřesnil starosta.

Obec také pokračuje v opravě zídky a oplo-
cení na hřbitově v Metylovicích. „Jde o druhou 
etapu. Rovněž na tuto stavbu se nám podařila 
získat dotace ve výši 700 tisíc korun. Zhotovi-
telem je firma Beston. Zídka by měla být hoto-
va do konce listopadu,“ doplnil Lukáš Halata.

Metylovice postaví přístřešek i zeď

Poté, co se Česká pošta přesunula z budo-
vy obecního úřadu, jsou tyto prostory nevyuži-
té. Obec proto hledá nového nájemníka. „Podle 
vydané výzvy zastupitelstva se nám mohou při-
hlásit podnikatelé v oboru služby. Vzniknout by 
tam mohlo kadeřnictví, kosmetika a podobně,“ 
řekl starosta Metylovic Lukáš Halata. 

Celková výměra nabízených ploch je 52,57 
m2. Prohlídka nabízených prostor je možná 
po předchozí domluvě na tel. čísle 558 686 129. 
Do své nabídky uvádějte jméno, příjmení, adre-
su a název firmy. Musíte doložit seznam před-
chozích zkušeností a kvalifikaci, výši nabízené-
ho nájemného, prohlášení o splnění základních 
kvalifikačních předpokladů a podnikatelský 
záměr, tedy podrobný popis budoucí činnosti 
v pronajatých prostorách. Nabídky budou hod-
noceny dle kvality záměru a výše nájemného 
Zastupitelstvem obce Metylovice.

Své nabídky zasílejte na adresu Obecního 
úřadu Metylovice, Metylovice 495, 739 49 Me-
tylovice nebo doručte osobně na podatelnu 
Obecního úřadu Metylovice či pošlete elektro-
nicky na e-mail: starosta@metylovice.cz. Lhůta 

pro podání nabídek je 10. 10. 2017 do 14 hodin.
Podobně jako pošta odchází z prostor 

obecního úřadu i provozovatel prodejny potra-
vin. Končí na konci letošního roku. „Podmín-
kou je, aby nový zájemce vedl rovněž obchod 
s potravinami,“ zdůraznil starosta. Prodejna 
měří 91,41 m2. Prohlídka nabízených prostor 
je možná po předchozí domluvě na telefonu 
558 686 129. Při podávání nabídky je nutné 
uvést jméno, příjmení, adresu a název firmy. 
Dále pak seznam předchozích zkušeností 
a kvalifikace, výši nabízeného nájemného, 
prohlášení o splnění základních kvalifikačních 
předpokladů a podnikatelský záměr, tedy po-
drobný popis budoucí činnosti v pronajatých 
prostorách. Nabídky budou hodnoceny dle 
kvality záměru a výše nájemného Zastupitel-
stvem obce Metylovice. Své nabídky zasílejte 
na adresu Obecního úřadu Metylovice, Mety-
lovice 495, 739 49 Metylovice nebo doručte 
osobně na podatelnu Obecního úřadu Metylo-
vice či pošlete elektronicky na e-mail: staros-
ta@metylovice.cz Lhůta pro podání nabídek je 
10. 10. 2017 do 14 hodin.

Potraviny i pošta končí, hledá se nový nájemce

Již konec jarní části sezóny 2016/2017 na-
svědčoval tomu, že mužský celek Metylovic 
nebude schopný bez nějaké hráčské výpomoci 
nadále samostatně fungovat v okresním přebo-
ru. Proto již před koncem minulého soutěžního 
ročníku bylo osloveno vedení 1. BFK Frýdlant 
n. O. ve věci možného spojení rezervního týmu 
Frýdlantu s Metylovicemi. 

Výsledkem několikaměsíčního jednání mezi 
Metylovicemi, Frýdlantem, Fotbalovou asociací 
ČR a Okresním fotbalovým svazem, je vznik 
sdruženého mužstva Metylovice/Frýdlant B. 
Tento společný tým má svou soupisku hráčů. 
Hráč uvedený na této soupisce není oprávněn 
startovat ve svém mateřském klubu za druž-
stvo stejné věkové kategorie, pro kterou bylo 
sdružené mužstvo povoleno, tj. nemůže na-
stoupit za A tým Frýdlantu a naopak hráči 
A týmu nemohou hrát za sdružené mužstvo. 
Dorostenci mohou za společný celek nastou-
pit (jiná věková kategorie), ale musí být rovněž 
uvedeni na seznamu hráčů sdruženého druž-
stva. 

Během letní pauzy byli do Metylovic zaregis-

trováni čtyři noví fotbalisté – Jakub Kropp, Voj-
těch Matěj, David Výtisk a René Jarušek, kteří 
spolu s dosavadními hráči – Adamem Braži-
nou, Lukášem Halatou ml., Otakarem Kulhán-
kem, Ondřejem Němcem, Michalem Pajurkem, 
Liborem Rusinou, Janem Šlachtou, Pavlem 
Ondruchem, Martinem Kohutem a Františkem 
Závodným tvoří sdružený tým. Metylovice 
v létě opustili Roman a Karel Hradilové (Baš-
ka), František Végh (Raškovice) a Alexandr 
Alféry (Vojkovice). Zbývající hráči se do letní 
přípravy nezapojili, takže buď s fotbalem skon-
čili, nebo ještě nezačali. Tým koučuje trenér-
ské duo Arnošt Uherek (Metylovice) a Roman 
Hajda (Frýdlant). Vedoucím mužstva je Pavol 
Zelenák. Na seznámení nemělo společné 
družstvo moc času, absolvovalo v čase dovo-
lených tři přípravná utkání – nejprve prohrálo 
v Turzovce 9:1, pak doma porazilo Bašku 5:2 
a nakonec remizovalo v Tiché 2:2. A tak úvodní 
zápas v Kozlovicích byl plný očekávání. Bohu-
žel nebo možná bohudík dostali kluci v Kozlo-
vicích facku v podobě prohry 5:0. Možná po-
třebovali trochu spadnout na zem a přistupovat 

k utkáním s určitou pokorou. Výsledkem toho 
všeho bylo následné vítězství na domácím hřiš-
ti v Metylovicích nad Vojkovicemi 5:0. V dalších 
kolech zajíždějí Metylovice 3x ven (Nebory, Pí-
sek a Nošovice). Utkání s Pískem se původně 
mělo odehrát v Metylovicích, poněvadž ale ter-
mín koliduje s oslavami Dne obce, tak se změ-
nilo pořadatelství, tzn. nyní zajíždějí fotbalisté 
do Písku a na jaře budou naopak Metylovice 
hostit Písek. Zápas v Neborech byl takřka roz-
hodnut již po prvním dějství, kdy zkušení hráči 
domácích ukázali našim mladíkům přehled 
na hřišti, přesné přihrávky a nebezpečné vý-
pady z křídelních prostorů. Své šance dokázali 
Neborští v rozmezí osmi minut třikrát zužitko-
vat. Metylovice sice zásluhou Tabáška snížily 
na rozdíl dvou branek, ale do poločasu byl ná-
skok domácích opět třígólový – 4:1. Ve druhé 
půli metylovští fotbalisté sice dřeli, avšak na víc 
než na snížení stavu na konečných 4:3 (Du-
šík, Michalica) již nedosáhli. Věříme, že takto 
nově vytvořený tým, složený až na výjimky 
z mladých hráčů (ročník 1995–1998), vydrží 
tréninkové nasazení a bude postupně v mis-
trovských utkáních získávat cenné zkušenosti, 
které pak prodá v dalších zápasech. 

Fotbalisté Metylovic rozjeli podzim ve sdruženém mužstvu

Staří páni Sportovního klubu Metylovice 
uspořádali v sobotu 16. září 1. ročník nočního 
turnaje starých gard. Večerního fotbalového 
klání, jehož začátek byl stanoven na 18. ho-
dinu, se zúčastnily týmy ze Lhotky, Janovic, 
Havířova a domácích Metylovic. 

K prvnímu utkání nastoupily na deštěm 
zkrápěný trávník Metylovice proti hráčům nad 
35 let ze sousední Lhotky, kteří hned na úvod 
získali cenný skalp domácích po výsledku 1:2. 
V následném druhém zápase, již pod umělým 
osvětlením, na sebe narazily Janovice a Ha-
vířov. Havířov byl na hrací ploše 45 x 25 m 
fotbalovější a po zásluze zvítězil 8:1. Stře-
lecká produktivita vydržela Havířovu i v ná-
sledném souboji s Metylovicemi, který hosté 
ovládli v poměru 9:2. Poté se na hřišti střetla 
mužstva Old boys Lhotky a Janovic. Vyrov-
nané utkání skončilo po hrací době (2x15 
minut) lépe pro Janovice, které vyhrály 2:0. 
Po nich se šestka hráčů Metylovic a šestka 
hráčů Janovic (5 hráčů + 1 brankář) rozešla 
smírně 5:5, což v konečném zúčtování zna-
menalo pro Metylovice umístění na chvostu 
tabulky. K poslednímu duelu ve skupině proti 
sobě nastoupil Havířov a Lhotka. Havířov si 
po vítězství 5:2 upevnil své dominantní posta-

vení v tabulce. Lhoťané, díky dosaženým třem 
bodům nad Metylovicemi, obsadili 3. příčku. 
Ve finále mezi prvním a druhým celkem ta-
bulky si to tedy rozdal Havířov s Janovicemi. 
Ze souboje opět vyšel lépe havířovský celek, 
když porazil Janovice 3:1. Vítězný tým turnaje 
se mohl ve všech utkáních opřít o střeleckou 
potenci Karla Voháňky, který nakonec zatížil 
konto soupeřů osmi přesnými zásahy a stal se 
nejlepším střelcem večera. Ve zhruba 22.30 
došlo na vyhodnocení. Metylovicím, které ob-
sadily 4. místo, zůstal doma pytlík brambor. 
Ostatní mužstva obdržela pohár a šampaň-
ské – velikost pohárů a objem šampaňského 
odpovídal umístění. Poděkování patří všem 
sponzorům a pořadatelům, kteří se zasloužili 
vůbec o konání, celkový průběh a závěrečný 
program nočního turnaje. Stejně tak patří dík 
hráčům za účast a sportovní nadšení, které 
panovalo na hřišti i mimo něj. 

TABULKA po utkáních ve skupině
1. Havířov         3      0    0    22:5    9 bodů
2. Janovice       1      1    1    8:13    4 body
3. Lhotka           1      0    2    4:8      3 body
4. Metylovice     0      1    2    8:16    1 bod

FINÁLE
Janovice – Havířov 1:3

Stará garda uspořádala noční turnaj

Už v prvním týdnu školy se naši žáci učili, 
jak se zachránit v případě, že by začala hořet 
škola. V pátek 8. září proběhl ve škole cvičný 
požární poplach a následná evakuace školy. 
Po vyhlášení poplachu opouštěli žáci se svý-
mi vyučujícími školu podle evakuačního plánu 
a shromáždili se na školní zahradě. 

Evakuace školy proběhla naprosto klidně 

a spořádaně a trvala nám pouhých pár minut. 
Na závěr mohli žáci vidět simulované hašení 
požáru práškovým hasicím přístrojem na papí-
rové maketě, kterou vyrobily děti z MŠ odděle-
ní Sluníčko pod vedením p. Mráčka. Nad celou 
akcí bděla bezpečnostní technička paní Kopec-
ká, které bych tímto chtěla poděkovat. 

 Barbara Raszyková, ředitelka školy

Školáci zažili cvičný požární poplach 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR se konají ve dnech 20. a 21. října 2017.

Volební místnost v Metylovicích bude v bu-
dově Základní školy Mjr. Ambrože Bílka a Ma-
teřské školy Metylovice, čp. 620, v 1. třídě.

Volit budeme v pátek 20. 10. od 14 do 22 ho-
din a v sobotu 21. 10. od 8.00 do 14.00 hodin.

Každý volič si s sebou přinese platný 
občanský průkaz nebo platný cestovní pas.

Voliči mají možnost požádat ze závažných, 
zejména zdravotních důvodů, o to, aby mohli 

hlasovat mimo volební místnost, tedy doma, 
a to pouze ve svém volebním okrsku tam, kde 
mají trvalý pobyt. O tuto možnost volič žádá 
před konáním voleb Obecní úřad Metylovice, 
nebo v den voleb přímo volební komisi. Okrs-
ková volební komise v den konání voleb (v Me-
tylovicích sobota) vyšle k voliči dva své členy 
s přenosnou volební schránkou, úředními obál-
kami a hlasovacími lístky.

Bližší informace získáte na tel. 558 686 129 
nebo 737 345 110.

Volby do poslanecké sněmovny

Pohádková cesta ke Krakonošovi děti pobavila
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K dnešnímu dni naše výjezdová jednot-
ka zasahovala u 50 mimořádných událostí 
v obcích Staré Hamry a Bílá. Jednalo se o 14 
dopravních nehod, 7 požárů, 21 technických 
pomocí, 5 úniků ropných produktů, jeden planý 
poplach a dvě ostatní pomoci. 

Ve většině případů jsme spolupracovali 
s HZS Frýdek Místek, ZZS Frýdlant nad Os-
travicí a PČR. Také jsme několikrát zasahovali 
s Povodím Odry a orgány životního prostředí. 
Z větších zásahů během září zmíníme po-
žár osobního automobilu v obci Staré Hamry 
v nočních hodinách. Zde jednotka vyjížděla 
všemi vozidly, jelikož bylo prvotně hlášeno, 
že se jedná o požár následkem výbuchu. Dále 
jednotka zasahovala u vážné dopravní nehody 
motorkáře s těžkým zraněním a leteckou pře-
pravou do zdravotnického zařízení.

Z mimozásahové činnosti proběhlo 6. srp-
na školení v poskytování předlékařské pomoci 
při dopravních nehodách. Všichni členové si 
vyzkoušeli resuscitaci na cvičné figuríně, a to 
vše s technickými pomůckami. V měsíci srp-
nu dále proběhl praktický výcvik vyprošťování 
osob z havarovaných vozidel. Zde jsme si vy-

zkoušeli na třech modelových situacích různě 
složité varianty záchrany osob s poskytnutím 
předlékařské pomoci. Při tomto výcviku bylo 
použito veškeré vybavení našich zásahových 
vozidel. Také všichni nositelé dýchací techniky 
absolvovali pravidelný výcvik použití v prostře-
dí simulujícím podmínky u požáru.

Během podzimu by naše řady měl rozšířit 
nový dopravní automobil. Tento vůz bude vy-
užíván hlavně k zásahové činnosti, ale také se 
jím budou naši členové přepravovat na škole-
ní a další různé výcviky. Také nezapomínáme 
na naše mladé hasiče, se kterými už můžeme 
konečně vyrazit na soutěže.

Divadelní představení 
Obec Staré Hamry pořádá zájezd do Divadla Jiřího Myrona na rockovou operu

JESUS CHRIST SUPERSTAR
Termín: sobota 18. 11. 2017, představení začíná v 18.30 hodin

Odjezd autobusu: v 16.50 hodin od obecního úřadu.

Lístky je možno zakoupit na OÚ Staré Hamry.

Pstruží, Staré Hamry

Staré Hamry

Staré Hamry

jubilea
V měsíci říjnu 2017 

oslaví své životní jubileum:
Pan IVAN ČERVENKA - 50 let
Pan JOSEF MÝLEK - 75 let

Paní AGNESA ZAJÁCOVÁ - 80 let
Našim jubilantům k jejich výročí 

srdečně blahopřejeme a do dalších let 
přejeme pevné zdraví!

1. 10. v 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry
8. 10. v 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry

15. 10. v 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry
21. 10. v 14.00 Bílá-Hubertská mše

22. 10. v 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry
29. 10. v 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry

Přehled bohoslužeb 
na měsíc říjen

ve  spolupráci

FORENZNÍ
ZNAČENÍ
JÍZDNÍCH KOL
ZDARMA

Pstruží
Obecní úřad
7. října 9.00–17.00 hod.

termín si můžete rezervovat na 
mikroregion.reservanto.cz

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

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

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

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

CO BUDETE 
POTŘEBOVAT?
• čisté jízdní kolo

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

• občanský průkaz

přestávka 12:00–13:00 hodin

Obecní úřad Pstruží a ZŠ a MŠ Pstruží
vás zve na

Oslavy výročí vzniku republiky
a

LAMPIONOVÝ PRŮVOD 
24. října 2017 v 18 hodin

u památníku padlých

Když jsme si v červnu s dětmi přáli „hezké 
prázdniny“, pomyslně jsme se rozloučili také 
s dětmi předškoláky. O dva měsíce později, 
kdy děti, spolu s rodiči, sourozenci či babičkou 
a dědečkem, prožily jistě nádherné prázdnino-
vé chvíle a některým dětem třeba vypadl další 
zoubek, potkáváme se ve stejné budově s dět-
mi, které jdou s hlavou vzpřímenou, s aktovkou 
na zádech a jsou z nich hrdí školáci. Děti nám 
ukazují svůj nový penál, svou první písanku, 
krásnou aktovku. Našim prvňáčkům, ale také 
ostatním školákům, přejeme v nové etapě života 
hodné a veselé kamarády, laskavé a milé paní 
učitelky a školu místem, kde se děti těší a proží-
vají společné chvíle radosti a spokojenosti. 

Jak jsme odstartovali začátek školního roku? 
Rovnýma nohama a dlouhým skokem, jistě 
z krásně prožitého léta… 

Vaše děti na počátku měsíce září učinily ve-
liký životní krok a zvládly jej. Možná s veselým 
úsměvem na tváři, možná s ranními slzičkami. 
Tak či onak, naši nejmenší kamarádi si zaslouží 
medaili. Pomyslnou medaili za statečnost. Tato 
významná změna, nástup do mateřské školy, 
pohne životem nejen jim, ale také vám, rodi-
čům. A protože maminka s tatínkem znají své 
dítě nejlépe, je ve vašich rukou, jak svou dceru 
či syna, připravit na tento okamžik. Pro některé 
to bylo snazší, pro jiné možná trochu složitější, 
ale jsme si jisti, že jsme to společně zvládli. 

Přejeme všem našim „školkáčkům“, aby pro ně 
bylo radostí chodit do mateřské školy a těšili se 
na plno zajímavých zážitků a akcí, které pro ně 
připravujeme. 

6. října se sejdeme, abychom společně 
do vzduchu vyslali buď ručně vyrobené nebo 
zakoupené draky a budeme soutěžit o „vytr-
valce“ – nejdéle létajícího draka, „krasavce“ – 
nejkrásněji ručně vyrobeného draka či „kosmo-
nauta“ – draka s nejvyšším doletem a o mnoho 
pěkných cen. Dračí soutěžení pak zakončíme 
na dětském hřišti a nenecháme si ujít plackové 
hody, které pro nás budou nachystány. 

S dětmi jsme zahájili plavecký výcvik. Jednou 
týdně si jezdíme osvojit plavecké dovednosti, 
které jsou doplněny o zábavné vodní hry a sou-
těže ve vodě. Při té příležitosti také zkoušíme, 
jestli to vydržíme udýchat ve vyhřáté sauně, to 
vše pod vedením zkušených instruktorů z pla-
veckého bazénu ve Frenštátě pod Radhoštěm. 
Abychom kromě těla povznesli také ducha, 
chystáme se kulturně vzdělávat. Mimo jiné na-
vštívíme místní knihovnu a v nejbližší době bu-
deme jezdit do Kulturního centra do Frýdlantu 
n. O. na pásmo pohádkových představení. A to 
teprve začínáme, příště vám prozradíme více.

Za kolektiv MŠ Pstruží vám přejeme krásně 
prožité babí léto a příjemné podzimní procházky 
s šustícím pestrobarevným listím pod nohama. 
 MŠ Pstruží, Věra Otawová

A už je to tady! Škol(k)a začala

Obec Pstruží uzavřela s AVE odpadové hos-
podářství s.r.o smlouvu na celoroční zajištění od-
běru objemného a nebezpečného odpadu, včetně 
pneumatik do průměru 1 200 mm, pro trvalé bydlící 
občany obce – do Sběrného dvora Ostravská 291, 
739 11 Frýdlant nad Ostravicí – směr Pržno.

Odpad bude zdarma odebrán po předložení 
občanského průkazu.

Provozní doba:
pondělí-pátek 8.00 – 18.00 hodin

sobota 8.00 – 14.00 hodin
Odpady:

Velkoobjemný odpad
Pneumatiky
Motorové a mazací oleje
Obaly obsahující nebezpečné látky
Absorpční činidla, filtrační materiály a čisticí 
tkaniny
Barvy a lepidla 
Biologicky rozložitelný odpad

Zajištění odběru objemného a nebezpečného odpadu 

Zazvonil zvonec a prázdnin je konec! 
Ano, je to tak, v kalendáři se objevilo datum 4. září, které je pro děti školních lavic zname-

ním, že prázdniny definitivně končí.
Jako každý rok jsme se sešli na naší školičce, letos nám počasí nepřálo, tak bylo setkání 

v prostorách tělocvičny. 
Paní ředitelka nový školní rok zahájila krátkým přivítáním, našim novým prvňáčkům jsme 

rozdali pamětní listy a krásnou kytičku. Pan starosta s dětmi prohodil pár slov a hurá do tříd…
Všem dětem přejeme pohodový rok, ať se jim ve škole líbí a mají pěkné známky. Hlavně 

vykročit pravou…

V rámci dlouhodobého školního projektu „Re-
cyklace aneb ukliďme si svět“ nás navštívil vyško-
lený odborný lektor z Prahy. Velmi vtipnou a zá-
bavnou formou nás upozornil na nutnost chránit 
svou přírodu i díky třídění odpadů. 

Pro děti uspořádal spoustu soutěží, díky kte-

rým si mohly osvojit základní principy třídění. 
Zkoumaly různé odpadní materiály a rozdělovaly 
je dle charakteru do barevných kontejnerů, pro-
vedly úklid „lesa“ a nakonec si všichni společně 
zazpívali veselou písničku. S heslem „Chraňme 
přírodu!“ jsme se pustili do dalšího školního roku.

V pátek 8. září jsme navštívili Valašské 
muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoš-
těm.

Děti se zúčastnily programu Přivítání škol-
ního roku a užily si ukázku výuky ve staré 
škole, poznávaly tehdejší školní pomůcky 
v kabinetu pana učitele, prohlédly si oživené 
expozice s výkladem tetičky, mlynáře a ková-
ře a ochutnaly valašskou svačinku.

Program se dětem líbil a už se těší na další.

Přivítání školního roku tak trochu jinak

Recyklace očima mladých vědců

V sobotu 9. září uspořádali dobrovolní hasiči 
ze Pstruží „Soutěž hasičských družstev nad 40 
let“. Soutěž se konala za teplého a slunečného 
počasí. Klasický program soutěže měl tradiční 
scénář. Držitelé hlavní ceny putovního poháru 
z posledních několika let hasiči z Metylovic, byli 
opět nejlepší! Druhá Nová Ves, třetí Pstruží, 
následované Ostravici. 

Tradiční scénář však vzal za své, v oka-
mžiku, když se na základně začalo připravo-
vat pořadateli avizované a pečlivě tajené pře-
kvapení. Na startovní čáru se poprvé v 39leté 
historii postavilo družstvo místních žen! Toto 

družstvo splňovalo všechny požadavky sou-
těže a vydaných propozic! A jejich premiéra 
byla nadmíru úspěšná! Domácí družstvo žen 
předvedlo úspěšný a opravdu rychlý útok! Jen 
nedostatek benzínu v závěru jim zabránil ata-
kovat některé z prvních míst! Pohotová strojni-
ce však zkušeně vyřešila i tento velmi kritický 
okamžik a požární útok byl dokončen úspěšně, 
zdoláním všech čtyř terčů! Zároveň ve velmi 
dobrém čase. Úspěšné vystoupení žen bylo 
oceněno při vyhlašování výsledků několika 
cenami a zejména pak mohutným a vytrvalým 
potleskem diváků. Nejenom družstvo žen, ale 

zejména diváci byli letos skvělí a soutěži dodá-
vali tu správnou kulisu svým povzbuzováním. 
Navíc se dostavili v nebývalém počtu. A tak at-
mosféra toho dopoledne byla skutečně skvělá! 
To se projevilo také účastí při neoficiální části 
dne, po skončení soutěže, kdy připravené lavi-
ce a stoly nedostačovaly zájemcům. Okamžiky 
z dopoledního hektického programu se proto 
probíraly i vestoje, samozřejmě při požívání 
tekutin a pochutin, kterých bylo naštěstí při-
praveno hojně. A pořadatelé již teď přislíbili, že 
počítají s kategorií žen i pro příští ročník. 
  Text a foto: kronikář obce 

Tradiční hasičská soutěž nad 40 let trochu jinak

Zájezd pro důchodce
Obec Staré Hamry pořádá zájezd pro důchod-

ce ve čtvrtek 12. 10. 2017.
Odjezd autobusu: v 8.00 hodin od OÚ. Cena: 

200 Kč/osobu.
Program zájezdu:
Muzeum Velké Karlovice: expozice doma vy-

ráběného zemědělského a salašnického nářadí, 
postupy zpracování vlny, lnu a výroby ovčího sýru.

Sklárna Karolinka: exkurze ve výrobě firmy 
Crystalex.

Muzeum sklářství Karolinka: expozice přes 
2000 exponátů, nástrojů.

Prohlídka Soláně: informační centrum Zvoni-
ce se stálou expozicí valašských umělců,

Horský hotel Čarták: pozdní oběd.
Přihlásit se můžete osobně na obecním 

úřadě nebo telefonicky na čísle 558 637 310, 
602 204 969 nejpozději do 10. 10. 2017.

Trojanovicenet, s.r.o.
Na budově obecního úřadu je umístěno za-
řízení společnosti Trojanovicenet, s.r.o., pro 
šíření vysokorychlostního internetu. Služby 
poskytovatele mohou využít i občané obce.
Více informací na www.trojanovicenet.cz.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky se uskuteční ve dnech: 20. října 
2017 (pátek) od 14.00 do 22.00 hodin a 21. 
října 2017 (sobota) od 8.00 do 14.00 hodin 

Místem konání voleb ve volebním okrsku 
č.1: zasedací místnost v budově Obecního úřa-

du Staré Hamry, č. 283,739 15
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy pro-

káže svou totožnost a státní občanství ČR, případ-
ně prokáže oprávněnost hlasovat v příslušném vo-
lebním okrsku. Každému voliči budou nejpozději tři 
dny před konáním voleb doručeny hlasovací lístky.

Oznámení o době a místu konání voleb
Hasiči informují o činnosti
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S koncem měsíce září se opět vracíme do klu-
bu a výlety budou již jen jednou za měsíc. V říjnu 
po prodloužených prázdninách se opět rozjede 
angličtina s jednou změnou: místo čtvrtečních 
jednohodinovek budou dvouhodinové lekce jed-
nou za dva týdny, začínáme ve čtvrtek 5. října 
a bylo by prima, kdyby se ještě někdo přidal. 
A také středeční cestovatelské Všehomixy se 
s podzimem vracejí, budou dvakrát v měsíci.

Zájezd do Karviné
První zářijový čtvrtek jsme malým busem Ko-

peckých vykonali výlet do Karviné. Když se řekne 
Karviná, mnoho lidí se zeptá: o čem to je, krom 
šachet? Velký omyl. Stejně jako třeba Ostrava se 
město za poslední léta obléklo do hezčího hávu. 

A cíle našeho putování byly opravdu skvostné. 
První zastávkou byl šikmý kostel sv. Petra z Al-
kantary s výkladem a prohlídkou, posléze zámek 
Fryštát s komentovanou prohlídkou a obrazovou 
galerií, také ve farním kostele Povýšení sv. Kříže 
byla průvodkyně a nakonec jsme navštívili Lázně 
Darkov s posezením ve Společenském domě, 
kde jsme dobře pojedli a popili. A pak již s naším 
„dvorním“ řidičem panem Jelínkem bezkolizně 
domů. Za toto odpoledne jsme toho stihli dost 
krásného a zajímavého, v pohodě a beze spě-
chu. Domnívám se, že výlet byl zdařilý. Opět po-
děkování paní doktorce Glosové za námět výletu 
a doplňující info k navštíveným místům. 

Po sedmi letech k Magdaleně
V říjnu 2010 jsme v nádherném babím létě krá-

čeli ze Žuchova ke kapli sv. Magdaleny na okraji 
Kozlovic a posléze pak do Kunčic p. O. k hos-
půdce Na kopečku. Repríza se v podobně nád-
herném dni konala téměř po sedmi letech jako 

páteční turistický doplněk. Z busu jsme tentokrát 
vystoupili na Rákovci a těch 7 km v krásném te-
rénu jsme zakončili ve výše uvedené hospůdce 
a pak ještě kilometr na nádraží a vlakem domů. 

Pivo z Kunčického pivovaru chutná

Letos to začalo rautem
Od zahájení nového 

školního roku uběhl sot-
va měsíc a my už máme 

ve škole za sebou spoustu zážitků. O několik 
střípků se s vámi podělím. 

Jak již pozorní čtenáři vědí, letos naše škola 
dovršila 40 let od vzniku a my jsme to patřičně 
oslavili. Na jaře se uskutečnily akce: koncert 
„Školní historie v písničce“ v kostele sv. J. Ne-
pomuckého a školní akademie „Čeladná v lad-
ném pohybu“ ve sportovní hale. Slavnosti jsme 
završili 1. září v prostorách školy Dnem otevře-
ných dveří. Navštívili nás bývalí i současní žáci, 
rodiče či prarodiče žáků a další hosté. Měli 
možnost si školu prohlédnout, zavzpomínat 

ve třídách s učiteli a na závěr ochutnat lahůdky 
na připraveném rautu.

Již v druhém týdnu odjeli šesťáci s třeťáky 
na třídenní Adaptační pobyt na Bílou. Užili si 
aktivity uvnitř i vně hotelu Bauer, zvláště je 
zaujala zábava v bazénu a v letním dětském 
parku, kde si vychutnali trampolínu, minigolf, 
lanový park, šlapací auta a mnoho dalších. 
Společné prožitky v novém prostředí jistě ote-
vřely i nový pohled na spolužáky.

Třeťáci s druháky začali každou středu do-
jíždět do Frenštátu pod Radhoštěm na výuku 
plavání, která potrvá až do poloviny listopadu. 
Po celou tuto dobu si budou osvojovat základ-
ní plavecké dovednosti a utužovat své zdraví. 

Na závěr získají Mokré vysvědčení podle před-
vedených výkonů.

Závěrem se zmíním ještě o jedné zajímavé 
akci. Poslední týden měsíce září jsme hostili 
zahraniční studenty, kteří k nám dojeli v rámci 
projektu EISEC – Edison. Navštěvovali jed-
notlivé třídy a v anglickém jazyce žáky formou 
prezentace na interaktivní tabuli seznamovali 
s historií i současností zemí jejich původu. 
V hodině vaření připravili dětem ochutnávku 
svých národních jídel. Starší žáci je na oplát-
ku vzali na výlet do Planetária Ostrava. A proč 
právě tam? Přesto, že jsme každý z jiného 
místa zeměkoule, naši planetu máme přece 
společnou.  Hana Golasová

Invaze ve Společenském domě v Lázních Darkov.

V karvinském farním kostele Povýšení sv. Kříže. V šikmém kostele sv. Petra z Alkantary.

Nedávno otevřený pivovar v Kunčicích p. O. 
jsme navštívili následující čtvrtek. „Pěší a busoví“ 
se sešli před budovou bývalého kina u kunčické-
ho nádraží, kde si nový pivovar vybudoval prosto-
ry. Bylo nás 22, takže bylo nutno absolvovat pro-
hlídku s degustací ve dvou skupinách. Nicméně 
sládek pan Kokeš a jeho tým nás zvládli a ukázali 
nám „vnitřnosti“ pivovaru s odborným výkladem. 
Posléze jsme ještě poseděli na restaurační tera-
se a příjemné odpoledne zakončili spořádaným 
návratem domů. 

Maralák se nekonal
Nemůžeme mít pořád štěstí na počasí, tak-

že jsme odpískali plánovaný výlet na placky 
a poseděli v klubu s trochou burčáku a virtuální 
návštěvou Vysočiny. Taky dobře, Maralák nám 
neuteče...

Ještě v září…
Poslední čtvrtek, byť sváteční, se většina klu-

bových příznivců zúčastní „cimbálového“ poseze-

ní ke Dni seniorů v Chatě Dukla, jež pořádá Obec 
Čeladná.

Co nás čeká v říjnu
První říjnový čtvrtek nás čeká ještě klubový 

Den seniorů s ostravským bardem Pepinem, den 
poté zkusíme dojít na druhý pokus k Hospůdce 
na Maraláku, dále bude výlet do Hodslavic, Foto-
mánie 2012 a pořad Cestujeme s Danou 2. Také 
začne opět angličtina a pořad Všehomix.

Kompletní program na měsíc říjen najdete 
jako obvykle v Čeladenském zpravodaji, v klubu, 
v infocentrech Čeladná a Pstruží nebo na www.
senioriceladna.cz.

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

Závěrem přeji všem umírněný podzim s po-
zváním na další naše klubové akce.

  Petr Bernady 

Obec Kunčice pod Ondřejníkem ve spolupráci s Valašským muzeem v přírodě  
v Rožnově pod Radhoštěm a SLPT Valašský vojvoda z Kozlovic

uvádí  pořad

u příležitosti 140. výročí narození Antonína Pustky (1877-1960)
dlouholetého starosty obce Kunčice pod Ondřejníkem, historika  

a sběratele lidových písní
 Vystoupí DFS Dolňánek z místní mateřské školy s pásmem „Na Kunčickú puť“  

a SLPT Valašský vojvoda z Kozlovic.
Slovem provází Zuzana Vašková 

Vstupné 50,- Kč
Předprodej: Obecní úřad Kunčice pod Ondřejníkem od 2. října

pátek 13. 10. 2017 od 18 hodin
sál na Huťařství, Kunčice pod Ondřejníkem

Valašsko  
a jeho muzikanti

www.kuncicepo.cz

Z návštěvy v Kunčickém pivovaru.

Skončilo letní výletní období 
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 (pokračování ze str. 1) 
Jako první přišel na řadu letní biatlon – běh 

na dřevěných lyžích, střelba ze vzduchovky 
na terče a úprk s lyžemi pod paží zpět na start. 
V dospělácké kategorii jsme zvítězili, děti se 
umístily na krásném druhém místě, v těsném 
závěsu za Pržnem. Druhou disciplínou byl po-
žární útok. Dospělácká kategorie zahrnovala 
více otoček před vyběhnutím na trať, rozdílnost 
sestavení hadic a přenos + naplnění džberovky. 
Hluboce smekám, že po 15 otočkách dokáza-
li stát na nohách, natož běžet směrem k terči. 
V kategorii dospělých jsme se umístili druzí, ja-
novické děti obsadily krásné první místo.

V třetí disciplíně museli sportovci projevit 
svou zručnost na kole, které mělo původně mís-
to řídítek volant. Tento prototyp však nevydržel 
nápor zkoušejících, tudíž přišel na řadu starší 
bicykl, ale bez brzd. Proplést se labyrintem bez 
zastávky, bez doteku nohy na plochu, nevybo-
čení z vyznačené trasy. Samozřejmě, pokud 
možno, v nejkratším čase. Naši borci, dospělí 
i děti, se umístili jednotně na třetím místě.

V polovině závodu přišla půlhodinová pauza, 
okořeněná krásnou písní vlastní tvorby sličné 
moderátorky. Pod pódiem pobíhala parta dětí 
z týmu Bašky, hřiště zaplnila jejich pruhovaná 
trička a na vše majestátně dohlížel Ondřejník, 
s vrcholkem lehce schovaným za mraky.

Následující čtvrtá disciplína byla těžkou 
zkouškou hlasivek navigátorů. Raz, dva, tři, 

čtyři a pět – kohoutka slož hned. Dva navi-
gátoři z jednotlivých týmů hlasem usměrňovali 
kroky závodníků uvnitř vytyčeného prostoru, 
kteří se s šátkem přes oči snažili z připravených 
krabic vyndat jednotlivé dílky puzzle v barvách 
družstva, odnést k navigaci, sestavit. Opět se 
soutěžilo ve dvou kategoriích. Náš potěr získal 
krásné první místo a dospěláci se nenechali za-
hanbit, „skončili také první“.

Pomstou všem týmům byla pátá disciplína 
– kbelík s vodou. Členové družstev si museli 
předávat kbelík naplněný studenou vodou tak, 
aby se nedotkli země ani kolenem, ani kbelíkem. 
Brrrr, pro některé jedince byla tato zkouška po-
měrně kontaktní. Čím méně vody rozlité, tím 
více bodů, ovšem i čas, za který zvládlo druž-
stvo přepravit kbelík z bodu A do bodu B hrál 
významnou roli. Dospělí i děti Janovic opět před-
vedli, že drží pospolu. Byť s odlišnou strategií 
(jednou pomalu a co nejvíce vody, podruhé té-
měř prázdný kbelík předaný v rekordním čase), 
získali svorně třetí místo.

Poslední agility ukázala, že i přes vyčerpání 
z odpoledních klání mají soutěžící bojovného du-
cha. Chuť, elán, energie, to vše čišelo z každé-
ho, kdo se postavil na start, zdolal přeskakování 
pneumatik, podplazil se pod sítí, přeběhl slalom 
a doskákal v pytli do cíle. Někteří bojovnější 
účastníci občas doplachtili do cíle vzduchem, 
poloha plavmo byla v podání našeho pana sta-
rosty úchvatná.

Možná i díky tomuto zápalu všech našich 
soutěžících, možná díky motivaci triček, na kte-
rých jsme ukázali hrdě JANOVICE na hrudi 
(na zádech pak přeškrtnuté názvy obcí poraže-
ných), bez ohledu na věk, jsme obhájili loňské 
vítězství a zcela zaslouženě převzali, za mohut-
ného aplausu diváků i ostatních týmů, putovní 
pohár z rukou Heleny Pešatové.

Děti se umístily na prvním místě s celkovým 
počtem 40 bodů. Dospělí získali první místo 
za 41 bodů. 

Celkově obec Janovice získala prvenství 
za 81 bodů.

Pevně věřím, že se za rok potkáme všichni, 
ať již jako diváci, či přímo hrdí aktéři, reprezen-
tující naši vesnici, na BESKYDSKÝCH HRÁCH 
BEZ HRANIC. Věřím, že soudržnost týmu, bo-
jovnost účastníků sportovního klání a také moti-
vace, vedení a podpora, která byla sobotní hnací 
silou, je odrazem toho, jak fungujeme jako obec, 
sousedé, lidé.

Poděkování náleží všem sportovcům. 
Za družstvo dospělých soutěžili: Lukáš Plánič-
ka, Ladislav Gurecký, Zuzana Gurecká, Vít Rou-
bal, Pavla Pospíšilová, Anna Winklerová, Marek 
Špok. Za družstvo dětí soutěžili: Jakub Milota, 
Anička Milotová, Kateřina Máchová, Matěj Ze-
zula, Adéla Plátková, Viktorie Plačková, Michal 
Chovanec.

Za rok na shledanou, sousedé! 
 Hana Porembská, Foto: Vladimír Kutlvašr

Janovice

 

 

 

Obec Janovice 

STROMY DĚTEM 2017 

Pokud chcete zasadit strom života i Vašemu 
dítěti (ročníky 2005-2015), prosím, přihlaste se na 

Obecním úřadě v Janovicích, nejpozději do 18. 
října 2017. Ovocné stromy – jabloně, švestky a 

třesně budeme sadit 22. října 2017 od 15 hodin.  

Počet připravených sazenic je omezený. 

Další informace v přihlášce, která je k dispozici na 
Obecním úřadě nebo na webových stránkách 

www.obecjanovice.cz, případně se můžete obrátit na 
místostarostu Mgr. Ing. Gabrielu Milotovou, tel. 558 604 182, 

727 962 291, e-mail: mistostarosta@obecjanovice.cz. 

 

 

Realizaci projektu podpořila  Po přípravné fázi obec Janovice začala 
s realizací projektové dokumentace veřejné 
kanalizace v obci. Po zpracování studie prove-
ditelnosti bylo zadáno vypracování projektové 
dokumentace, a to ve stupni pro územní řízení. 

Projektovou dokumentaci realizuje společ-
nost PROVOD inženýrská společnost s.r.o., 
Tišnov. Tato společnost byla vybrána v řádném 
výběrovém řízení a byla pověřena zpracováním 
projektu odkanalizování obce. Obec Janovice 
dne 10. září zajistila veřejnou prezentaci přípra-
vy projektu odkanalizování obce Janovice. Pre-
zentací provedl a na položené otázky odpovídal 
zástupce firmy PROVOD.

Seznámení bylo určeno majitelům dotčených 

objektů. Prezentaci zahájil Svatopluk Běrský, který 
krátce seznámil přítomné se stavem příprav. Hlav-
ní slovo však měl přednášející. Na plátno byla pro-
mítána doprovodná dokumentace. Tato prezenta-
ce je také dostupná ke stažení na webu obce.

Obou setkání se zúčastnil poměrně velký 
počet občanů. Po prezentaci mnozí, zejména 
z dopoledního setkání, využili možnosti opera-
tivně diskutovat s projektantem.

Ve dnech 21. až 23. 9. dále probíhala série in-
dividuálních diskuzí projektantů s majiteli objektů. 
Pozvaní byli všichni dotčení majitelé objektů z Ja-
novic. Obecní úřad pro tyto účely poskytl jednací 
prostory. Postupně během tří dnů se dostavilo 
cca 75 % dotčených majitelů nemovitostí či uži-

vatelů objektů. Cílem jednání bylo zmapování in-
dividuálních poměrů a možností napojení objektů 
kolem plánované kanalizační trasy. Jednání bylo 
povšechně klidné a věcné. Projektanti poskytovali 
dostatek technických informací a vysvětlovali všem 
princip a způsob možného napojení jejich objektu. 
Projekční kancelář tak získala potřebné informace 
pro zahájení projektování kanalizační sítě. Ve sta-
noveném termínu se dostavilo k projednání velké 
množství občanů, za což jim všem děkujeme.

Řadu objektů bude nutné následně po do-
hodě s majitelem navštívit a upřesnit technické 
detaily. O průběhu projektování poskytneme 
průběžné informace. 

 Text a foto: Vladimír Kutlvašr

jubilea
Jak se v jedné písničce zpívá: 

„Štěstí – zdraví, štěstí – zdraví, hlavně to 
zdraví!“ To přejeme jubilantkám narozeným 

v září – paní Anně Řehákové z Janovic 
a paní Cecílii Satinské z Bystrého. 

Obec Janovice 

Projektová příprava veřejné 
kanalizace v Janovicích začala

Beskydské hry bez hranic

Od 5. září běží další kolo kotlíkových dotací, 
které poskytuje Moravskoslezský kraj. Janovice 
svým občanům přispívají navíc částkou 15.000 Kč. 
Aktuálně je podáno asi 5.600 žádostí, přijímat se 
budou až do počtu 10.000, takže je stále dostatek 
prostoru pro úspěšné podání žádosti. 

V září jsme se na vás obrátili s dotazníkem 
ve věci odpadového hospodářství. Dotazníky 
byly přiloženy k minulému číslu Mikroregionu. 
Nakonec jsme zpět obdrželi téměř 170 vypl-
něných formulářů. Ty jsme předali jako jeden 

z podkladů ke zpracování externí firmě připra-
vující tuto analýzu. Děkujeme všem, kteří se 
do dotazníkového šetření zapojili.

A nakonec – do konce října je potřeba odevzdat 
žádosti o poskytnutí dotací z obecního rozpočtu 
na rok 2018. Formuláře pro spolky a sdružení 
z obce, včetně potřebných pokynů k vyplnění, jsou 
k dispozici na webových stránkách obce nebo 
na vyžádání u ekonoma obce paní Lenky Hunkové. 

Přeji všem klidný a barevný podzim.
 Gabriela Milotová, místostarostka

Krátká upozornění z obce

Dovolte, abychom vám oznámili, že obec 
Janovice dokončila opravu sociálních zařízení 
dětí a sociálního zázemí personálu v budově 
tělocvičny ZŠ v Janovicích. V rámci této veřej-
né zakázky byly vyměněny rozvody odpadů, 
teplé i studené vody a vytápění. Dále jsou pro-
vedeny nové obklady a dlažby, byly instalová-
ny nové zařizovací předměty, dveře a dále byly 
provedeny opravy omítek a podhledů. Z toalet 
nám zmizely zejména přiznané rozvody prosa-
kující kanalizace a nevzhledné obklady. Cena 
díla byla dle smlouvy 914.354,18 Kč s DPH. 
Obci se podařilo získat navíc dotaci z vyhláše-
ného dotačního titulu Moravskoslezského kraje 
ve výši 300.000 Kč.

Chceme poděkovat zároveň vedení školy 

a personálu za vstřícný přístup k prováděným 
pracím v období letních prázdnin. Věříme, že 
opravené toalety budou sloužit spolehlivě 
po mnoho let.

 Svatopluk Běrský, místostarosta
 Foto: Jana Kutlvašrová 

Rekonstrukce sociálního zařízení 
v budově tělocvičny ZŠ Janovice

Sociální komise zřízená Radou obce Jano-
vice opět vyhlašuje výtvarnou soutěž pro žáky 
1. stupně Základní školy v Janovicích. Soutěžní 
návrhy lze tvořit v rámci školní výuky i mimo ni. 

Zadání a podmínky soutěže
Výtvarná technika: kresba/malba pastel-

kou, temperami, tužkou, uhlem, tuží nebo jejich 
kombinace (NEODEVZDÁVEJTE TROJROZ-
MĚRNÉ PRÁCE – NELZE JE SCANOVAT, 
A PROTO NEMOHOU SOUTĚŽIT!)

Téma: zimní, vánoční nebo novoroční motiv, 
např. vánoční ozdoby, perníčky, hvězdy, sníh, 
zimní radovánky, stromeček, kapr atd. 

Formát: A4 nebo A5 – nutností je zaplnění 
celého prostoru formátu! 

Termín pro odevzdání prací třídnímu učiteli: 
15. 11. 2017

Vyhodnocení soutěže: Z každé třídy bu-
dou třídními učiteli vybrány tři nejpovedenější 
práce a tyto předány k posouzení sociální ko-

misi. Sociální komise ocení tři vybrané návrhy, 
které budou oceněny finančním darem. Autoři 
všech prací předložených k posouzení sociální 
komisi budou oceněni malou pozorností. 

Vítězná výtvarná práce bude použita jako 
titulní strana Novoročenky obce Janovi-
ce na rok 2018. Účastí v soutěži je vyjádřen 
souhlas s tímto užitím. Všechny vítězné práce 
budou zároveň uveřejněny na webových strán-
kách obce Janovice a ZŠ a MŠ Janovice. 

 Gabriela Milotová, místostarostka

Obecní NOVOROČENKA 2018 – soutěž!

V úterý 19. září se tým chlapců naší školy 
ve složení Marek Špok, Vojta Kropáč, Láďa 
Boor, Michal Chovanec a Ondra Mohyla zú-
častnil okresního kola v atletickém čtyřboji 
na stadionu Slezan ve Frýdku-Místku. 

Soutěžilo se v těchto disciplínách: běh 
na 60 m, běh na 1000 m, skok vysoký a dale-
ký, vrh koulí a hod kriketovým míčkem. Každý 
závodník musel splnit čtyři disciplíny, přičemž 
skoky a hody byly vždy půleny, resp. obsaze-
ny třemi nebo dvěma závodníky podle výběru. 
Naši chlapci podali skvělé výkony a obsadili 
krásné třetí místo. Navíc v bodování jednotlivců 
obsadil Marek Špok druhé místo a Vojta Kro-
páč deváté místo. Blahopřejeme a děkujeme 
za vzornou reprezentaci naší školy i Janovic!

 Ivo Tošenovjan, ředitel školy
 Foto: archiv školy

Atletický čtyřboj na Slezanu

V deštivém ránu dne 12. září odjeli senioři 
z Janovic na zájezd do známého turistického 
střediska Wisla v Polsku. Po příjezdu do centra 
města jsme v 9 hodin nasedli do krytého turi-
stického vláčku, který nás zavezl k zámečku 
Gorny – rezidenci polského prezidenta. V do-
provodu paní průvodkyně, jsme se měli možnost 
seznámit s celým zámeckým areálem, prošli 
jsme všemi zámeckými salonky a nahlédli také 
do prostor určených pro zajištění pohodlí pana 
prezidenta a jeho hostí. V areálu prezidentské 
rezidence jsme také navštívili velice hezký dře-
věný kostelík ze 17. století. Po občerstvení v při-
lehlé kavárně jsme pokračovali v jízdě vláčkem 
do nově vybudovaného zimního střediska Malin-
ka. Za vznik tohoto areálu vděčí Wisla svému ro-

dákovi Adamu Malyszovi (*1977). „Orel z Wisly“, 
jak se tomuto známému sportovci také přezdí-
vá, vyhrál ve své disciplíně – skocích na lyžích 
– celkem 39 závodů Světového poháru a je také 
několikanásobným mistrem světa. Po prohlíd-
ce skokanského areálu jsme se vrátili vláčkem 
do centra Wisly. Protože neustále pršelo a mlha 
pokrývala okolní hory i Velkou Čantoryji, na kte-
rou jsme plánovali odpoledne vyjet lanovkou, 
byli jsme donuceni náš program změnit. Pro-
hlédli jsme si centrum Wisly, dali jsme si dobrý 
oběd a poté jsme odjeli zpět do Česka a zamířili 

do Chotěbuzi na prohlídku Rybího domu. Toto 
místo je známé expozicí mnoha akvárií, od ma-
lých po ty obří, ve kterých lze obdivovat exotic-
ké i tradiční ryby, želvy a jiné vodní živočichy. 
Po občerstvení ve zdejší stylové restauraci jsme 
vyjeli k domovu.

Přesto, že náš výlet nepříznivě ovlivnilo po-
časí, vraceli jsme se domů s dobrou náladou. 
A že nám vše nevyšlo? Nevadí, příště si to vyna-
hradíme! Za organizační zajištění zájezdu patří 
dík seniorů Sociální komisi rady obce Janovice. 
 Václav Žižka

Zájezd do Slezských Beskyd – Wisla – Polsko
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MOBILNÍ SVOZ BRKO  
(biologicky rozložitelný komunální odpad) 

31.10.2017 a 7.11.2017  
proběhne mobilní svoz vybraných složek biologicky rozložitelného 

komunálního odpadu. 
Trávu, listí a odumřelé rostliny v pytlích, mohou občané odložit před plotem 

své nemovitosti v den svozu do 7:00 hod. 

V pátek 15. září se vydali žáci 4. a 5. třídy 
do ostravské ZOO. Tentokrát to ale nebylo na vý-
let, nýbrž na soutěž, která má již v této ZOO svou 
tradici, na Velkou cenu malých zoologů. Daná 
soutěž propojuje znalosti přírodopisu s rychlostí, 
hbitostí a schopností orientace v terénu. 

Letošní téma znělo Příroda kolem 
lidských obydlí. Prvním velkým zážitkem 
byla pro mnohé první jízda trolejbusem. 
Po příjezdu do ZOO se žáci mezi se-
bou promíchali a vytvořili čtyři družstva. 
Po vyslechnutí instrukcí vyrazili na trasu 
dlouhou 2,5 kilometru. Tedy v případě, 
že všechny otázky byly zodpovězeny 
správně. Nesprávná odpověď zname-
nala „obohacení“ o další metry navíc: 
„Kterou cestou byste se dali vy? Jakou 
barvu má samice od kosa černého?“ Po-

kud si myslíte, že bílou, odbočte doleva, pokud 
černou, běžte rovně a pokud si myslíte, že hně-
dou, odbočte doprava. Běžíte správným smě-
rem? Do soutěže se zapojilo celkem 63 týmů 
z různých škol. Naši školu reprezentovaly čtyři 

týmy. V celkovém umístění jsme obsadili 19., 
20. a 28. místo. Nejlepšího výsledku dosáhl tým 
ve složení: Eliška Jurtíková, Noemi Valášková, 
Adélka Platková, Anička Milotová, Tobík Janák 
a Adam Géryk, a to celkového 3. místa!!! Svým 

výkonem se tak probojovali do finále, 
které se uskuteční v pátek 6. října. Všem 
zúčastněným děkujeme za vzornou 
reprezentaci školy a výše zmíněnému 
týmu blahopřejeme! V rámci soutěže 
pro nás byla důležitá rovněž spolupráce, 
přátelství a skutečnost, že si to děti užily 
a snad se obohatily o nové zkušenosti 
a vědomosti. Helen Keller: „Sami toho 
zvládneme tak málo, ale když se spojí-
me, zvládneme cokoli.“

 Markéta Lúčanová
 Foto: archiv školy

Velká cena malých zoologů

Bohoslužby v kostele sv. Bedřicha 
v Bílé proběhnou ve dnech:

1. 10., 8. 10., 15. 10., 22. 10., 29. 10. 2017 
vždy v 10.30 hodin.

Přehled bohoslužeb 
na měsíc říjenStarosta obce Bílá podle § 14c písm. c) a f), § 

14e odst. 7, § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb. 
o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky a o změně a doplnění někte-
rých dalších zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů, a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 233/2000 
Sb., o provedení některých ustanovení zákona, 
ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR se uskuteční ve dnech

20. října 2017 (pátek) od 14.00 do 22.00 
hodin a

21. října 2017 (sobota) od 8.00 do 14.00 
hodin

2. Stanoví minimální počet členů okrskové 
volební komise na 4 (včetně zapisovatelky).

3. Ustanovuje v obci Bílá: 1 volební okrsek
4. Místem konání voleb v obci Bílá je: zase-

dací místnost Obecního úřadu Bílá, Bílá 151, 
739 15 Staré Hamry

5. Jmenuje zapisovatelku okrskové volební 
komise v obci Bílá paní Jitku Kaděrkovou.

6. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svou totožnost a státní občanství ČR, 
případně prokáže oprávněnost hlasovat v pří-
slušném volebním okrsku.

7. Každému voliči budou nejpozději tři dny 
před konáním voleb doručeny hlasovací lístky 
a informace o příslušnosti k volebnímu okrsku.

Občané, kteří chtějí volit doma do přenos-
né volební urny, nechť své požadavky nahlásí 
na obecní úřad, tel. 558 690 020, 724 045 337. 
Takto bude možné volit pouze v pátek 20. 10. 
2017 od 14.00 hodin.

 Karel Matula, starosta obce Bílá

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB

Poplatek za internet 
3. čtvrtletí 2017

Upozorňujeme občany, že platba za inter-
net (3. čtvrtletí 2017) je splatná do konce října. 
Platbu 600 Kč je možné provést bezhotovostně 
na číslo účtu 27725781/0100, variabilní symbol 
24122111, specifický symbol – číslo popisné. 
Úhradu poplatku můžete provádět také trvalým 
příkazem nebo hotově v pokladně obecního 
úřadu v úředních dnech.

13. SVATOHUBERTSKÁ MŠE 
NA BÍLÉ

Svatohubertská mše se bude konat 
v sobotu 21. října 2017 od 14.00 hodin.

Bližší informace budou zveřejněny 
na plakátech a webových stránkách obce.

Tentokráte se dveře ZŠ Janovice otevřely až 
4. září. Naše škola přivítala své nové prvňáčky… 
Každým rokem, když skončí prázdniny a vstupuji 
do dveří školy, abych navštívila 1. třídu, vybaví se 
mi modrá halenka s námořnickým límcem, kterou 
mi moje maminka oblékala na můj první školní 
den. Co zůstane v paměti letošním prvňáčkům?

Ve školním roce 2017–2018 do naší školy 
v Janovicích zamířily poprvé do školní třídy 
malé krůčky dvaceti nových žáčků – prvňáčků. 
Pochopitelně nepřišli sami. Doprovodili je při 
jejich prvním významném životním dnu tatínek 
s maminkou, jejich nejbližší příbuzní. Děti si 
s sebou přinesly tašku na zádech a samozřej-
mě především hlavně plno očekávání, představ 
a možná i trošičku obav – jak to v té jejich sku-
tečné třídě asi bude vypadat, co se tam bude 
dít, a hlavně – jaká bude asi paní učitelka? 

Po příchodu do krásně vyzdobené třídy si děti 
zasedly do lavic, na kterých již byly přichystány 
první učebnice a písanky, a rodiče zaujali místo 
v zadní části místnosti. Nejdříve všechny v novém 
školním roce pozdravil přes školní rozhlas ředitel 
školy Ivo Tošenovjan. Po ukončení hlášení přiví-
tala s úsměvem všechny přítomné třídní učitelka 
Lenka Ševčíková a myslím si, že možné obavy 
dětí byly zažehnány. Vzápětí do třídy vešel pan 
ředitel s vychovatelkou ŠD Hanou Kimlovou. Pan 
ředitel po přivítání řekl pár slov prvňáčkům k jejich 
nástupu do školních lavic a popřál jim ve škole 
hodně úspěchů a zdraví. Rodičům zase hodně 

trpělivosti, kterou budou potřebovat, poněvadž 
začátky nebývají vždy nejlehčí. Na závěr pak zval 
k sobě jednotlivě děti, aby jim předal na památku 
na svůj první školní den krásný pamětní list s vě-
nováním a kresbou naší školy. Třídní paní učitelka 
děti také osobně přivítala a předala každému prv-
ňáčkovi balíček školních potřeb na kreslení. 

A pak se děti konečně dočkaly nějaké zábavy. 
Losovaly si totiž svou značku do šatny. Paní uči-
telka značky rozdělila na „holčičí“ a „klučičí“. Hol-
čičky losovaly z klobouku a kluci si tahali značky 
z košíku. A když bylo vylosováno, byl zadán první 
školní úkol – svou vylosovanou značku nakreslit. 
Než se kreslit začalo, tak se děti seznámily se 
zvonečkem, kterým paní učitelka zahajuje a ukon-
čuje jejich práci. Takže cililink... a všichni se pustili 
do malování. Děti začaly pracovat, a že jim to šlo 
od ruky – radost se podívat! Během doby, co děti 
kreslily, stihla paní učitelka probrat s rodiči vše, co 
potřebovala. Poté se ozval opět zvoneček a děti 
se pochlubily svými kresbami. Všechny mohly být 
na sebe pyšné. Co se ale divím! Vždyť to jsou už 
prvňáci! Paní učitelka žasla také. Ale to už na prv-
ní den ve škole stačilo. Ještě tu byla Hra na de-
tektivy, jinými slovy – najdi svou značku v šatně, 
a poté se všichni plni dojmů rozešli.

Milé děti, všichni vám držíme palce a přejeme 
vám úspěšná školní léta. Ať se vám ve škole líbí 
a ať v ní najdete hodně dobrých kamarádů a hlav-
ně – ať si z ní odnesete co nejvíce do svého další-
ho života.  Text a foto: Jana Kutlvašrová

9. září proběhl již jedenáctý ročník cyklistic-
ké soutěže Janovické kopečky. Rok s rokem 
se sešel a my jsme krásného, sluncem zalitého 
9. září 2017 přivítali cyklisty-závodníky, kteří se 
vydali na trať „janovických kopečků“. 

Jedenáctý ročník byl velmi zdařilý, od snahy 
a nasazení pořadatelů (kteří mimo jiné dokázali 
zajistit slunečné počasí, pohodu a bezpečnost 
na tratích), přes hojnou účast cyklistů, po jejich 
chuť sportovat, vyhrávat, ale i pomáhat „sou-
peřům“. Trať byla totožná s loňským jubilejním 
desátým ročníkem.

V první skupině, která se vydala na trať, bylo 
deset dětí, ve věku do šesti let. Stateční prckové 
měli výhodu „předjezdce“, který bezpečně vedl 
roj dětí po trati. Také diváci, rodiče a přátelé, kteří 
postávali podél trati, pomáhali navigovat a pod-
porovat malé závodníky. Na stupních vítězů, kam 
se bohužel nevešli všichni, ale za svou statečnost 
a odhodlání si stupínky zasloužili, se postavili: 1. 
Jakub Mazour, 2. Ivo Pospíšil, 3. Antonín Horálek.

Druhou skupinu závodníků tvořila skupina 
šestnácti dětí ve věku od 7 do 9 let. Byl sveden 
boj o přední místa v pelotonu, který se bohužel 
neobešel bez srážky a drobného zranění. Di-
váci, kteří se seskupili kolem hostince Ondráš, 
podporovali závodníky mohutným fanděním, ale 
i cennými radami: „Peťo, přehoď si!“ a „V za-
táčce si přibrzdi, jsou tam šutry!“. To byly jen 
střípky z velké mozaiky doporučení. Statečným 
sportovcům patří velké poděkování a čest pora-
ženým. Umístění vítězů druhé skupiny, tentokrát 
s rozdělením na dívčí a chlapeckou kategorii:

1. Andrea Pospíšilová, 2. Jiřina Uherková, 3. 
Ema Masná

1. Radek Sklář, 2. Jakub Svrčina, 3. Adam 
Geryk.

Skupina dětí věkového rozmezí 10–12 let 
byla méně početná, přihlásilo se pouze šest 
závodníků, kdy se všichni (vyjma zraněného 
sportovce) dostali na stupně vítězů (opět s roz-
dělením na kategorii dívek a chlapců):

Janovické kopečky 2017

1. Ema Čermáková, 2. Eliška Prokopová, 3. 
Dagmar Máchová

1. Lukáš Merta, 2. Vojtěch Zdrálek
Bohužel nejmenší počet cyklistů byl pro 

věkovou kategorii 13–15 let, kdy se přihlásili 
a zároveň první místa obsadili dva sportovci: 1. 
Kateřina Máchová, 1. Michal Chovanec.

Nejhojnější byla, co do počtu závodníků, sku-
pinka poslední, vyčleněná pro věk 16 a výše 
(tvořená především dospělými účastníky). Trasa, 
na kterou se tito fandové dvou kol vydali, byla 
opravdu náročná, jak co do převýšení, tak změny 
terénu (asfaltová silnice, lesní cesta, štěrk atd.). 
V centru obce Janovic byli sportovci podporová-
ni svými fanoušky, v odlehlých částech se mu-
seli spolehnout na doping a podporu ostatních 
soutěžících. Na nejvyšší kótě – Janovice-Bystré 
– vítal cyklisty mohutný psí štěkot. Až se nabíze-
la myšlenka dopingu a nuceného zrychlení, on 
strach z psího kousance dodá potřebný adrena-
lin každému. Psi byli ale v bezpečí za plotem, 
a tak místo potlesku a uznání za zdolání výšky 
se nesl malebnou krajinou Bystrého jen řádný 
štěkot a chvílemi i těžký dech sportovců.

Každému, kdo se ve zdraví vrátil do náruče 
areálu SDH Janovice, byl dopřán uznalý po-
tlesk a ovace, ať již dorazil do cíle jako první či 
jako poslední. Velká poklona všem lidem, kteří 
v sobě mají čistého a upřímného sportovního 

ducha. Nasazení, výkon a touha prezentovat či 
poznat obec Janovice byla po zásluze odměně-
na. Místostarostka obce Gabriela Milotová po-
sléze předala medaile, pamětní listy i věcné dary 
těm, kdo dosáhli nejlepšího času:

1. Markéta Uherková, 2. Martina Opitzová, 
3. Dagmar Žitníková 

1. Viktor Černý, 2. Daniel Raška, 3. Milan Anděl
Náročná akce si vyžádala spolupráci celkem 

18 pořadatelů. Za jejich sehranost, nasazení, za-
jištění lékařské péče, úpravy terénu, koordinace 
dopravy, občerstvení a poskytnutí zázemí (SDH 
Janovice) patří všem velké díky. Jsem si jistá, že 
příští ročník bude silnější co do počtu účastníků 
jednotlivých kategorií. Nepřekonáváme jen kopeč-
ky, ale boříme i bariéry mezi sebou, poznáváme 
se. Věřím, že účast, soutěživost a dobrá nálada 
každého ze závodníků hřeje pořadatele u srdce. 
Je takovou malou odměnou za snahu, kterou vy-
naložili, aby připravili hezké odpoledne nejen pro 
soutěžící, ale i pro nás, diváky a fanoušky. 

Milí sousedé, věřím, že za rok se potká-
me na trati opět. Ti z vás, kdo budete přímý-
mi účastníky, závodníky, si zaslouží podporu 
a uznání nás ostatních – diváků a fanoušků.

Akci jsme monitorovali tiše, s respektem 
a v uctivé (bezpečné) vzdálenosti. Za rok se 
na vás těší váš redakční tým…
 Hana Porembská, Foto: Jana Kutlvašrová

Nový školní rok je zde

Téma o topení a čištění komínů 
si přečtěte na straně Malenovic.
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Každý rok znovu a znovu. Vždy v srpnové čtvrt-

ky. Rozezní se struny houslí, violy, basy a cimbálu 
v smutných mollových melodiích, které nacházejí 
svoji alternativu v durových proměnách. Klarinet 
zaduje v horních i spodních polohách, propoje-
ných vzájemně chromatickými přechody. Znovu 
zní písně tak známé, tak ztracené a zase objeve-
né, a znovu se potkávají lidé, kteří mají rádi Kotko-
vu muziku a její interpretaci písní v živé podobě.

Venku pálí srpnové slunce a uvnitř je dusno, 
které s přicházejícím večerem ztrácí na své úmor-
né síle. Hrajeme bez úprav, bez složitých kom-
pozic a kapky potu stékají po našich tvářích a rok 
po roku nacházejí další nová koryta vrásek. Lidé 
sedí, poslouchají, zpívají. V každé z jejich tváří lze 
číst a každá zrcadlí jiný pocit, který se mění od pís-
ně k písni. Vědí, že hrajeme pro ně, bez nich by to 
nedávalo smyslu. Tolerují naše slabiny a nálady, 
často únavu, a vědí, že uklidnit myšlenky z celého 
dne chvíli trvá. Jsou laskaví a shovívaví. Vědí, jak 
nás odměnit svým potleskem a úsměvem. Jsou 
jedinečné publikum.

Historie besed sahá do 70. let minulého století 
až k roku 1972, kdy současná Kotkova muzika 
vznikla. Kořeny jsou však mnohem hlubší. Mnoho 

mezitím prošlo hudců kolem cimbálu. Mnoho hos-
tů z různých koutů Moravy přijelo k nám. Význam 
besed však zůstává stále stejný. Šířit lidovou pí-
seň, povědomí o ní a přátelství k ní. Nezapome-
nout, připomínat, učit se a hledat. Poznávat skrz 
písně naturel našeho kraje. Nechat je rozeznít 
a znít v našich srdcích. Pokusit se s nimi souznít 
a předávat je dál. Nebát se zazpívat si. Vážit si 

tradice.
Přesah besed je mezigenerační. V publiku 

sedí děti, rodiče i prarodiče. Lidé různého vzdělání 
a profesí. Nemusí – chtějí. Věřím, že je jim s námi 
hezky a příjemně, jinak by nepřišli. Letos vytvořili 
úžasnou atmosféru.

Rok rychle mine – žádný strach. Aleš Jílek, 
primáš

Komorní koncert k 28. říjnu
V Janáčkově síni 23. října v 18 hodin zazní 

v podání komorního sdružení Ad Libitum hudba 
světových velikánů. Jedinečný zážitek při příleži-
tosti výročí 28. října připravil Kruh přátel hudby.

Členové ansámblu Ad libitum jsou renomo-
vaní interpreti klasické hudby. Jako profesionální 
muzikanti působí nejen v Janáčkově filharmonii 
Ostrava, ale také v oblasti pedagogické, kde pře-
dávají zkušenosti svým studentům jak na úrovni 
ZUŠ, tak na konzervatoři a Ostravské univerzitě. 
Hudba jim vyplňuje i jejich volný čas, ve kterém 
realizují hudební projekty v komorním seskupení. 
Kombinace barevnosti klavíru a smyčcových ná-
strojů ve spojení s lidským hlasem je zárukou za-
jímavého, posluchačsky atraktivního programu.

housle – Roman Herodes
viola – Alena Herodesová
zpěv – Martina Juríková (soprán)
klavír – Lukáš Michel

Plánované kulturní a sportovní akce na ŘÍJEN 2017 
 
pondělí 2. 10. TÝDEN KNIHOVEN 
pátek 8. 10. knihovna 
 
úterý 3. 10. Tvořivé dílny pro děti 
15.00 – 19.00 TVOŘENÍ Z PODZIMNÍCH PŘÍRODNIN 
  klubovny Kulturního centra 
  vstup zdarma 
 
čtvrtek 5. 10. KVÍZOVÝ VEČER 
17.30  knihovna 
 
čtvrtek 5. 10. Cestopisná přednáška Martina Stillera 
18.00  AMERIKOU NA RODINNÉ CYKLOCESTĚ 

kinosál Kulturního centra 
  vstupné 30 Kč 

neděle 8. 10. Fotbalové utkání 
15.00  1. BFK Frýdlant – FK Jeseník 
  stadion 1. BFK Frýdlant 
 
úterý 10. 10. KOMICI S.R.O. 
19.00   Představí se Tomáš Matonoha & Miloš Knor. 

velký sál Kulturního centra 
Vstupné 250 Kč, 200 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně 
zakoupit v BIC nebo na místě. 

 
pondělí 16. 10. FARMÁŘSKÝ TRH 
9.00  před obchodním domem OMMA 
 
úterý 17. 10. Tvořivé dílny pro děti 
15.00 – 19.00 ŠIŠKOVÍ SKŘÍTCI 
  klubovny Kulturního centra 
  vstup zdarma 
 
středa 18. 10. 15. ročník MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU OUTDOOROVÝCH FILMŮ 
sobota 21. 10. kinosál 
 
čtvrtek 19. 10. Tradiční podzimní Medailonek Štěpána Kotka a Františky Pituchové 
18.00  Janáčkova síň 
 
neděle 22. 10. Fotbalové utkání 
14.30  1. BFK Frýdlant – FC Dolní Benešov 
  stadion 1. BFK Frýdlant 
 
neděle 22. 10.  Divadlo pro děti  
16.00  POHÁDKY Z KOŠÍKU 
  Hraje divadlo SemTamFór. 
  velký sál Kulturního centra 
  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 
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Kvíz je fenomén dnešních dní. 
Během večera si společně se 
svými přáteli sestavíte tým o 
maximálním počtu 5 členů. 
Více hlav víc ví, avšak pokud si 
věříte, můžete hrát třeba jen 
sami za sebe. 

Ověříte si, co si pamatujete ze 
školních lavic, jaký máte 
aktuální přehled, zdali vám 
funguje selský rozum a jestli 
dokážete unést opojnou slávu 
vítězství. Vítěz se může těšit na 
odměnu za svůj výkon. 

Knihovna Frýdlant 
Hlavní 1755 (vchod z ul. Kadlčákova) 

www.knihovnafrydlant.cz 
 

čtvrtek 5.10.2017
 od 17.30  

KVÍZOVÝ VEČER 

Bude přichystáno malé 
občerstvení a drobné ceny. 
Vstupné dobrovolné. 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KNIHOVNA FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ 
Hlavní 1755 – vstup z ul. Kadlčákova 
www.knihovnafrydlant.cz 
info@knihovnafrydlant.cz 

558 606 301   

Přijďte si zasoutěžit a prokázat 
své znalosti z různých oborů 
napříč celým lidským věděním. 
Čeká na Vás hromada zábavy a 
zároveň se dozvíte spoustu 
nových věcí.  

Cimbálová muzika Kotci na tradiční srpnové besedě u cimbálu.  Foto: Martina Lubojacká

Epilog srpnových besed 

Stalo se více jak dobrou tradicí, že členové 
Literárního klubu Petra Bezruče se pravidelně zú-
častňují populárního mezinárodního setkání literá-
tů ve slovenském Martině nazvaném „Martinská 
poetická jeseň“, které se konalo ve dnech 22.–24. 
září letošního roku.

Toto setkání básníků, prozaiků, prostě literátů, 
pořádá Žilinský samosprávný kraj a Turčianská 
knižnica v Martině za finanční podpory Fondu 
na podporu umění a Matice slovenské. Na orga-
nizaci se podílí nejen zmiňovaná knihovna, ale 
též literární klub Duria a další kulturně osvětové 
organizace.

Akce se těší velkému zájmu literárních klubů 
ze Slovenska, Čech a Moravy a také literátů píší-

cích v jiných jazycích pro svůj obsah, ale také pro 
bohatý doprovodný program. Proto členové LKPB 
přijali se zájmem opětovné pozvání k účasti.

Slovenští kolegové také rádi přijíždějí na ob-
dobné literární setkání pořádané u nás pod ná-
zvem „Beskydská lavečka“, jak vyplynulo z je-
jich pochvalného vyjádření. „Martinské poetické 
jeseně“ se zúčastnila pětičlenná skupina literátů 
„Bezručovců“ se svou předsedkyní Dajanou Zá-
palkovou.

Slavnostní zahájení letošního ročníku proběhlo 
v prostorách Turčianské knihovny, kde byla také 
ve dvouhodinovém čtení přednesena rozsáhlá 
tvorba letošních účastníků zkušenými recitátory, 
ve kterém měli důstojné zastoupení i členové na-
šeho literárního klubu. 

„Úvodní program byl doplněn působivým a rá-
zovitým vystoupením folklorní ženské pěvecké 
skupiny s písněmi z kraje pod Velkou Fatrou,“ jak 
doplnila jedna z účastnic Melanie Nováková.

Velmi přátelská atmosféra pokračovala i v dal-
ším průběhu posezení při hudbě i vzájemných 
setkáních.

Skutečně bohatý a pestrý program pokračoval 
zasvěcenou přednáškou o životě a díle význam-
ného slovenského buditele Jozefa Miloslava 

Bezručovci na Slovensku

Hurbana a návštěvou velmi zajímavé a působivé 
výstavy o přírodě Turca v Muzeu Andreja Kmeťa. 

„Za „zlatý hřeb“ programu lze pokládat setkání 
všech zúčastněných v rázovitém antikvariátu se 
čtením ukázek a diskuzí o vlastní tvorbě,“ podotk-
la členka klubu Žofie Zejdová a dodává: „Nejen 
naši literáti, ale i všichni další účastníci setkání se 
aktivně zúčastňují i tzv. autorské dílny, která je 
podnětná i pro další tvorbu a srovnání s ostatními 
tvůrci psaného slova.“

Letošní ročník byl opět důkazem prospěšnosti 
vzájemného setkávání lidí, jež spojuje společný 
zájem a zaujetí pro danou věc. Možnost srovnání 
úrovně vlastní tvorby, ale také podnětné poznatky, 
které budou nesporně přínosem pro další literární 
tvorbu, jen umocňují smysluplnost takovéto akce. 
Pro toto všechno jsme se my, literáti z Pobeskydí, 
rádi zúčastnili „Poetické jeseně“ v Martině a pořa-
datelům za ni děkujeme.  Bohumír Vidura

  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 
 

Španělská společnost zabývající se výrobou stropů do osobních 
automobilů, patřící ke špičce mezi dodavateli pro společnosti 

Hyundai, Kia a celou skupinu Volkswagen group, hledá:

OPERÁTORA VÝROBY
muže i ženy

Jedná se o práci manuálního charakteru s důrazem na přesnost, 
rychlost a kvalitu.

Požadujeme:
- dobrou pracovní morálku
- zdravotní stav bez omezení
- schopnost pracovat a komunikovat v týmu

Nabízíme:
- nástupní měsíční mzda od 19.500,- Kč dle zkušeností 
(základní mzda, měsíční bonus, příplatky nad rámec zákoníku 
práce)
- po zkušební době navýšení mzdy až na 21.000,- Kč
- stravenky ve výši 80,- Kč
- firemní benefity 
(5 týdnů dovolené, roční bonus, zvyšování kvalifikace, sportovní, 
kulturní akce, akce pro rodiny s dětmi)
- nástup ihned do kmenového stavu
- třísměnný provoz, střídání směn na týdenní bázi N-O-R
- pozice vhodná pro uchazeče bez praxe či absolventy
- v případě zájmu, dopravu zajistíme

Společnost Grupo Antolin Ostrava s.r.o.
Na Rovince 912, 720 00 Ostrava - Hrabová
e-mail: nabor.ostrava@grupoantolin.com
tel.: 595 701 210 
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Obec Baška s podporou TJ Slezan Frýdek-Místek, oddíl atletiky
zvou všechny příznivce sportu na 4. ročník běžeckého závodu

Baštanská
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Přihlášky: v místě konání závodu od 9.00 hodin
nejpozději 20 minut před startem kategorie

mládež 9.30 h, dospělí 11.00 hStart:
Trať: dospělí mládež- okolo přehrady Baška, - areálem kempu

Kategorie: muži do 34 let, 35-44, 45-54, nad 55 let
ženy do 34 let, nad 35 let

dorost a žactvo

Ceny: pro tři nejlepší běžce ve vypsaných kategoriích
medaile a drobné ceny, 300 / 200 / 100 Kčmládež dospělí

Speciální cena pro nejrychlejšího občana naší obce!

Startovné: 50 Kč, mládež zdarma

Přijďte si v sobotu zaběhat!

,
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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

Provádím zemní a výkopové 

práce, kopání přípojek, 

septiků, terénní úpravy, 

nakládka, vykládka mat.,

FM, NJ, 732 461 755.

· KAVÁRNA
· KOSMETIKA
· PRIVÁTNÍ SPA
· SAUNA

· FYZIOTERAPIE
· REHABILITACE
· JÓGA
www.bodiz.cz

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

Kunčice pod Ondřejníkem 627

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

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

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

VYŠETŘENÍ A NASTAVENÍ INDIVIDUÁLNÍHO
REHABILITAČNÍHO PROGRAMU

Ordinační doba
Čtvrtek  08.00 - 13.00   13.30 - 16.30

Tel.: 595 172 837

ORDINACE
REHABILITAČNÍHO

LÉKAŘE V BODIZ

www.bodiz.cz

201

MUDr. Michal Hrbek - gynekologická ambulance
Frýdlant nad Ostravicí

Naši ordinaci nyní najdete ve Frýdlantě 
na Hlavní ulici č. 271 (za budovou Billy nad lékárnou) 
tel.: 778 444 397, 558 677 885

pondělí, úterý, čtvrtek, pátek      ordinuje  MUDr. Hrbek
středy                                             ordinuje MUDr. Dibonová
                      PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY

informace o nás najdete na www.mudrpsotova.webnode.cz

Prodám jarní jehňata
4 ks na chov nebo na gril.

Cena dohodou.
Tel.: 732 637 664
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