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Frýdlantské koupaliště začíná novou éru –
letos již od 1. června opět s vyhřívanou vodou!
FRÝDLANT – Také v letošní letní sezóně
otevírá frýdlantské koupaliště své brány,
poprvé však s novým vlastníkem, kterým je
Město Frýdlant nad Ostravicí. I když polovina pozemků areálu zůstává stále předmětem
církevních restitucí, po 10 letech jednání se
nám podařilo dořešit majetkové záležitosti
s TJ Ferrum Frýdlant nad Ostravicí.
Otevřeno bude již od 1. června za příznivého počasí denně v době od 10 do 19 hodin.
Cena vstupného zůstává oproti loňskému roku
nezměněna. V areálu je k dispozici plavecký

bazén s šedesátimetrovým tobogánem, dětské brouzdaliště, hřiště na nohejbal či volejbal
i menší bufet. Přilehlé parkoviště bude hostům
poskytováno zdarma. Zajímavostí nové sezóny je obnovení vyhřívání bazénové vody.
Pro letošní rok jsou v areálu koupaliště
připraveny pro všechny věkové kategorie
doprovodné programy, které budou probíhat
převážně o víkendech a v období prázdnin.
Chystáme různé akce a soutěže pro děti,
pro ty starší pak aquazorbing, taneční večery s kapelou, hudební produkce a koncerty s

rádiem Kiss nebo Helax. Připravuje se i rozšíření nabídky občerstvení o hotová lehká letní
jídla a minutky. Osvěžit se můžete chlazenými
nápoji, ledovými tříštěmi i točenou zmrzlinou.
Teď už si jen budeme přát krásné počasí,
abychom si „našeho koupaliště“ užili co nejvíce. Těšíme se na vaši návštěvu!!!
Aktuální informace o připravovaných akcích a novinkách se také dozvíte na nových
webových stránkách koupaliště www.kotelna.
net/kotelna/koupaliste.
Helena Pešatová, starostka města

Naši „kluci“ hasiči opět v akci

FRÝDLANT – Co bychom si bez nich počali? Jsou tu vždy, když nám „teče do bot“,
když potřebujeme pomoci v dobách sucha i
deště, za větrného počasí i v případě náletu
hmyzu, při dopravních i jiných nehodách či
různých kalamitách. Jsou s námi i ve chvílích, kdy se všichni bavíme a oni jsou připraveni jako hasičská hlídka „první pomoci“ okamžitě v případě potřeby zasáhnout.
Zkrátka a dobře, s nimi se cítíme bezpečně
a bez nich by nám bylo mnohdy hodně úzko…
Po kolikáté již s vděčností můžeme říci DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC. Komu?
Členům našich jednotek Sboru dobrovolných hasičů z Frýdlantu nad Ostravicí, Lubna a
Nové Vsi, kteří opět zasahovali v polovině května při odstraňování následků prudkých a intenzivních dešťů. Vám všem patří velký dík. Vážíme si vaší práce, obětavosti a nezištné pomoci.
S díkem za nás za všechny
Helena Pešatová, starostka města

slovo starostky

Prezentace kraje pro Francii a Anglii

BESKYDY – Agentura pro regionální rozvoj spolu s Moravskoslezským krajem začátkem dubna v Českém centru v Paříži a v
prvních dnech května v areálu velvyslanectví České republiky v Londýně prezentovala
Moravskoslezský region výstavou fotografií
a ochutnávkou regionálních specialit. Vybraní zástupci francouzských a britských médií a reprezentanti významných cestovních
kanceláří pak byli pozváni k účasti na poznávací cestě po atraktivních místech regionu.
„Britové a Francouzi jsou tvůrci trendů v cestovním ruchu a je skvělé, že navštívili náš kraj

a navíc, že se jim zde líbilo. Měli jsme pro ně
program i v mikroregionu – na Čeladné a v Ostravici, podívali se také na Lysou horu,“ přiblížil
Jiří Vzientek z Agentury pro regionální rozvoj.
Nejprve se uskutečnila poznávací cesta
šesti francouzských novinářů a reprezentantů
cestovních kanceláří, kteří se seznámili s nejzajímavějšími místy, turistickými i sportovními
lokalitami, přírodními krásami a historicky významnými místy. Totéž o týden později čekalo
na skupinu sedmi anglických profesionálů,
kteří mediálně a organizačně působí v oblasti
cestovního ruchu ve Velké Británii. Cílem po-

zvání zahraničních odborníků bylo navázat
spolupráci při propagaci regionu v zahraničí a
prostřednictvím tamějších médií šířit informace o možnostech rekreace u nás.
„Jsem velmi rád, že navštívili i naši obec,
doufáme, že to přinese nárůst návštěvníků
v Beskydech. Za takové aktivity kraje jsme
vděční, určitě mají smysl. Francouzi u nás
velmi ocenili nový web (http://www.infocentrumostravice.cz), kde se dozvěděli všechny důležité informace ve svém jazyce,“ vyjádřil se
k zahraniční návštěvě starosta obce Ostravice
Miroslav Mališ.

Cyklomapa Regionu Beskydy
BESKYDY – Region Beskydy ve spolupráci s členskými obcemi a Beskydským
informačním centrem Frýdek-Místek vydal v květnu cyklomapu Regionu Beskydy se zaměřením na cyklostezku č. 59
Ostrava – Bílá.
„Cyklomapa popisuje celé území Regionu Beskydy. Obsahuje užitečné informace,
které ocení nejen cyklisté, ale turisté obecně.
Najdeme v ní širokou nabídku stravovacích
služeb, ubytovacích služeb a služeb pro
cyklisty. Mapa také nabízí tipy na návštěvu
zajímavých míst regionu. Najdeme jich v ní
celkem sedmdesát sedm a každý stojí za to
vidět,“ uvedla Eva Richtrová, předsedkyně
sdružení Region Beskydy.
Cyklomapa byla veřejnosti poprvé představena na cykloakci Frýdkem-Místkem na kole,
která se konala ve Frýdku-Místku na březích
přehrady Olešná v sobotu 24. května. Cykloakce pořádané Beskydským informačním
centrem Frýdek-Místek pod záštitou Statutárního města Frýdek-Místek se v sobotu zúčastnila mezi jinými také předsedkyně sdružení
Region Beskydy Eva Richtrová a primátor
Frýdku-Místku Michal Pobucký.
Mapa je od konce května veřejnosti k dispozici na pultech turistických informačních center
v rámci celého území Regionu Beskydy.

Vážení spoluobčané,
obracíme stránky v kalendáři a již je před námi červen.
Měsíc, jehož hlavní událostí pro většinu je konec školního
roku. V době, kdy čtete tyto řádky, se pomalu uzavírají výsledky práce našich školáků. Někteří rychle teď dohánějí
vše, na co nemysleli celý rok, pro pilné studenty to bývá
měsíc ve znamení začínající letní pohody a našim maturantům se právě otevírají dveře do života. V každém případě je
to moment, kdy bych se chtěla pozastavit nad významem
vzdělání a školství v našem městě.
Jsem ráda, že hodnota dobrého vzdělání je ceněna i v
naší rychlé době, kdy lze slušné peníze vydělat i téměř bez
něj. Velikost našeho bankovního účtu naštěstí není jediným
měřítkem plnohodnotného života. Šťastnými a užitečnými
nás dělá naše rodina, hloubka vztahů s přáteli nebo práce pro své okolí nad rámec našich pracovních povinností. To vše je neodlučitelně spjato se vzděláním a školou. Díky získanému vzdělání dovedeme lépe chápat své okolí, souvislosti, ba dokonce předjímat věci budoucí. Vzdělání
nám umožňuje lépe využívat všechny možnosti, které se nám naskytují. V konečném důsledku
se se stupněm vzdělanosti rozšiřuje i paleta nabízených pracovních míst i v našem městě.
Ve školním roce 2013/2014 se ve dvou frýdlantských základních školách vyučovalo 1080
žáků, z toho 119 z nich si poprvé odnese domů svá vysvědčení, na nichž určitě budou ve většině převládat jedničky. Do pěti mateřských škol docházelo celkem 303 dětí a 95 z nich se již
po prázdninách stane školáky. Studenti našeho města a blízkého okolí získávají středoškolské
vzdělání ve dvou gymnáziích. Ke zkoušce dospělosti letos přistoupilo 108 maturantů, z nichž
takřka všichni budou skládat přijímací zkoušky na vysoké školy. Někteří z nich mají namířeno
vydat se do světa na zkušenou… Velmi nás těší, když se pak mohou vrátit a své znalosti uplatnit ve prospěch našeho města či regionu. Frýdlantské Hovory s Vítem Vojtou jsou důkazem,
že pedagogická činnost v našem městě dokáže položit základy i pro osobnosti s mezinárodní
působností. Pestrou paletu možnosti vzdělání doplňují desítky zájmových kroužků při školách
a bezesporu také Základní umělecká škola Leoše Janáčka.
Dovolte mi vyzdvihnout snahu a píli našich žáků po celé období školního roku. Pochvala
patří také vám, rodičům, kteří jste se zájmem a pochopením sledovali práci svých dětí a podporovali je i v případě neúspěchů. Můj obdiv patří učitelům, kteří z malých neposedů „vytvoří“
školáky a jejich přístup k nim nadefinuje celoživotně jejich vztah ke vzdělání. Uznání a úctu si
zaslouží všichni pedagogové a vychovatelé, kteří s láskou a trpělivostí vedli naše děti klikatými
uličkami na cestách za poznáním, probouzeli v nich zvědavost a snahu stát se lepšími.
Protože chceme, aby se děti i jejich učitelé cítili v našich vzdělávacích zařízeních dobře,
investujeme do vybavení i do rekonstrukcí našich budov nemalé finanční částky. V současné
době probíhá výměna oken a zateplení celého objektu ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, nám T. G.
Masaryka. I když hlavní práce začnou až v červenci, již nyní probíhá příprava a v září již bude
mít celá budova nový „kabátek“. Naše MŠ Smetanova má již celkovou rekonstrukci za sebou,
a tak pokračujeme v započatých opravách dalších zařízení. V létě dojde k výměně oken a dveří
v našich mateřských školách Janáčkova a Lubno. Věřím, že se každá investice do školství v
budoucnosti vrátí několikanásobně.
Přeji všem školákům, rodičům i pedagogům příjemný a úspěšný konec školního roku a
všem ostatním krásný vstup do letošního léta!
Helena Pešatová, starostka města

Medvědi procházejí Beskydami
BESKYDY – Ve dvou beskydských obcích
mají osvědčené opatření, které má zabránit
problémům s medvědy. Beskydy jsou díky své
rozlehlosti a lesnatosti totiž stále ještě místem,
kde se mohou, minimálně po přechodnou
dobu, zdržovat medvědi hnědí, kteří k nám
zavítají ze sousedního Slovenska či Polska.
Jejich výskyt na území CHKO Beskydy a okolí je více či méně pravidelně zaznamenáván od
Region Beskydy děkuje všem, kteří se aktivně podíleli na přípravě mapy. Zvláštní poděkování patří starostům členských obcí a projektovým manažerům členských mikroregionů za
pomoc při korekturách mapových podkladů.
Cyklomapa Regionu Beskydy je financována prostřednictvím dotace Statutárního města
Frýdek-Místek.

Mistrovství ČR ENDURO OPEN
BESKYDY – Nabitý program a mimořádnou podívanou slibuje letošní 11. ročník motocyklové soutěže enduro O pohár
Lysé hory v Beskydech. Ta se letos pojede v sobotu 14. června, jako zahajova-

cí podnik pětidílného seriálu Mistrovství
České republiky kategorie ENDURO OPEN
ve Frýdlantu nad Ostravicí a v Čeladné.
(Pokračování na straně 3)

70. let 20. století a ani poslední roky nejsou výjimkou. Například v dubnu 2012 byly stopy této šelmy nalezeny na úbočí Lysé hory, na svazích nad
Šancí i na hraničním hřebeni nedaleko Bílého
Kříže; v údolí Čeladenky náhodně projíždějící cyklista medvěda dokonce vyfotil. Letošní ověřené
záznamy o tom, kde všude se medvěd, či možná
medvědi, pohybovali, pocházejí z poněkud netypických míst – stopy se našly na zahrádce na
okraji Třince, v kamenolomu nad obcí Řeka na
severním okraji Beskyd, a též v blátě polní cesty
v obci Baška nedaleko tamní přehrady…
Tyto známé případy ukazují, že ačkoli většina
obyvatel a návštěvníků Beskyd se s medvědem
nejspíše za celý život nesetká, tato zvířata krajinou procházejí, někdy i lidmi poměrně obydleným územím. (Pokračování na straně Ostravice)
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Květen na novoveské škole

Letošní 69. výročí osvobození od fašismu si
připomněli i naši žáci vzpomínkovou akcí, při
které v pondělí 5. května navštívili se svými učiteli pomníčky padlých v Nové Vsi a krátkou pietní vzpomínkou tak uctili oběti 2. světové války.
Poprvé se žáci naší školy zúčastnili 6. května okresní soutěže ČČK Mladý zdravotník na
6. ZŠ ve Frýdku-Místku a v okresním finále obsadili 4. místo. Děti navštěvují každé úterý od
začátku školního roku zdravotní kroužek pod
vedením paní učitelky Alexandry Juríčkové.
Ve středu 7. května navštívil naši školu pan
Zberovský, který provedl s žáky 4. a 5. ročníku
další teoretickou část dopravní výchovy kurzu cyklistů.V pátek 9. května jsme uskutečnili
pásmo vlastivědných dokumentárních filmů
NATIONAL GEOGRAPHIC, které zasvěceným
výkladem doplnil pan Milan Fajkus.
Ve středu 14. května navštívila naši školičku trenérka Volejbalové školy z Frýdku- Místku
Nikol Němcová. Dětem ukázala po jednotlivých
ročnících trénink a různé hry, které jsou potřeba ke hře volejbalu. Žákům se sportovní dopoledne moc líbilo.

V tomto měsíci se uskutečnil výukový projekt pro žáky 2. a 3. ročníku. Jelikož se tematicky vztahoval ke Dni vody, nesl název „Putování
s vodníkem Pentličkou“. Pod vedením paní učitelky Alexandry Juríčkové byl projekt zařazen
do všech výukových hodin žáků. Součástí byla
vycházka k rybníku, kde žáci poznávali přírodu.
V závěru projektu děti získaly medaile, marcipánového vodníčka a statut vodníka. Ocenění
děti převzaly od vodnické Rusalky.
Koncem měsíce se uskutečnily závěrečné
třídní schůzky všech ročníků a také přípravná
třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků.
Ve středu 28. května všichni žáci navštívili
dopravní hřiště ve Frýdlantě nad Ostravicí, kde
si prakticky vyzkoušeli své teoretické znalosti
získané nejen v běžném životě, ale především
z kurzů dopravní výchovy pana Zberovského.
Vrcholem tohoto měsíce se stal čtvrtek 29.
května, kdy se naši žáci zúčastnili školního
výletu do ZOO v Ostravě. Tento výlet přinesl
dětem nejen poučení, rozšíření znalostí a vědomostí, ale především nevšední prožití krásného
květnového dne.
J.R. + M.M.

Frýdlant nad Ostravicí

Projekt Vzdělávání v e-Governmentu v ORP Frýdlant nad Ostravicí

Město Frýdlant nad Ostravicí realizovalo v období od září 2010 do prosince 2012 projekt s názvem
Vzdělávání v e-Governmentu v ORP Frýdlant nad
Ostravicí za podpory dotace z Evropské unie.
Žádost o finanční příspěvek schválilo Ministerstvo vnitra ČR. Celkové výdaje projektu
byly 2 004 140 Kč, z toho dotace z Evropského
sociálního fondu ve výši 85% činila 1 703 519
Kč. Zbývajících 15 %, tj. 300 621 Kč, uhradilo
město ze svého rozpočtu.
Cílem projektu bylo zefektivnění fungování

státní správy a místní samosprávy, zjednodušení služeb státu pro občany i podnikající fyzické
a právnické osoby, dále zvýšení kvalifikace pracovníků obce s rozšířenou působností (dále jen
ORP) Frýdlant nad Ostravicí a ORP Frenštátu
pod Radhoštěm, která byla partnerem projektu.
Za účelem realizace školení byla v zasedací místnosti budovy Městského úřadu ve
Frýdlantě nad Ostravicí z prostředků projektu
zařízena školící místnost, která byla vybavena
notebooky, projektovým plátnem a datapro-

jektorem. Rovněž byly pro výuku zakoupeny
učebnice. Školící místnost je i po realizace
projektu nadále využívána pro různá školení,
prezentace i akce za účasti široké veřejnosti.
V rámci projektu probíhala školení pro zaměstnance obou ORP, spádových obcí a
příspěvkových organizací. Kurzy se konaly
prezenční i e-learningovou formou a zajistily pracovníkům lepší orientaci v programech
Word, Excel a PowerPOINT. Úspěšní absolventi kurzu obdrželi osvědčení či certifikát.

Noc kostelů 2014 v chrámu sv. Bartoloměje
Nechť jsou světla na nebeské klenbě, aby
oddělovala den a noc. Budou na znamení
časů, dnů a let.
Srov.Gn 1,14
Tolik motto letošní další noci, která patřila
v pátek 23. května nejen těm, kteří jsou pravidelnými a stálými návštěvníky chrámů, ale také
těm, kteří zde zavítají zcela sporadicky anebo
možná vůbec. Otevřené brány kostela a teplá
noc plná hvězd nepřilákaly tentokrát do posvátných prostor jen ty, pro které duchovno není jen
slovo, ale chtějí jej prožít a nechat ho na sebe
působit, ale i ty, kteří chtěli jen tak vstoupit,
naslouchat, prohlížet a třeba i něco pěkného
prožít. Do kostela často vstupujeme jako do památného prostoru, s jistou zvědavostí, co tam
uvidíme. Nejsme-li jen sběrači fotografií míst,
která jsme navštívili, na chvíli se zastavíme. I
to je jeden z důvodů, který velí organizátorům
této akce připravit pro své návštěvníky zajímavý program. Aby mohli vnímat zvláštní atmosfé-

ru, která někoho těší, jiného možná uvádí do
rozpaků, ale většinu přinutí posadit se, zaposlouchat a nechat na sebe tuto vzácnou chvíli
působit.
Rovněž v našem chrámu sv. Bartoloměje
byl pro ty, kdo přišli, připraven hodnotný, hudebně, duchovně a možná i trošku vzdělávací
program. Již úvodní mše svatá v 18 hodin přilákala první návštěvníky, kteří posléze proudili
do našeho kostela až do pozdních nočních hodin. Dveře byly otevřeny a lidé přicházeli nejen pro razítka do pasů, na prohlídku kostela,
věže, kronik a historických předmětů, ale také
aby shlédli nabízený kulturní program. O ten
hudební se postaral pěvecký sbor Catena Muzica, Schola mladých při našem kostele a naše
varhanice Jiřina Herotová, Marie Herotová a
Petra Salavová. Děti a studenti z frýdlantských
škol si zase „postavili kostel z živých kamenů“,
které vyrobili v hodinách výtvarné výchovy. Ne-

chyběly aktivity pro děti, prohlídky varhan s výkladem a ukázkami hry i romantické rozjímání
při svíčkách. Průvodce ochotného odpovědět
na každou zvídavou otázku našli hosté nejen
v osobě pana faráře, otce Petra, ale každého z pořadatelů, především pak paní Vendy
Smejové, která patřila k hlavním organizátorům. Všichni, kdo se na jeho zdárném průběhu
podíleli, měli po celou dobu plné ruce práce,
což jim rozhodně neubralo na dobré náladě,
právě naopak. Domů odcházeli spokojení s pocitem dobře vykonaného díla. Děkujeme všem,
kteří se zapojili, za jejich pomoc!
Počasí venku, příjemná teplota a obloha
plná hvězd jakoby umocňovaly motto letošní
Noci kostelů. Světla na nebeské klenbě možná
od sebe oddělují den a noc, nás však tentokrát
spojila. Spojila nás věřící s těmi, kteří ještě svoji cestu hledají. A my věříme, že se jim u nás
v chrámu svatého Bartoloměje líbilo.
L. G.

Kulturní událost roku v ZŠ TGM:

Malá chasa a chasička oslavila 20 let
„Z pod Beskyd zpívajú lidové pěsničky synci
a děvuchy z frýdlantské Chasičky“
Ano, najdeme je v podhůří Moravskoslezských Beskyd, konkrétně v naší základní škole
TGM a jejich jméno patří už 20 let ke stálicím
místní kultury. Národopisný soubor písní a tanců Malá chasa a chasička zde působí od roku
1994 a vede jej paní učitelka Viera Šimonková
za přispění různě se střídajících členů učitelského sboru. Ona sama původem „zpod slovenských Tatier“ v sobě nikdy nezapřela milovnici lidových tradic, a jak to jen bylo a je v jejích
silách, předává tyto krásné lidské poklady dál.
Společně s dětmi oslovuje soubor pravidelně
své posluchače při různých příležitostech, na
mnoha místech patří ke stálým hostům, přičemž
nezapomíná na staré, nemocné a opuštěné.
Slavnostní koncert u příležitosti jejich kulatého výročí přinesl všem, kteří jej navštívili, neskutečně lidský, duchovní a citově umocněný
zážitek. Vystoupení dětí v lidovém i netradičním pojetí, přátelské pozdravy souborů Lašánek, Frýdlantské chasy a zpěvaček z družební
Turzovky, návštěva bývalých členů i učitelů. To
vytvořilo ze slavnostního galavečera něco, co

nejen vynikajícím způsobem reprezentovalo
naši školu na veřejnosti, ale zároveň zůstane
nadlouho nesmazatelně zapsáno v myslích
jeho návštěvníků.
Když se povede něco takového, jako byl
zmíněný koncert, patří se těm, kteří se o jeho
zdar zasloužili, poděkovat. Na prvém místě je
to samozřejmě vedoucí souboru paní učitelka
Vierka Šimonková, jejíž práce si nesmírně považujeme a ceníme. Další díky za organizaci
směřují k p. učitelce Janě Šindlerové a výtvarnici Ivě Šlesingerové. Poděkování bychom chtěli
rovněž vyjádřit všem, kteří svým způsobem
přiložili ruku k dílu. No a samozřejmě nesmíme zapomenout na hlavní protagonisty večera
a všech vystoupení, kterých bylo celkem pět a
jejichž zvládnutí bylo náročné nejen psychicky,
ale i fyzicky. Těmi byli samotní členové Malé
chasy a chasičky, jejichž výkon je srovnatelný
s výkonem našich nejlepších sportovců.
Milá chaso a chasičko, děkujeme za skvěle odvedenou práci a moc vám přejeme, ať
dobrou náladu a pozitivní energii, kterou jsme
všichni při vašem vystoupení načerpali, dokážete rozdávat ještě hodně dlouho. Děkujeme!

Děti postavily chrám z vlastnoručně vyrobených „kamenů“.

Prohlídka věže kostela zaujala děti i dospělé.

Jarní jízda zručnosti
V sobotu 10. května se konala akce města
Jarní jízda zručnosti, ve spolupráci s Autoškolou Club Česká republika s.r.o., BESIPem a
Policií ČR. Sponzoři a vystavovatelé aut přispěli do soutěže bohatými cenami, kdy účastníci byli velice spokojeni. Generali představilo
svůj otočný simulátor. Hasiči, záchranka a
odtahová služba zasahovali při simulované
dopravní nehodě. Děti měly bohatý program
se spoustou cen. Hlavním vítězem letošního
ročníku se stal p. Šik. Putovní pohár je umístěn
na odboru dopravy městského úřadu. Již nyní
se chystá podzimní akce, která bude zaměřena
na ekonomickou a opět bezpečnou jízdu. Všem
organizátorům a sponzorům patří velký dík.
Mgr. Zdeňka Pohludková,
Město Frýdlant nad Ostravicí

Jak se chovat při větrné bouři
Dívčí část souboru Malá chasa a chasička.

Kluci z chasičky.

Soutěže, soutěže a zase jen soutěže…
Soutěže. Jako by se s nimi v poslední době
roztrhl pytel. V televizi, obchodech, novinách
a časopisech, jsou prostě všude. Ani školy
v tomto směru nezaostávají a žáci prokazují
své schopnosti v rozličných odvětvích. A občas
se podaří úspěch, o kterém stojí za to se zmínit.
Nedávno jsme psali o skvělém výkonu naší
žákyně Kristýny Židkové z 9. C, která v průběhu jarních měsíců vyhrála okresní a krajské
kolo v anglické konverzaci. Dne 13. května se
konalo v Praze celostátní kolo této soutěže. A
také tady dosáhla jmenovaná žákyně pěkného
výsledku a v konkurenci 14 škol z celé České
republiky získala 7. místo. Určitě skvělý výkon,
a tak Kristýně blahopřejeme a děkujeme za
skvělou reprezentaci školy i města.
O tom, že náš školní časopis Tamtam patřil v loňském roce mezi nejlepší v ČR, jsme již
informovali. I letos má nakročeno stejným smě-

rem. V krajském kole soutěže Školní časopis
roku v kategorii 1. a 2. stupeň jsme získali 2.
místo a tím i postup do celostátního kola. Tak
snad se tam stejně jako vloni opět neztratíme.
Další zmínka patří do zcela jiné oblasti. Ve
dnech 6.-7. května byly na hřišti Sokola Pržno odehrány fotbalové turnaje žáků 1. stupně
McDonald‘s cup. Naši chlapci zde byli v obou
kategoriích druzí. Rádi bychom touto cestou
poděkovali obci Pržno a jeho starostovi panu
Petru Blokšovi za skvěle připravené hřiště, které se tak stalo pro malé kluky z našeho okrsku
opravdovým fotbalovým svátkem.
Všem žákům, kteří reprezentují naši školu i
město, bychom rádi vzkázali: „Kluci a holky, děkujeme, jsme na vás opravdu moc pyšní!“ No a
závěrečný dík rozhodně přísluší i těm, kteří vás
k těmto skvělým výkonům přivedli, tedy vašim
učitelům!
lg

Vzhledem k rozmanitosti počasí není již větrná bouře výsadou pouze horských oblastí, ale je
již téměř běžné, že i v níže položených oblastech
se vyskytují silné větrné bouře. V hromadných
sdělovacích prostředcích bývá oznamováno, že
lze očekávat silný vítr, popřípadě jsou vyhlašovány výstrahy pro jednotlivé kraje, které mohou být
tímto živlem pravděpodobně ohroženy. Pokusíme se vám nyní přiblížit, co jednotlivé označení
síly větru znamenají a jak se správně zachovat,
aby nedošlo ke škodám na zdraví či majetku.
Síla větru je označována pomocí takzvané
Beafortovy stupnice síly větru. Tato stupnice má
dvanáct jednotlivých stupňů, kterým připadá pří-

slušná síla větru. Ze zpráv například slýcháme,
že vítr dosáhne síly Orkánu. Oznámení o Orkánu nám říká, že vítr může dosáhnout nejvyššího
(dvanáctého) stupně Beaufortovy stupnice síly
větru, je zapisován jako 12° B a označuje vítr o
rychlosti 32,7 m/s (118 km/h) a více.
V České republice nebývá výjimkou ani výskyt Tornád. Tornádem je nazýván silně rotující vír (se zhruba vertikální osou), vyskytující
se pod spodní základnou konvektivních bouří,
který se během své existence alespoň jednou
dotkne zemského povrchu a je dostatečně silný, aby na něm mohl způsobit hmotné škody.
(Více na straně Metylovic)

Celorepubliková akce Ukliďme Česko
Akce Ukliďme Česko vychází z mezinárodně osvědčeného modelu Let´s Do It!. Tento typ
úklidových akcí proběhl úspěšně již ve více než
100 zemích za účasti 8,5 milionů dobrovolníků.
Úklid Česka proběhl v sobotu 17. května a do
akce se mohl zapojit každý.
V rámci této akce proběhl poprvé také úklid
na území našeho města. Přes nepřízeň počasí
se dobrovolníkům podařilo odstranit některé
černé skládky, například u řeky Ostravice (u

Motelu Panorama), u VT Frýdlantská Ondřejnice, na ul. Havlíčkova…
Odbor životního prostředí MěÚ Frýdlant nad
Ostravicí, jako organizátor místní akce, tímto
také děkuje společnosti SITA CZ, a.s., za poskytnuté pracovní rukavice a sběrné pytle.
Dobrá věc se podařila, proto hodláme v úklidu černých skládek pokračovat i v příštím roce.
Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí,
odbor životního prostředí

Dopravní soutěž
mladých cyklistů
Pod záštitou Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě,
BESIPu a Města Frýdlant
nad Ostravicí se dne 21.
května konalo okresní
kolo Dopravní soutěže
mladých cyklistů.
V I. kategorii zvítězili žáci ZŠ TGM Frýdlant
nad Ostravicí a ve II. kategorii zvítězili žáci ZŠ
Jiřího z Poděbrad ve Frýdku-Místku. Vítězové se
zúčastní krajského kola dopravní
soutěže, která se bude konat ve
Frenštátu pod Radhoštěm.
Mgr. Zdeňka Pohludková,
Město Frýdlant nad Ostravicí

UPOZORNĚNÍ ŘIDIČŮM

ZKONTOLUJTE SI PLATNOST SVÉHO
ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU!
NOVÉ ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY VYDÁVANÉ
OD 1. 4. 2004 MAJÍ OMEZENOU PLATNOST NA 10 LET UVEDENOU PŘÍMO NA
ŘIDIČSKÉM PRŮKAZU V POLOŽCE 4b

Frýdlant nad Ostravicí + Staré Hamry
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Ocenění pro Marijánku
Marii Bařinovou nemusíme místním občanům představovat. Paní profesorka frýdlantského gymnázia, která zasvětila svůj život
turistice a práci s turistickou mládeží, oslaví

v letošním roce životní jubileum.
Dlouholetá členka odboru Klubu českých turistů „Turistika Frýdlant n. O.“ a vedoucí turistického oddílu mládeže „Divočáci“ při té příležitosti
převzala z rukou předsedy KČT
oblasti Moravskoslezské nejvyšší
stupeň ocenění – veřejné uznání
– čestný odznak Vojty Náprstka
jako poděkování za celoživotní
práci a zvláště prospěšnou činnost pro Klub českých turistů.
A kdy a kde předání ocenění
proběhlo? Jak jinak, než v kruhu turistickém – na slavnostním
vyhlášení výsledků turistických
závodů dne 26. dubna ve Sviadnově před publikem vedoucích
turistických oddílů i mladých závodníků.

Den Země na ZŠ Komenského

Dne 30. dubna se žáci II. stupně naší školy v rámci oslav Dne Země zúčastnili několika
zajímavých exkurzí, např. do Hornického muzea Landek v Ostravě nebo do hvězdárny ve
Valašském Meziříčí či na statek v nedaleké
Čeladné. Tyto exkurze připravili učitelé naší
školy pro žáky II. stupně, ti se mohli přihlásit
dle vlastního výběru.
Hornické muzeum Landek
Zde si žáci si prohlédli podzemní expozici,
což jim umožnilo na vlastní kůži poznat, v jakých
podmínkách vykonávali a stále vykonávají horníci svou těžkou profesi. Taktéž expozice důlního
záchranářství žákům nabídla mimo jiné simulaci
nedýchatelných podmínek, tmy, horka a stísněných prostor na cvičném záchranářském polygonu, což byl pro mnohé nejsilnější a nejzábavnější

zážitek z celé exkurze. Žáci si rovněž prohlédli
povrchovou expozici strojů a expozici báňského
záchranářství, kde je zaujal nejstarší dochovaný
dýchací přístroj z roku 1884, těžká potápěčská
souprava z roku 1920 a také památník záchranářů, kteří zahynuli při výkonu svého povolání.
Hvězdárna ve Valašském Meziříčí
Po příjezdu žáky čekala přednáška na téma
„Meteorologie a meteorologická měření, klimatologie“. Žáci se díky prezentaci a přednášce
dozvěděli, co je to meteorologická mapa, jak
vzniká a na co působí studená a teplá fronta,
jaké existují druhy mraků, z čeho jsou mraky
tvořeny, rozdíly mezi meteorem a meteoritem.
Podívali se na různá zařízení, která měří teplotu
vzduchu, půdy, rychlost větru, výšku sněhové
pokrývky, množství srážek, množství sluneč-

ního svitu apod. Děti měly možnost zjistit, že
mezi planetáriem a hvězdárnou je velký rozdíl.
Také měly možnost pozorovat Slunce hvězdářským dalekohledem.
Exkurze do kravína na Čeladné
Kravínem žáky provázel pan Kowalík ml.,
který je seznámil s chodem celého zařízení.
Žáci měli možnost zhlédnout právě narozené
telátko, seznámit se s postupem dojení krav,
viděli, jak se pomocí velmi drahého a technicky
dokonalého přístroje dojí krávy. Pan Kowalík
odpovídal na nejrůznější dotazy. Na chvíli si
pak děti „povídaly“ s oslem a černými kozami,
které mají u kravína hlavně pro ně. Nechyběla degustace výborné zmrzliny. Snad jsme si
všichni uvědomili, kolik práce to dá, než si v obchodě koupíme litr mléka.

Staré Hamry

Výzva České televize
Pamatujete si recepty svých babiček? Víte, jak
se vařilo za války? Jak vypadal typický jídelníček
v Beskydech před sedmdesáti léty? Co připravit
z tuřínu, pohanky a dalších lokálních pochutin?
Podělte se o své znalosti s Českou televizí.
Nejlepší příspěvky odměníme.
Ostravské studio České televize využije vaše
recepty v připravovaném projektu Dovolená ve
starých časech. Recepty doručte Obecnímu
úřadu ve Starých Hamrech.
Děkujeme za spolupráci.
Martin Červenka, dramaturg pořadu

Pozvánka na
přátelské posezení
Vážení rodiče, milí prarodiče, kamarádi,
chtěla bych vás jménem dětí z kroužku pozvat na
závěrečnou akci kroužku konanou 24. 6. od 17
hodin u ohniště u potoka Červík nad čističkou odpadních vod. Jelikož budou dvouměsíční prázdniny, tak bychom se chtěli pěkně rozloučit před
nastávající odmlkou a završit tak téměř půl roku
1. ročníku Přírodovědného kroužku. Budeme
opékat párky, zpívat, hrát hry a spousty dalších
věcí. Vítáni jsou všichni rodiče i prarodiče, sourozenci nebo kamarádi. Kdo bude chtít, může s sebou donést i hudební nástroje, ať nám je veseleji.
Párky a chléb budou pro děti zajištěny. Nápoje a jídlo pro ostatní si s sebou přinese každý
sám. Počítáme s hojnou účastí a těšíme se na
vás.
Lektorka Bc. Markéta Janovská

Přehled bohoslužeb
na měsíc červen

8. 6.
10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry
15. 6.
10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry
22. 6.
10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry
29. 6.
10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry

Výzva podle par. 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon,
vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni
v katastru nemovitostí dostatečně určitě.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle par. 65 odst. 3
zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné
osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje
katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u
místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost,
že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v par. 1050, odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil.
Potom ve smyslu par. 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do
vlastnictví státu. Ing. Jan Jonáš, ředitel odboru Odloučené pracoviště Frýdek-Místek

Eurovolby ve Starých Hamrech
Ani ve Starých Hamrech tyto volby občany příliš
neoslovily, i když celková volební účast 18,49 %,
je přece jen o něco vyšší než činí celostátní průměr – 18,20 %, průměr Moravskoslezského kraje – pouhých 15 % i průměr okresu Frýdek-Místek – 16,23 %. U našich sousedů pak byla také
celková účast nižší než u nás: Ostravice 16,64 %
a Bílá 15,83 %. Celkem 88 vydaných volebních
obálek je zároveň nejnižší účastí našich občanů
ve všech novodobých volbách od roku 1989.
Z celkového počtu 39 kandidujících stran obdrželo jeden nebo více hlasů 14 stran. Celkovým
vítězem voleb se v naší obci stalo ČSSD s 23,25
% a na druhém místě skončila Křesť. demokr.
Unie-Čs. str. lid., která obdržela 15,11 %. Vítěz
celostátních voleb, ANO 2011, skončilo společně s ODS až na děleném 3.-4. místě s 10,46 %.
Jak se dalo očekávat, právě skončené eurovolby proběhly nejen bez většího zájmu voličů,
ale i bez jakýchkoliv komplikací či narušení volebního zákona. Volební komise, pod vedením
předsedkyně Jany Borské, tentokrát sice tolik
práce neměla, ale svoji roli zvládla opět velmi

Mistrovství ČR ENDURO OPEN

dobře, stejně jako byla opět bezchybná příprava voleb ze strany obecního úřadu.
Závěrem snad ještě jedna zajímavost. Celkový
nezájem většiny občanů byl ve velkém kontrastu s přístupem naší nejstarší účastnice voleb
– 91 let, která se na volby nejen těšila, ale dokonce v jejím případě volební komise nemusela
použít ani přenosnou volební urnu, protože se
do volební místnosti dostavila osobně a plně
z ní vyzařovala radost a zájem o dění v obci.
Ivo Martykán, člen volební komise

jubilea
V červnu 2014 oslaví své životní jubileum:
Pan JAN VELIČKA 60 let
Pan JAN DUDEK 60 let
Pan MILAN VELIČKA 65 let
Paní ZDENKA MILATOVÁ 65 let
Paní MARIE LIŠKOVÁ 70 let
Paní ALOISIE DUDKOVÁ 91 let
Našim jubilantům k jejich výročí srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví!

Závěr akce zpestří skoková show světové
freestylové špičky. Hlavním pořadatelem akce
konané pod hlavičkou České asociace motocyklového sportu – CAMS je domácí SC ENDURO MORAVA ve spolupráci s městem Frýdlant
nad Ostravicí a obci Čeladná.
„Enduro má v našem regionu spousty příznivců. My se snažíme navázat na vynikající
úspěchy slavné generace československých
jezdců, kteří dlouhá léta patřili k absolutní
světové špičce. Na mezinárodní motocyklové
šestidenní (mistrovství světa) jsme Světovou
trofej vyhráli celkem 15krát a Stříbrnou vázu
17krát a stále v historických tabulkách patříme
k nejúspěšnějším zemím v této náročné soutěží. V tomto spojení se nám v podhůří Beskyd
podařilo uspořádat už 11. ročník závodu, který
se díky atraktivní trati, kvalitě startovního pole,
jezdecké náročnosti, profesionální organizaci,
špičkovému zázemí i zájmu fanoušků, stal nejvyhledávanějším endurovým podnikem v České republice,“ říká bývalý reprezentant, dnes
ředitel závodu Jaroslav Kmošťák.
START A TRAŤ: Program závodu vypukne
v sobotu 14. června v 9.30 hodin slavnostním
defilé všech jezdců na náměstí před budovou
Městského úřadu ve Frýdlantu nad Ostravicí.
Peloton se pak přesune na Čeladnou. Soutěž
o celkové délce 140 km se pojede po 35 km
dlouhém okruhu se dvěma měřenými rychlostními testy RZ a dále pak náročnou tratí v masivu Ondřejníku. Start v 10.30 hod. a cíl, kolem
16.30 hod., je u čeladenského hotelu Prosper.
Jezdci 1. výkonnostní třídy absolvují maximální
porci, tedy celkem čtyři kola s časy průjezdů
kolem 1.10 h. Startovní listina on-line byla plně
obsazena během několika hodin, čítá přesně
200 jezdců, což je maximální propustnost trati
a je nabitá zvučnými jmény.
ŠPIČKA POJEDE NADORAZ: V Beskydech
se sejde endurová špička. Vyhlášeno je celkem
15 kategorií pro motocykly s dvou a čtyřtaktními motory, včetně čtyřkolek, při objemu motorů
od 80 do 650 ccm. Urputně bude bojovat celá
elitní skupina, tedy jezdci 1. výkonnostní třídy,
kategorie E1- E3. „Letošní novinkou je, že v
rámci našeho poháru tady společně proti sobě
pojedou jezdci na motorkách různých kubatur.
Každý tedy musí jet na doraz. Vyhlášeno bude
pět nejlepších,“ dodává Jaroslav Kmošťák. Kromě „éček“ si to pak o body do celkového hodnocení MČR rozdají i kategorie veteráni 40+ a
50+, ženy a junioři. Vítězové si připíší celkem
25 bodů.
STARTOVNÍ POLE – ŽENA MEZI MUŽI:
V elitní skupině 1. výkonnostní třídy skupiny
E1-E3 na sebe znovu narazí hvězdy domácího endura. Loňský celkový vítěz Martin Volný
z Frýdku-Místku, vedle něj dravé mládí Marek
Borák a Milan Engel. Za nimi zkušení enduroví
mistři Evropy Roman Michalík a Dušan Kotrla.
Legendy Emil Čunderlík, Zdeněk Halata i veterán z Rallye Dakar Ján Zaťko. Na startu se
představí i pět žen. Nejlepší domácí závodni-

ce Michaela Polívková s upravenou KTM 125
ccm poprvé ve své kariéře pojede ostrý závod
společně s muži. „No, čeká na ni velká výzva. Budeme jí držet palce,“ zmiňuje Jaroslav
Kmošťák.
LEGENDY: Jedinečná bude kategorie V.I.P.
veterán. V ní se představí legendární, zlatá generace českého endura 70. a 80. let Petr Kuchař, Josef Rabas, Jiří Císař, Otakar Kotrba či
Bohumil Poslední.
2 RZ – FARSKÉ LÚKY A ONDŘEJNÍK:
Fanoušci si mohou vychutnat enduro po celé
délce trati. „1. RZ – Farské lúky v centru Čeladné je snadno přístupná, měří 2 km, bude znovu
velice rychlá, pro jezdce technicky obtížná, pro
diváky naopak skvěle přehledná. 2. RZ Ondřejník o délce 4 km s nejlepšími časy průjezdů
kolem 8 minut zavede peloton do masivu Ondřejníku do areálu společnosti 1. Lašská s.r.o.
Je to „erzeta“, která u jezdců budí respekt. Začíná ostrým pětisetmetrovým rychlým rovným
„stoupákem“ a pokračuje atraktivní, náročnou,
vrcholovou pasáží. Tato RZ má jednoznačně
parametry mistrovství světa,“ dodává ředitel
závodu Jaroslav Kmošťák.
HVĚZDY FREESTYLU: Program závodu
letos znovu vyšperkují hvězdy motokrosového
freestyle. Jejich vystoupení začne v sobotu v
17 hodin na Farských lúkách na Čeladné, a to
v nejsilnější sestavě – Petr Kuchař, Petr Pilát,
Ondřej Záruba a Matěj Česák. „Loni jsme touto dobou skákali ve Španělsku. Do Beskyd se
rádi vracíme, fanoušci jsou tady skvělí. Máme
připraveny nové flopové kombinace, tak věřím,
že bude dobré počasí,“ zve všechny Petr Kuchař a Petr Pilát.
DOPROVODNÝ PROGRAM: Od 18:30 hod.
na terase hotelu Prosper v Čeladné proběhne
slavnostní vyhlášení vítězů. Celodenní akce
pak bude pokračovat besedou s legendami
motocyklového sportu, jakými byli Josef Fojtík,
Petr Válek, Jiří Císař, mechanici kdysi slavné
domácí motocyklové značky JAWA a další. Večer zahraje skupina SpiderX.
DIVÁCI: Vstup podél celé endurové trati je
pro diváky zdarma. Příjezd k RZ 1 i 2 bude značen. Občerstvení na místě je zajištěno.
DŮLEŽITÉ UPOZORŇENÍ: „Mistrovství ČR
ENDURO OPEN zajišťuje profesionální pořadatelská a zdravotní služba ve spolupráci s
policejními a hasičskými složkami. Přesto žádáme všechny návštěvníky závodu, diváky, fanoušky, ale i turisty, kteří se budou pohybovat
v místech konání závodu, hlavně pak v blízkosti
soutěžní trati, aby dbali zvýšené opatrnosti tak,
aby nedošlo ke zbytečnému zranění jezdců,
ani samotných turistů,“ upozorňuje ředitel závodu Jaroslav Kmošťák.
Kontakt:
prezident SC ENDURO MORAVIA – Jaroslav Kmošťák
mob: 603 887 365 a 602 777 915
více na www.enduro-sc.com
www.motocams.cz

Staré Hamry

Příspěvek na údržbu nemovitostí
Na svém 27. zasedání schválilo usnesením
č. 27/1/7 Zastupitelstvo obce Staré Hamry
poskytnutí příspěvku na údržbu nemovitostí
fyzickým osobám, které měly k 31. 12. 2013
trvalý pobyt v obci Staré Hamry a byly současně vlastníky nemovitostí (bytové jednotky,
obytného domu) v katastru obce Staré Hamry, ve kterých byla k 31. 12. 2013 přihlášena k trvalému pobytu fyzická osoba. Dále
se uvedený příspěvek poskytuje podnikajícím
fyzickým a právnickým osobám, které měly
sídlo podnikání k 31. 12. 2013 v katastru
obce Staré Hamry.
Vyplácení příspěvku bude zahájeno ve středu 18. 6. 2014 po doručení podepsané dohody na OÚ Staré Hamry, a to buď přímo
v pokladně OÚ (v níže uvedených termí-

nech), nebo převodem na účet.
Pro vyplácení příspěvku budou
na OÚ vyhrazeny prodloužené
úřední hodiny, a to ve dnech:
Středa 18. června od 7.00 do 17.00 hodin
Pátek 20. června od 7.00 do 17.00 hodin
Pondělí 23. června od 7.00 do 17.00 hodin
Středa 25. června od 7.00 do 17.00 hodin
Pátek 27. června od 7.00 do 17.00 hodin
Upozorňujeme, že pro vyplacení příspěvku
v pokladně OÚ je nezbytně nutné, aby se
osobně dostavila osoba uvedena na dohodě
o příspěvku! Je nutno předložit ústřižek od
složenky anebo výpis z účtu, podle něhož
bude zřejmé, že domovní daň na rok 2014
byla řádně zaplacena.
Eva Balášová, pokladní
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Návrat Josefa z třetí mise
I když jsme nevelká obec, přesto můžeme být
na některé z našich spoluobčanů pyšní za to, co
dokázali. Jedním z nich je i rotný AČR Josef S.,
který se nedávno vrátil ze své třetí mise v mezinárodních jednotkách ISAF v Afganistanu.
Dají se ty mise nějak porovnat?
„Každá byla jiná. Ono to také velmi záleží
na tom, v které části Afganistanu jsme působili. Severovýchod Badachšán, kde jsem byl na
první misi, tam to bylo úplně jiné než na druhé
misi v Logaru. Na severovýchodu žijí Tadžikové a Uzbekové, kteří byli přátelští, v Logaru žijí
převážně Paštuni a ti jsou protalibanští. Třetí
mise byla v provincii Parván, ta je nedaleko od
Logaru. A lišilo se to i prostředím. Ty dvě poslední mise bych nazval takové trochu příměstské, ale ta první byla v horách, kde byly jen
malé vesničky a bylo to tam takové exotičtější.“
Jak se na vás dívali místní lidé?
„My jsme se snažili je respektovat. Takže
když jsme třeba jeli přes vesnici, kde bylo tržiště a víc lidí, tak jsme jeli hodně pomalu, abychom nevířili prach a neobtěžovali je. Ty silnice
tam jsou hodně prašné. A nebo jsme zastavili
před vesnicí a do ní pak šli pěšky.“
A nebáli jste se opustit obrněný transportér a jít do vesnice pěšky?
Asi každý se bojí, ale tak nějak jsme vytuši-

li, že tímto způsobem lépe navážeme kontakt,
než kdybychom vesnicí jen projížděli.“
Nebyla ta poslední mise nejhorší, protože jste se před ní oženil?
„My jsme spolu chodili už i při druhé misi.
Samozřejmě se člověku stýská, ale teď to snad
bylo lehčí i z toho důvodu, že jsem cítil doma
jakoby větší jistotu, že jsem tam měl takový
pevný bod.“
Jaký máte na misi kontakt s domovem?
„Vyvíjí se to a zlepšuje. Na první misi byl
notebook výjimkou, teď ho tam měl každý. Měli
jsme internetové připojení a mohli jsme mailovat a skypovat, navíc byly v táboře k dispozici
i telefony.“
Byla to už poslední mise?
„V tuto chvíli říkám, že zřejmě ano, ale co
bude třeba za dva roky, a kdybych dostal rozkaz, to nejsem schopen přesně říci.“
Doma na Josefa čekaly dvě ženy. Maminka,
která už to zažívala potřetí, a manželka Ivana.
Maminka řekla, že jen matka může pochopit
její pocity a obrovskou úlevu, když věděla, že
už je doma. Dodala, že při telefonování měla
tak stažené hrdlo, že jí stačilo jen slyšet synův
hlas. A manželka prozradila, že strach měla pochopitelně taky, ale ještě větší byl smutek z tak
dlouhého odloučení.
hu

Lhotka

Sraz Lhot a Lehot
Tradiční – již 34. sraz Lhot a Lehot – se v letošním roce koná v Kostelní Lhotě, okr. Nymburk. 3.-6. 7. 2014 se tak Lhoťané mohou již od
středy 2. 7. účastnit programů, přichystaných
pořadateli: přijdou si na své všechny věkové
kategorie včetně dětí a přichystány jsou hudební skupiny s vystoupením všech žánrů, chybět
nebude ani představení divadelního souboru
z Nymburku. Celosrazové vstupné je za 350
Kč. Více informací najdete na www.kostelni-lhota.cz nebo na facebooku – Sraz Lhot a Lehot. Plakátek s programem je taky zveřejněn
na stránkách obce Lhotka www.obec-lhotka.eu

jubilea
Jubilanti
Slípková Karla 60 let
Krpcová Jana 60 let
Balogová Zdeňka 50 let
Ing. Tileček Pavel 50 let
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví,
štěstí a osobní pohody.

noví občánci
Narodili se:
Nikol Vlášková,
rodičům Lucii Peternaiové a ing. Ivu Vláškovi,
Lhotka č. 38
Viktor Holeček,
rodičům Monice Slípkové a Pavlu Holečkovi
Jiří Pečínka,
rodičům Denise a Ondřeji Pečínkovým, Lhotka č. 67
Šťastným rodičům blahopřejeme a miminkům
přejeme zdraví a štěstí v kruhu rodiny.

krátce z obce
Klub seniorů
Klub seniorů ve Lhotce slaví tento měsíc 20
let od svého založení. Při této příležitosti jsou
pozváni na slavnostní schůzi zástupci klubů
seniorů celého Povodí Ondřejnice z obcí, které
jsou členy Sdružení měst a obcí Povodí Ondřejnice. Po schůzi bude následovat kulturní vložka, kde vystoupí naše děti, národopisný soubor
Pilky a schola Rosnička.
Změna v mateřince
Paní učitelka Lenka nám odešla na mateřskou dovolenou. Za její práci s našimi dětmi ji
patří upřímné poděkování. Na její místo nastoupila paní učitelka Hana Kusinová z Palkovic –
přejeme jí, aby se jí v naší školce líbilo a děti ji
poslouchaly a měly rády.

DEN MATEK: Den matek vzal pod svá křídla tradičně Klub žen Lhotka. S pěkným programem zahájila mateřská škola, dále předvedli své
umění mladí talenti na hudební nástroje – flétnu, klavír či housle, lhotecké zpěváčky doprovodil na klavír Jan Rokyta. Zakončení bylo pohádkové v podání scholy Rosničky.

Lhotečtí zpěváčci mají úspěchy
V současném globalizovaném a přetechnizovaném světě je lidová píseň symbolem
přirozeného lidského projevu, oázou klidu a
kulturnosti. Lidová píseň nám dává pocit, že
odněkud pocházíme, že někam patříme, koneckonců – náš původ i události ročních dob
bývají často a nejlépe definovány právě v lidových textech. Ne každý má to štěstí narodit se
ve zpěvném kraji či ve zpěvné rodině, důležitou
úlohu však může sehrát i škola, folklorní soubor, dětský sbor či jiná zájmová sdružení.
Mé myšlenky se vracejí k posledním třem
měsícům, které byly ve znamení okresních a
oblastních kol pěvecké soutěže Zpěváček. Celostátní klání v dětském lidovém zpěvu pořádá
Folklorní sdružení České republiky a jeho vyvrcholením bývalo až do minulého roku finálové
kolo ve Velkých Losinách, kterého se účastnilo
60 dětských zpěváčků z celé republiky. Zdravý
soutěžní element je velkou motivací všem dětem, které tak nejen pilují kvalitu svého zpěvu,
ale rovněž si vyměňují zkušenosti, navazují
nová přátelství...
V posledních letech se soutěže Zpěváček
účastní i děti z naší obce Lhotka pod Ondřejníkem. Lhotka čítá něco přes 500 obyvatel, má
svůj vlastní folklorní festival Sochovy slavnosti,
seniorský soubor Pilky, oplývá velkou spoustou kulturních a společenských akcí, a co je
velmi důležité, je navýsost a stále více zpěv-

ná! Odkaz Anežky Kalusové nebo Vincence
Sochy nachází odezvu u dalších generací. Za
všechny zpěvné lhotecké duše jmenuji pěvecké sólisty souboru Valašský Vojvoda Markétu
Velkou-Kalusovou a Lukáše Mrkvu. Ve šlépějích těchto třicátníků však kráčejí i lhotecké děti,
které se letos krásně umístily právě v pěvecké
soutěži Zpěváček. Všechny soutěžící děti ze
Lhotky, jmenovitě Markéta Němcová, Danka
Rokytová, Filip Krpec a Yannick Rokyta, postoupily do oblastního kola, to už je sám o sobě
veliký úspěch! Odsud si v nesoutěžní kategorii
odnesl Yannick Rokyta speciální cenu v podobě pozvání k účinkování na festivalu Valašského království ve Frenštátu pod Radhoštěm,
Filip Krpec obdržel zvláštní ocenění poroty za
osobitý výkon a Danka Rokytová dokonce postoupila do celostátního kola soutěže. K těmto
krásným výsledkům ve Zpěváčkovi dlužno dodat i úspěch malé zpěvačky Natálie Stonavské,
která získala 1. místo v regionální soutěži Loutnička. Zpěvnost kraje mezi Ondřejníkem a Kazničovem stvrzují také sousední Kozlovice, které
budou mít už po druhé za sebou v celostátním
kole Zpěváčka dokonce dvě zástupkyně: Sáru
Kokešovou a Anežku Tabachovou. Velké díky
za to všechno patří rodičům, prarodičům, učitelům, vedoucím souborů, prostě všem, kteří se
velkou mírou a naprosto nezištně podílejí na
rozvíjení zpěvnosti malých ratolestí.

Sraz na Skalce

Mírnou glosou se nelze nepozastavit nad
současným stavem celostátního kola soutěže
Zpěváček: To mělo proběhnout už v měsíci
květnu, je však odloženo na neurčito. Snad
se zodpovědní organizátoři zamyslí nad důležitostí tak smysluplné akce a nedopustí,
aby tato bohulibá soutěž zmizela z kalendáře
folklorních akcí České republiky. V to pevně
doufám, lhoteckým i kozlovickým zpěváčkům
přeju hodně dobrého zpívání a čtenáře těchto
řádků tímto vyzývám, aby také zpívali o duši
ztracení, pokud už tak dávno nečiní!
Jan Rokyta

Petr Anderle, předseda Okrašlovacího spolku Rozhledna se sídlem v Čeladné, pozval
všechny zdatné sportovce z okolí Ondřejníka l.
května 2014 na IV. májový pochod na Skalku
(964 m). Tento spolek již v r. 2011 při prvním

májovém setkání vyhlásil záměr postavit na
Skalce rozhlednu a tento záměr trvá. Jeho výsledek je však odvislý od připravovaných majetkoprávních změn. I tak se májová setkání na
Skalce stala příjemnou tradicí.

Zasedání zastupitelstva obce
Ve středu 25. června v 19.30 hod. proběhne na obecním úřadě zasedání zastupitelstva
obce. Jedním z hlavních bodů programu bude schválení závěrečného účtu obce a přezkumu
hospodaření za rok 2013, rozpočtová změna, závěrečný účet SMOPO a audit. Podrobný program bude vyvěšen na úřední desce. Zveme všechny občany k účasti.

Účast v eurovolbách: 17 %
Česká str. sociálně demokrat.
ANO 2011
Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.
Komunistická str. Čech a Moravy
Občanská demokratická strana
Koalice TOP 09 a STAN

19
16
8
8
6
4

25,67
21,62
10,81
10,81
8,10
5,40
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Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti

Pozvání k účasti na Mezinárodním festivalu
pěveckých sborů, pořádaném Lašským smíšeným pěveckým sborem z Bašky, přijalo patnáct
pěveckých sborů nejenom z České republiky,
ale i ze zahraničí. Festival se uskutečnil ve
dnech 9.-11. května ve Frýdku-Místku, Bašce,
Hodoňovicích, Dobré, Třinci a Skalici.
Koncerty úspěšně moderovali Mgr. Daniela
Navrátilová a Ondřej Pokorný. Nad festivalem
převzaly záštitu: PhDr. Marie Hakenová-Ulrichová, dcera manželů Hakenových, senátorka Eva Richtrová a Irena Babicová, starostka
obce Baška, které se zúčastnily všech festivalových koncertů.
Mimořádným zážitkem bylo uvedení Korunovační mše C-Dur –W. A. Mozarta ve farním
kostele sv. Jana a Pavla v Místku (pátek 9.
5.). Na jejím provedení se podíleli: Symfonický
orchestr Frýdek-Místek, Cantores Domini (Frýdek-Místek), Pěvecký sbor Smetana, (Frýdek-Místek), Lašský smíšený pěvecký sbor (Baška), Spřátelené sbory Vivat Musica (Kraslice)
a Karlovarský pěvecký sbor. Dirigentem této
náročné skladby byl Zdeněk Smolka.
Po sobotním slavnostním přijetí zástupců
všech zúčastněných sborů ve velké zasedací
místnosti OÚ Baška starostkou Irenou Babicovou a místostarostou RNDr. Martinem Čajánkem PhD. následovala mše svatá v kostele sv.
Václava v Bašce za zemřelé Eduarda Hakena
a Marii Glázrovou-Hakenovou. Mši svatou celebrovali P. František Vrubel (místoděkan frý-

Zleva: Jitka Hrivňáková, novinářka, Irena Babicová, starostka obce Baška, PhDr. Marie Hakenová, senátorka Eva Richtrová.
deckého děkanátu) P. Radek Drobisz (farář ze
Skalice) a PhDr. Pavel Ramík. Tato bohoslužba byla rovněž obětována za zemřelé dirigenty
a členy LSPS. Jedním z vrcholů festivalových
koncertů určitě patřilo sobotní vystoupení v KD
Baška. Atmosféra tohoto večera byla mimořádně přátelská. Jistě právem se zde dostalo
ocenění starostovi sboru Michalu Válkovi a
realizačnímu týmu, mezi které patřili: Ing. Kateřina Čečotková, Ludmila Kozlová, Pavel Lička,
Eva Šťastná a Iva Holubová. Poděkování se jim
dostalo prostřednictvím senátorky Evy Richtové, PhDr. Marie Hakenové a starostky Bašky
Ireny Babicové. Na úspěchu třetího ročníku
festivalu mají zásluhu nejenom členové LSPS,
ale i delegáti jednotlivých sborů: Irena Pláteniková, Dajana Zápalková, Jaroslav Lička,
Jaroslav Šmíd, Magdaléna Hasalová, Gabriela
Beránková, Magdaléna Kachtíková, Mgr. Věra
Ptaková. Festival byl zakončen v neděli 11.5.

Výstava k 580. výročí založení obce Baška:
Tak šel čas (listopad 1989 – červen 2014)
Motto: Poučme se z minulosti, žijme přítomností, dívejme se do budoucnosti
Fotografiemi, archivními dokumenty, plakáty, zápisy z kronik a dalšími materiály můžete
nahlédnout nejenom do roku 1989-1990, ale
také do šesti volebních období z let 19902014 ze života obce Bašky.
Výstavu si můžete prohlédnout nejen v průběhu oslav v sobotu 14. 6., ale také v neděli
15. června v době od 10.00 do 16.00 h hodin
v sále KD Baška. Součástí výstavy bude i pro-

mítání zajímavých videodokumentů ze života
obce z let 1989-014, např.:
schůze OF v Bašce – listopad 1989, Beskydská podkova, 1. máj 2009, slavnostní otevření nového mostu přes Ostravici, televizní
dokument o LSPS 2014, koncert Boni Pueri a
další neméně zajímavé dokumenty.
Autoři výstavy: kronikářka obce Baška Dajana Zápalková a František Vaníček.
Technické zabezpečení: Ondřej Hajdušek
Vstup volný.

koncertem v Lidovém domě v Místku.
V jeho závěru poděkoval starosta sboru Michal Válek všem, kteří se podíleli na úkor svého volného času jak organizačně, finančně, tak
umělecky na celém zdárném průběhu festivalových dnů.
František Vaníček

poděkování obce
Vážení občané Bašky,
velice ráda bych vám touto cestou poděkovala za vaši pomoc při pátrání po mých předcích –
rodině Komárkových – z Bašky. Každá informace, která se ke mně dostala, pro mě znamenala
vždy bližší krůček k tomu, abych věděla něco
více o mé rodině a o místě, kde Komárkovi žili.
Mé poděkování patří paní starostce Ireně Babicové a redaktoru Zpravodaje Davidu Blahutovi. Zvlášť děkuji panu Petru Schneidrovi (Baška
370) a jeho sestře paní Žídkové z Místku, kteří
mě upozornili, že moji předkové žili v dnes již
zbouraném domě č.p. 101. Podle vyjádření pana
Schneidra se ještě dodnes zachovaly zbytky základů skleníku, který patřil rodině mého dědečka.
Možná, že vás bude také zajímat, že tato zahradnická rodinná tradice má své pokračování i dnes
v Norimberku, kde žije můj strýc, který je majitelem Zahradnictví Komarek. Poděkování je též od
mé sestry a mého strýce, který se mnou Bašku
navštívil. Oceňuji rovněž ochotu pana Františka
Vaníčka, který mi v hledání informací pomáhal.
Posílám vám pozdrav z Pardubic, všem
vám přeji pevné zdraví a ráda se k vám do
Bašky zase někdy vrátím.
Kamila Hušková, Pardubice

Výsledky voleb do Evropského parlamentu

Jací jsou vlastně Australané? Můžete je srovnat s Čechy?
Lenka Kaňová o svém pobytu v australském Sydney (ohlédnutí – 2. část)
Australané jsou většinou velice milí lidé.
Rádi cestují a poznávají život jinde. Rozhodně
si nemyslí, že jejich země je pupkem světa, a
projevují upřímný zájem o jiné národy a kultury,
které dobře přijímají i ve své vlastní zemi. Připadalo mi, že nám, Evropanům, i tak trochu závidí
naši dlouholetou minulost a tradice, které se v
tak mladé zemi, jako je Austrálie, teprve formují.
Nikdy jsem se nesetkala s negativní reakcí
na to, že jsem cizinka, přestože jsem vždy a
všude na veřejnosti se svými dětmi hovořila pouze česky. Spíše naopak bývala reakce
údivu a obdivu typu: „Podívej se na tu malou
holčičku, ta se má, umí mluvit dvěma jazyky!“
Jejich životním krédem je „No worries,
mate!“, což je volně přeloženo: „Nedělej si
starosti, kamaráde!“ S takovýmto přístupem
pak řeší naprosto všechno, nic není problém,
všechno se nějak spraví a vyřeší. My Češi
jsme, řekla bych, zcela opační a na většinu věcí
nahlížíme dopředu negativně a obáváme se
všemožných komplikací. Je to tedy příjemné,
být obklopen takto pozitivně naladěnými lidmi.
Stále si pamatuji svůj první den v Sydney,
kam jsem přiletěla z deštivého Londýna. Zatímco v Anglii se na ulici všichni mračili a někam
spěchali, v Sydney svítilo slunce a kolemjdoucí
se na mě usmívali. Připadalo mi to, jako bych
nejen já, ale i všichni obyvatelé města byli na
dovolené. Město bylo čisté, kolem moře, chtělo
se mi tančit a zpívat. A to je Sydney jistě nejhektičtější město Austrálie! Dovedete si pak
představit, v jaké náladě se nachází zbytek
obyvatel země?
Jaký je denní život běžných Australanů
(typické jídlo)
Denní život v Austrálii je stejný jako všude
jinde, lidé mají rodiny, chodí do práce.
Odlišnosti vidím hlavně ve velkých vzdálenostech, které musí v tak veliké zemi lidé často
za prací cestovat, a to i v rámci jednoho města.
Paul běžně dojížděl v Sydney hodinu do své
kanceláře a liboval si, jak to má blízko. Jeho
firma měla sídlo dvě hodiny směrem do vnitrozemí. Do naší české školy vozila jedna ma-

minka svého syna hodinu a půl autem – to je
pro Čecha nepředstavitelná vzdálenost. Jako
byste jeli z Bašky na výuku třeba do Olomouce!
V práci i ve škole se začíná později, než jsme
zvyklí, většina zaměstnání začíná kolem 9, obchody i úřady otevírají často až v 10. I do školky
jsem dceru vodila až na 9. hodinu ráno. Později
se tedy i končí, a proto v běžný den toho Australané kromě práce mnoho nestihnou.
Také není zvykem, že by v poledne měli hodinovou pauzu na teplý oběd o dvou chodech,
jako to známe z Česka. Většina Australanů si
do práce přinese obložený chleba, salát nebo
zbytky od večeře, rychle si je sní u stolu a pokračuje v práci. Obložený chleba jsem musela
chystat i čtyřleté dceři do školky, což byla její
jediná celodenní strava!
Australané se večer sejdou doma ze školy
a z práce a společně večeří. Večeře je jejich
hlavní jídlo dne. Základem takové večeře je
často maso a tři druhy zeleniny. Často si jídlo
také kupují hotové a donesou ho domů, kde si
ho společně sní. Nebo si jídlo nechají rovnou
dovézt až do domu. Běžný Australan jí i několikrát do týdne v restauraci. V Sydney si můžete vybrat z kuchyní celého světa, a tak není
neobvyklé, že jeden den jíte jídlo italské, druhý
den třeba thajské nebo indické a příště zase
mexické nebo perské.
Typické nebo národní jídlo, jako my máme
svíčkovou a vepřoknedlozelo, nemají. Jejich
kuchyně je založená na britské tradici, proto
seženete v každém pekařství muffiny i scones
(sladké housky) nebo na ulici meat pies (masové koláčky) a na Vánoce se běžně podává třeba pečené vepřové maso a vánoční pudding,
jako to dělají Angličané. Ale vliv všelijakých
národních kuchyní způsobil, že jídlo je opravdu
rozmanité. Pokud se člověk pohybuje v obydlených částech a velkých městech, pak seženete
opravdu všechno, co si jen dovedete představit, a to i český chleba a koláčky z českého pekařství. V Sydney je dokonce několik českých
restaurací, obchod s českými potravinami (a již
zmiňované pekařství).

Baška v proměnách času

První polistopadové volební období 1990-1994 Baška

Pravý australský hamburger je karbanátek
z mletého hovězího masa opečený na grilu.
Servíruje se s plátky slaniny, smaženým vajíčkem, rozpečeným sýrem, nakládanou řepou,
rajčetem, listy salátu a kolečkem ananasu v
rozkrojené housce. Zapíjí se tradičním zázvorovým pivem, které je bez alkoholu.
Všechno jídlo je v Austrálii v prvotřídní kvalitě, nabídka čerstvého ovoce a zeleniny je
úžasná a naprosto nesrovnatelná s ničím, co
jsem kdy na svých cestách viděla. Australané
jí hodně ryb a mořských živočichů a absolutně
milují maso, a to pro nás i méně obvyklé hovězí
a jehněčí, ale třeba i klokaní.
Pro mě je typické australské jídlo připravené na grilu. V naší australské rodině se griluje
opravdu všechno a je celkem běžné, že vám ke
snídani ugrilují vajíčka se slaninou i housku, k
obědu krevety do salátu a na večeři pak steak
a ještě dostanete grilovaný ananas jako dezert.
Gril stojí na každé verandě a balkoně i toho nejmenšího bytu, najdete ho v každém veřejném
parku, na pláži, v zoo, či na odpočívadle u dálnice. Australané svoje grily, neboli barbie, jak
zkracují slovo barbeque prostě milují.

První polistopadová volba starosty obce
Baška se uskutečnila v prosinci 1990 v sále
Kulturního domu Baška. Na archivním snímku
(slib poslanců) jsou někteří z tehdejších členů
Zastupitelstva obce Baška, zleva Jiří Sýkora,
Zdeňka Janošcová, Ing. Libor Vavřík. Za
stolem sedí zvolený starosta Jiří Vašinka.

V květnu 1993 navštívil Bašku Arciopat
želivského kláštera Vít Tajovský, který sloužil
v kostele sv. Václava v Bašce mši svatou.
Uprostřed Arciopat Vít Tajovský vedle něho
skalický farář P. Albín Szewieczek.

V březnu 1992 se uskutečnila přátelská návštěva
zástupců chorvatské Bašky z ostrova Krku v obci
V letech 1990-1993 při Základní škole v Hodoňo- Baška. Na fotografii vlevo starosta obce Baška
vicích působila dětská dechovka Cvrčci, kterou Jiří Vašinka a místostarosta Pavel Mráz, vpravo
vedl pan učitel Jiří Krulich (zemřel v roce 2013). za stolem prof. Vladimír Haklik a dr. Josip Seršič.
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Čapí hnízdo zmizelo. Důvod? Jedna stížnost

Toto čapí hnízdo bylo podle techniků ČEZu nebezpečné. Proto ho už na sloupu nenajdete, i když k naší obci tak nějak patřilo. Foto: Pavla Mročková
Pokud chodíte kolem našeho obecního úřadu, jistě znáte i čapí hnízdo, které je na sloupu hned vedle. Tedy přesněji řečeno, které bylo na
sloupu. Koncem května totiž přijeli technici z ČEZu a odstranili jej. „Přišla
stížnost, že čapí hnízdo ohrožuje bezpečnost elektrického vedení a komunikaci,“ začal líčit starosta Petr Blokša.
Jak řekl, úsměv ale zamrzne člověku na rtech, když si pomyslí, jak
málo stačí, aby zaniklo čapí hnízdo. „Nechápu. Jedna stížnost a během
chvilky je pryč. Obávám se, že s takovou zanedlouho čápi nebudou mít

kde hnízdit. Je to podle mne špatné a ukvapené rozhodnutí. Které hnízdo bude další?“ dodal starosta.
Samotné sundání hnízda nebyla žádná legrace. I po uvázání a zvedání
hydraulickou rukou se hnízdu dolů nechtělo. Dělníci museli použít rozbrušovačku, aby se hnízdo pohnulo. Následně zaměstnanci obce hnízdo prohlédli, odstranili čapí „nábytek“ a zjistili, že konstrukce hnízda, kromě povrchové
rzi, nenese žádné stopy poškození a konstrukce je pevná! Takže? Nic vlastně nehrozilo! V obci zůstává ještě jedno hnízdo, ale na jak dlouho? (pam)

Zlepšíme zázemí pro sportovce Povodeň nás

Kabiny pro sportovce u našeho fotbalového hřiště se již brzy dočkají velkých změn.
Hlavní fází rekonstrukce bude výměna oken a
vstupních dveří. Na tuto akci již proběhlo poptávkové řízení, ve kterém vedení klubu obeslalo pět subjektů z regionu. Byly jednoznačně
nastaveny požadavky a podmínky na dodávku. Cenové nabídky se pohybovaly v rozmezí

od 192 do 222 tisíc. Hlavním ukazatelem pro
výběr dodavatele byla cena dodávky. V době
uzávěrky novin tak stálo vedení SK Pržno před
podpisem smlouvy s dodavatelem, který by
měl rekonstrukci zvládnout do konce července.
V další fázi se budou řešit vnitřní omítky, rekonstrukce koupelny, nové obklady a dřevěné
obklady venkovní.
(pam)

Jak dopadly volby v Pržně?

Také v Pržně Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve
dnech 23.-24. 5. nepřilákaly davy voličů. Přesto zde byla účast lehce nadprůměrná. Ze 750
oprávněných voličů dorazilo k urnám 157, což
je 20,93%. Volby zde vyhrála ČSSD.
A zde jsou výsledky: ČSSD – 50 hlasů
(31,84%), KDU-ČSL – 23 hlasů (14,64%),
ANO 2011 – 23 (14,64%), Koalice TOP 09
a STAN – 22 hlasů (14,01%), Česká pirát-

ská strana – 7 hlasů (4,45%), ODS – 6 hlasů (3,82%), KSČM – 6 hlasů (3,82%), Strana
svobodných občanů – 6 hlasů (3,82%), NE
Bruselu – Národní demokracie, Str. združení
rozumu – NECHCEME EURO, Fair play –
HNPD, ANTIBURSÍK – STOP EKOTERORU,
Úsvit přímé demokracie T. Okamury – 2 hlasy
(1,27), Moravané, Romská demokratická strana, KSČ, Volte Pravý Blok www.cibulka.net- 1
hlas (0,63%).

Získali jsme dotaci na výstavbu chodníků
Naší obci se podařilo získat významnou
dotaci z Regionálního operačního programu
regionu soudržnosti Moravskoslezsko na výstavbu chodníků. Maximální výše dotace je
zhruba 4,2 milionu korun, přičemž má činit
85% celkových nákladů.
„Začneme tedy okamžitě připravovat výběrové řízení. Věřím, že podstatná část chodníků

Naše mateřinka
získala osvědčení
Kuliferdova školka
Kuliferdova školka je určena předškolním dětem, pracujeme s pracovními sešity, které jsou
zaměřené na klíčové oblasti školní zralosti. Tyto
pracovní listy umožňují individuální sledování
pokroků dětí. Kuliferda poskytuje kvalitní podporu předškolního vzdělávání v souladu s RVP
pro PV. Je koncipován odborníky na předškolní
vzdělávání. Pracovní listy rozvíjejí oblast grafomotoriky, zrakového vnímání, sluchového vnímání, předmatematických dovedností, emoční a
sociální zralosti, jemné motoriky a všeobecných
znalostí. I díky tomuto vzdělávacímu projektu
nebyl u zápisu do ZŠ udělen ani jeden odklad
povinné školní docházky.

Zúčastněte se cyklovýletu
Pokud jezdíte rádi na kole a je vám více než 18
let, můžete se zúčastnit společného cyklovýletu.
Pořádá ho Vladislav Trebula v sobotu 14. června. Odjezd je naplánován v 9 hodin od Obecního
úřadu Pržno, prezentace je v 8.30 hodin u OÚ.
Trasa: Pržno – Čeladná (12,5 km) – pod Kněhyní
a Stolovou – Maralák (8 km) občerstvení – přes
Bystré, Kunčice, Kozlovice, Lhotka (15,5 km), občerstvení „U Fandy“, Pržno (7,5 km). Celová trasa 43,5 km. Přihlášky přijímá pořadatel akce Vladislav Trebula od 2. do 9. 6. na tel. 605 850 641.

Děti pojedou do divadla
Již nyní se těšíme na školní výlet. Letos pojedeme společně s prvňáčky do Divadla loutek
v Ostravě. Čeká na nás Jeníček, Mařenka a
baba Jaga v pohádce Perníková chaloupka.
Tak ať máte stejně sladké letní dny jako perníček z pohádkové chaloupky.

může být hotova ještě letos,“ je spokojen starosta Petr Blokša. Připomenul, že nové chodníky budou mít povrch ze zámkové dlažby o délce cca 720 m, a to ve dvou lokalitách (severně
a jižně od centra obce) a jednu autobusovou
zastávku (v severní části obce). Řešené úseky
navazují na již vybudovaná chodníková tělesa
v centru obce a jeho blízkém okolí.
(pam)

jen postrašila

Velká voda, která nás děsila pár dnů v květnu, nezanechala v naší obci žádné škody. „Byli
jsme v pohotovosti, ale nakonec jsme ani nemuseli svolávat povodňovou komisi. Nebylo to
třeba,“ podotkl starosta Petr Blokša.
Pokračoval, že spolu se zaměstnanci obce a
hasiči neustále monitorovali stav vody. Vyhodnotili jsme to jako 1. stupeň povodňové bdělosti na místních tocích. Stav na řece Ostravici
vyhodnocujeme podle subjektivního pohledu a
dle vyhlášených stupňů povodňové aktivity na
Ostravici a ve Frýdku-Místku. „Byli jsme připraveni, měli jsme nachystané pytle i písek, který jsme nakonec použít nemuseli. Oproti roku
2010 to byla pohoda,“ dodal starosta.
(red)

jubilea
Červen je měsícem oslav jubileí těchto spoluobčanů:
pan Jan Mynář – 60 let
pan František Koky – 60 let
paní Miriam Kutnohorská – 60 let
paní Zdeňka Grozmanová – 55 let
paní Šárka Baďurová – 55 let
Všem našim oslavencům gratulujeme a přejeme jim hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do
dalších let. OÚ Pržno

sport v obci
Mládežnická kopaná
Další ročník okrskového kola fotbalového
turnaje McDonald´s cup se v květnu uskutečnil na fotbalovém hřišti SK Pržno. Jedná se o
největší fotbalový turnaj pro žáky základních
škol. Letos se konal již 17. ročník. Ve dvou
věkových kategoriích nastupuje do turnaje
téměř 85 tisíc chlapců a děvčat ve věku 6-11
let. McDonald's Cup se hraje na 3 589 základních školách České republiky a stále se
zapojují další.
Prženské hřiště hostí kluky a holky ze škol
našeho mikroregionu již po několik let Turnaj
se uskutečnil ve dnech 6. a 7. května. Domácímu týmu, složenému z dětí 1. a 2. tříd,
se poprvé podařilo dosáhnout výborného výsledku. Náš tým obsadil skvělé 3. místo. Řada
z těchto dětí pravidelně dochází na tréninky
fotbalové přípravky SKP. Věřme, že úspěch
přiláká i další děti.
Oddíl kopané SKP informuje
Ani v týmu žen, ani mezi muži nevládne žádné nadšení. Oba týmy si vytrvale udržují pozice ve spodních patrech tabulky. Čím to? Kdo
ví? Jisté je, že počty aktivní členské základny
jsou, zejména u mužů, stále nižší. Vývoj nás
vede k zamyšlení, jak dál? Fotbalová sezóna
v červnu končí a jak to bude vypadat na startu
nové sezóny, se ještě uvidí. Poslední domácí
utkání odehrají oba týmy v sobotu 7. června.
Nejdříve nastoupí od 14 hodin ženy proti soupeřkám z Trojanovic –Bystrého. Pro naše děvčata to bude rovněž poslední utkání sezóny.
Od 17 hodin vyběhnou na pažit muži SKP proti
borcům z Návsí. V sobotu 14. června pak hrají
muži v Kunčicích pod Onřejníkem. A soutěž by
měli ukončit o týden později dohrávaným utkáním ve Vendryni.

Pozvánka na Prženskou smeč
Oddíl Přátelé volejbalu SK Pržno pořádá
v sobotu 28. června od 10 hodin již 4. ročník
turnaje smíšených družstev 4+2 (nejvýše 4
muži a 2 ženy) Prženská smeč – memoriál V.
Mališe. Turnaj se odehraje za příznivého počasí na hřišti za ZŠ Pržno.
O turnaj je mezi volejbalovými družstvy velký
zájem, kapacita šesti družstev se naplnila již po
skončení minulého ročníku. „Škoda, že nemáme k dispozici další hřiště, abychom uspokojili
i zájem dalších družstev o vzájemné porovnání
volejbalového umění,“ povzdechl si předseda
oddílu Petr Javorek a dodal: „Zároveň bych chtěl
touto cestou poděkovat spoluhráčům Tornáda
Pržno – Katce, Klárce, Zuzce, Michalovi, Honzovi a Vaškovi za reprezentaci našeho oddílu a
obce Pržno v turnaji Region Beskydy amatérská
volejbalová liga, který probíhal od října 2013 do
března 2014. Rád bych poděkoval také všem
fanouškům za obrovskou podporu, která byla
vyhodnocena pořadateli jako nejlepší.“
Pořadatelé Prženské smeče zvou širokou
veřejnost na tento sportovní svátek. Občerstvení je zajištěno. POJĎME SE BAVIT VOLEJBALEM! Více informací najdete na stránkách
www.volejbalprzno.estranky.cz

DEN OBCE PRŽNA
13.15 – 13.30
Zahájení
Mažoretky, slovo starosty
13.30 – 14.00
Vystoupení dětí ZŠ a MŠ Pržno
Dětský program 14 – 17 hod.
14 – 16 hod. Herní park – děti čeká šest
soutěžních disciplín. Obdrží hrací kartu a s ní
postupně splní všechny úkoly. Každého pak
čeká odměna.
16 – 17. hod. Malování na tvář.
16 – 16.20 hod. Prženský mistrák – klání
ve třech speciálních disciplínách:
Prženský slalom (pro děti 3 – 5 let).
Rallye Pržno – Prčice (pro děti 6 – 8 let).
Hod vodním vejcem (pro děti 9 – 11 let).
Pržňanka 15.30 – 16.00
Cimbálová muzika Satina 16.00 – 17.30
Železný Zekon 17.30 – 18.30 hod.
Zábavná, silácká show pro malé i velké. Bude

se vám tajit dech – skřípající železo, napětí,
krásné ženy – to je Zekon power show!
Jiří Schelinger revival 18.30 – 20.00 hod.
Láďa Tomis & Jiří Schelinger revival je poslechově jedinečná kopie legendárního Jiřího
Schelingera. Na scéně funguje již od roku 2008 a
vystupoval ve všech koutech Česka i Slovenska.
DOGA 21.00 – 23.00 hod.
Koncert kapely, která již dávno překročila
svůj stín a našla si své posluchače všude
v naší zemi. Tvrdá muzika spolu s převleky,
rekvizitami a pyrotechnikou dělá z koncertu
jeden velký zážitek.
R.U.M. rock 23.30 – 03.00 hod.
Koncert známé taneční regionální kapely
hrající převážně česko-slovenské známé hity
z let minulých i současných.
Akci moderuje Marián Žárský. Návštěvníci se mohou těšit i na soutěž o sud piva.
Přijďte, jste všichni srdečně zváni!!!

vítání občánků

Přivítali jsme naše nové občánky

Další vítání občánků obce Pržno proběhlo v sobotu 18. května. Přivítali jsme celkem sedm dětí
– čtyři chlapce a tři děvčátka. Vítejte a žijte radostně a spokojeně!
Foto: Archiv obce

slovo starosty
Pržno míří do soutěže Vesnice roku
Milí spoluobčané,
mnozí z vás již jistě slyšeli o soutěži Obec roku. Pokud ne, tak mi dovolte, abych vám poskytnul
pár informací. Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Soutěž
poprvé vyhlásil Spolek pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem Soutěž o nejzdařilejší
program obnovy vesnice. Od roku 1996 je jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo pro místní rozvoj
a Svaz měst a obcí ČR. Ministerstvo zemědělství se mezi vyhlašovatele připojilo v roce 2007.
O účasti naší obce v soutěži jsem přemýšlel už delší dobu, ale pořád jsem si kladl otázku, máme-li
se čím pochlubit a jak se prezentovat? Určitě nepatříme k perlám českého a moravského venkova,
ale mám za to, že se nám řada věcí podařila, hodně se za léta v obci změnilo k lepšímu a také přibývá snaživých a činorodých občanů, kteří si srovnání s jinými zaslouží. A vzhledem k tomu, že letošní
ročník je 20. v řadě, tak bylo rozhodnuto. Měl jsem možnost navštívit Vesnici roku 2013 – Jeseník
nad Odrou a musím říci, že bylo na co koukat. Obec Pržno se tedy po dlouhých 17 letech zúčastní
soutěže, do které se v celé republice přihlásilo celkem 306 obcí, z toho 17 obcí Moravskoslezského
kraje. A jak Pržno dopadne? To už záleží jen a jen na nás. Pojďme proto do toho společně a ukažme,
že je naše obec místem, ve kterém se dobře žije.
Petr Blokša, starosta

aktivity Klub seniorů
Vaječinu osmažíme
bez rozdílu věku
Klub seniorů a Kulturní komise OÚ Pržno vás
zve na tradiční Setkání tří generací a smažení
vaječiny. Akce se uskuteční v sobotu 7. června
od 15 hodin v areálu hasičské zbrojnice. Vajíčka,
pažitku a dobrou náladu s sebou. Pro děti bude
připraveno dětské odpoledne se soutěžemi.

Autobusový výlet na Lysou horu
Chcete si prohlédnout vrchol Lysé hory, ale
už nemáte dost sil na ni vyjít pěšky? Tak to neváhejte a přidejte se k nám. Výlet se uskuteční
ve středu 18. června. Odjezd autobusu z Pržna
od vlakového nádraží je v 7.20 hodin, další nástupiště je v 7.26 od MŠ, směr Raškovice. Nezapomeňte jízdenky na autobus na Lysou horu!!!

Minulý výlet seniorů do Luhačovic se vydařil. Foto: Archiv
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Ze života naší školy

Květen je nejkrásnější měsíc v roce. Když
jsme si s dětmi v mateřské škole povídali, proč
dostal tento měsíc jméno květen, všechny bezpečně uhodly, že je to podle právě kvetoucí
a zářící přírody, která dává znamenitou příležitost k tvořivému hudebnímu i pohybovému
projevu. Teplé jarní sluníčko a veselá nálada
láká všechny děti ven k pohybu na čerstvém
vzduchu. A tak hurá na hřiště, proběhnout se,
protáhnout tělo a vyzkoušet, zda na nás nové
houpačky a skluzavky po mírné zimě nezapomněly. Těšíme se i na tvoření v pískovišti, poznávání nových rostlin a pozorování zvířátek na
školní zahradě i v přírodě.
Jarní atmosféra přirozeně vybízí k oslavě mateřství, a tak je na místě zmínka, jak si děti z naší
školy připomenuly Svátek matek, který všechny
maminky oslavily druhou neděli v květnu. Celý
měsíc jsme dětem nabízely hlubší citové prožitky. Mimo jiné i tím, že jsme dětem připomněly, že i babička je maminka a má svátek také.

Všechny děti i paní učitelky věnovaly přípravám
oslav Dne matek náležitou pozornost. Ve čtvrtek
15. května se naše tělocvična proměnila v kulturní místnost. Odpolední vystoupení malých
capartů z MŠ a školáků ze ZŠ bylo dárkem pro
všechny usměvavé maminky a babičky. Bylo
jich tolik, ze se málem do naší tělocvičny nevešly. Také v neděli 18. května připravili žáci naší
školy milé vystoupení ke slavnostní příležitosti
vítání nových občánků obce Pržna.
V závěru měsíce května jsme začali předplavecký výcvik dětí mateřské školy. Pohyb ve
vodě a plavání samotné je vynikajícím tělovýchovným prostředkem, který příznivě ovlivňuje
tělesný vývoj a zdravotní stav dětí. Správně
vedený pohyb ve vodě je spojen s otužováním,
ovlivňuje příznivě oběhový systém a zlepšuje
činnost dýchacího aparátu. Úkolem předplaveckého výcviku dětí předškolního věku je
především seznámit děti formou hry s vodou a
s pohybem ve vodě. Kolektiv učitelek školy

Metylovice

Program pro své maminky
připravovaly děti s láskou
Foto: Archiv školy

Děti si připravily krásné vystoupení pro své maminky.

Metylovice

Jak se chovat při větrné bouři
Vzhledem k rozmanitosti počasí není již větrná bouře výsadou pouze horských oblastí, ale
je již téměř běžné, že i v níže položených oblastech se vyskytují silné větrné bouře. V hromadných sdělovacích prostředcích bývá oznamováno, že lze očekávat silný vítr, popřípadě
jsou vyhlašovány výstrahy pro jednotlivé kraje,
které mohou být tímto živlem pravděpodobně
ohroženy. Pokusíme se vám nyní přiblížit, co
jednotlivé označení síly větru znamenají a jak
se správně zachovat, aby nedošlo ke škodám
na zdraví či majetku.
Síla větru je označována pomocí takzvané
Beafortovy stupnice síly větru. Tato stupnice má
dvanáct jednotlivých stupňů, kterým připadá příslušná síla větru. Ze zpráv například slýcháme,
že vítr dosáhne síly Orkánu. Oznámení o Orkánu nám říká, že vítr může dosáhnout nejvyššího
(dvanáctého) stupně Beaufortovy stupnice síly
větru, je zapisován jako 12° B a označuje vítr o
rychlosti 32,7 m/s (118 km/h) a více.
V České republice nebývá výjimkou ani výskyt Tornád. Tornádem je nazýván silně rotující vír (se zhruba vertikální osou), vyskytující
se pod spodní základnou konvektivních bouří,
který se během své existence alespoň jednou
dotkne zemského povrchu a je dostatečně silný, aby na něm mohl způsobit hmotné škody.
Ničivé účinky spočívají zejména ve vývratech
vzrostlých stromů, mohou potrhat a rozebrat
střechy, poškodit nadzemní elektrické vedení. Není ani výjimkou, že dochází k poškození
nadzemních staveb z lehčích konstrukcí (dřevo,
plech, eternitu). Může dojít i k přenosu předmětů
vzduchem, převrácení a přemístění dopravních
prostředků, které pak následně mohou ohrozit
život, zdraví osob a majetek. Při vyšších stupních má Tornádo sekundární savý vír (schopnost vysát do vzduchu cokoliv odkudkoliv).
Silný vítr a jemu podobné živelní události
nás mohou zastihnout téměř kdekoli. Stane-li
se vám, že vás zastihne taková živelní pohroma v autě, pokud možno dopravní prostředek
opusťte a ukryjte se v budově. Pakliže nelze auto

opustit na jiné bezpečnější místo, zkontrolujte, že
jsou všichni ve vozidle připoutáni. Zásadně se
nesnažte schovat auto či sebe ve vzrostlém lese.
Je-li to možné, dejte pozor i na vzrostlé stromy
(aleje) a vysoké sloupy. Jedná-li se o tornádo a
máte ještě možnost a čas, pokuste se ujet.
Zastihne-li vás silný vítr ve volném terénu,
snažte se vyhledat takový úkryt, který vás bude
chránit před létajícími předměty, pádem stromu či jinými předměty. K tomuto účelu může
dostatečně posloužit například nějaká terénní
nerovnost (příkop, val). Snažte se vždy chránit
především hlavu, hrudník a břicho.
Je-li to možné, snažte se ukryt v budovách
s nenarušenou statikou, které jsou postaveny z
cihly, kamene nebo betonu. Využijte místnosti
s minimem oken a v žádném případě u nich nestůjte. Naprosto nevhodné jsou k ukrytí různé
stodoly, maringotky, karavany, domy postavené z dřevotřískových (či obdobných) materiálů.
Ani osamocené chatky u lesa či vzrostlých stromů nejsou vhodným útočištěm.
Orkán i tornádo je velice často doprovázeno
bouřkou, tedy i blesky, proto neopomeňte odložit všechny kovové předměty, jako jsou deštníky, jízdní kola, stativy, aj.
V případě, že je pro vaše území oznámena
výstraha pro silný vítr, snažte se předejít zbytečnému vystavování se tomuto živlu a omezte jakýkoliv pohyb venku i autem. Zajistěte si
okna a dveře. Odstraňte nebo upevněte volně
uložené předměty. Sledujte zprávy ve sdělovacích prostředcích, a je-li to ve vašich možnostech, pomozte nemohoucím či starým osobám
ve vašem sousedství. Řiďte se pokyny záchranářů, předejdete tak zbytečnému zranění či
ublížení na zdraví.

Barušky: „Paní učitelko, ještě nemůžeme začít,
nevidím svoji maminku.“ V tu chvíli si získala srdce celého sálu. A starší děti, Medvídci, si hravě
poradily s dramatizací pohádky Boudo, budko.
Hlavního vypravěče brilantně zvládla šestiletá
Terezka Tomášková. V první části programu
zahrálo a zazpívalo i občasné sdružení učitelů a
přátel školy Ad-Re-Na-LLin & spol. písničku Daniela Landy autorské
dvojice Hapka – Horáček Otevřete okno,
aby duše mohla ven.
Po přestávce sehrály děti základní
školy
doprovázené
kapelou Ad-Re-Na-LLin & spol. muzikál
Rusalka na motivy
libreta Jaroslava Kvapila ke stejnojmenné

Dvořákově opeře. Temperamentní písničky, ale
i klasické árie roztleskaly sál a naši malí herci si
užili zasloužený potlesk. Perfektní práce osvětlovačů a zvukařů Jiřího Mačejovského a Lumíra
Tománka, i všech zaměstnanců základní a mateřské školy zaslouží velké poděkování. Celým
pátečním pořadem provázela už zkušená komentátorka Sabinka Bílková. Renata Spustová

Tu nejkrásnější maminku namalovali žáci první třídy.

Krtečci v pásmu Maličká su.

krátce z obce
Odvoz odpadů
Odvoz odpadů v měsíci červnu 2014
je ve středu 11. a 25. 6.

Pozvánka
Sbor dobrovolných hasičů v Metylovicích
si Vás dovoluje pozvat
na 48. ročník
pohárové soutěže hasičských družstev,
která je zároveň 5. kolem Moravskoslezské ligy v požárním útoku 2014.
Soutěž se koná v sobotu 5. července
od 13 hodin na fotbalovém hřišti v Metylovicích. Občerstvení zajištěno. Přijďte
podpořit naše závodníky.
Srdečně zvou hasiči z Metylovic.

I letos si děti ze Základní a mateřské školy
v Metylovicích připravily pro maminky k jejich
svátku bohatý program. V pátek 16. května se
sešli v pozdním odpoledni rodiče a příznivci
školy v místním kinosále, aby prožili příjemné
chvilky společně se svými dětmi.
První část programu byla věnována vystoupení malých muzikantů, dětí z mateřské školy
a mažoretek. Naši houslisté zahráli první jednoduché skladbičky a ukázali všem, že poctivá
příprava nese první ovoce. Pokroky byly vidět i
u kytaristek, které všem návštěvníkům zahrály
a zazpívaly. Naše malé mažoretky začínají už
v mateřské škole. Jde jim to pod vedením Markéty Macháňové „jedním tahem“ a dokonce i „v
županu“. Ty větší – svěřenkyně Dagmar Mačejovské – by zase chtěly být „jako Rihanna“.
Kouzelné okamžiky v programu „Maličká su“
zažily maminky s nejmenšími dětmi z oddělení
Krtečků. Jejich vystoupení přerušilo volání malé

Měsíčku na nebi hlubokém si zazpívala Rusalka Anetka Vyvialová.

Závěrečné Stopy v písku legendárního Styxu v podání hlavních hrdinů muzikálu.

Výsledky voleb do Evropského parlamentu
Počet osob, zapsaných do výpisu ze seznamu voličů celkem 1398
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
280
Počet odevzdaných úředních obálek
280
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem
278
Volební účast
20,02 %
Strana, pol. hnutí
počet hlasů
KDU-ČSL
61
Strana zdravého rozumu-Nechceme EURO
1
Koalice TOP 09 a STAN
16
LEV 21-Národní socialisté
2
Komunistická strana Čech a Moravy
31
Česká strana sociálně demokratická
68

ANO 2011
Občanská demokratická strana
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
Strana zelených
Strava svobodných občanů
Komunistická strana Československa
Volte Pravý Blok ss.cibulka.net
Koalice DSSS a SPE
Hnutí sociálně slabých
Česká pirátská strana
Koruna Česká (monarch. str. Čech, Moravy a Slezska)
Aktiv nezávislých občanů

33
19
10
6
12
1
1
2
2
11
1
1
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Malenovice

MALENOVICE V PROMĚNÁCH ČASU – DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

slovo starosty
Vážení spoluobčané,
přiznám se bez mučení, autobusem moc
nejezdím. V tuto chvíli se ale moc těším, až
se brzy projedu. A víte proč? Protože si pěkně
vystoupím na naší nové zastávce Malenovice – Božoň. Mám z ní velkou radost, protože
usnadní život mnoha lidem, včetně malých
dětí. Zastávka je v tuto chvíli již stavebně
dokončená. Nyní ale ještě nastupuje proces
kolaudací a papírování, takže začne oficiálně
fungovat až od 1. července, kdy u ní poprvé
zastaví autobus ve 4.21 hodin.
Dokončili jsme rovněž opravu komunikace 505/1 k paní Bučkové. Všechno zlé je ale
k něčemu dobré, neboť květnová velká voda,
která se přehnala přes cestu, prověřila úroveň
rekonstrukce. A bohužel se ukázalo, že je zapotřebí dodělat drobné úpravy tak, aby byla
cesta chráněna před budoucími povodněmi.
Co jsme zrealizovali dále, je úprava zpevněných ploch u kostela sv. Ignáce. Toho si určitě všimli všichni, kdo navštívili náš slavnostní
koncert. A protože chceme vyjít vstříc opravdu
všem, ještě tam doděláme nájezd pro cyklisty a pro maminky s kočárky. A když říkám, že
vycházíme vstříc všem, tak myslíme i na naše
děti. Těm jsme opravili herní prvky na našem
hřišti a navíc i postavili zcela novou lanovou
pyramidu jako dárek ke Dni dětí.
A další investiční akce pak máme na spadnutí. Po realizaci výběrového řízení na veřejnou
zakázku bude zahájena 2. etapa odvodnění 24
rodinných domků v lokalitě Pod Borovou. A tady
se zastavím. Velice často jsem slyšel hlasy, že

krátce z obce
Sociální poradenství získáte zdarma
Občané Malenovic mají každý čtvrtý pátek
v měsíci možnost bezplatně získat informace
v oblasti sociálního poradenství. Pracovnice
sociálního odboru Městského úřadu ve Frýdlantě nad Ostravicí bude toto poradenství
poskytovat vždy od 11.15 do 13.15 hodin v
kanceláři v I. patře Obecního domu.

Vyřiďte si potřebné přímo na úřadě
Občané mají možnost využít služeb pracoviště CZECH POINT na Obecním úřadě v Malenovicích. Mohou si například pořídit ověřené
výpisy z živnostenského a obchodního rejstříku, katastru nemovitostí a rejstříku trestů.

je tato akce zbytečná a že jen mrháme penězi. Po oné květnové kratičké povodni ale můžu
s klidným svědomím prohlásit, že tomu tak není.
Ukázalo se, že lidem opět teklo do zahrad, některé byly skoro pod vodou. Takže všem pochybovačům vzkazuji – ano, tato investice má
smysl, a to dokonce velký. Nevěříte? Běžte se
zeptat lidí, co tam bydlí.
V této lokalitě jsme pak ještě zahájili výstavbu veřejného osvětlení. Do konce června by
měly nové lampy svítit. Dále jsme ještě zahájili
dostavbu veřejného prostranství – návsí. Pokračuje oprava mostku u Bužka a Neumana,
oprava mostku u Satinského pak bude zahájena po pouti v srpnu. Běží také příprava staveb – rekonstrukce komunikace u Beránka a
výstavba odstavné plochy u hřbitova.
Už jsem to sice načal, ale chci se ještě vrátit ke květnové velké vodě. Zpočátku vypadala
situace hrozivě, ale nakonec to dobře dopadlo.
A já můžu konstatovat, že velká voda v obci
nezpůsobila významné škody. Je to zejména
tím, že Lesy ČR, správa toků, realizovala ve
spolupráci s obcí řadu úprav a rekonstrukcí na
našich potocích. A v této činnosti bude i nadále
pokračovat.
Milí spoluobčané a hlavně děti, máte před
sebou poslední měsíc školního roku. Držím
vám palce, ať je pro vás úspěšný a vy mohly
spokojeně vykročit do nejkrásnějšího období
v roce – letních prázdnin. A pokud se chystáte
na dovolenou, přeji vám příjemné chvíle odpočinku a hlavně šťastný návrat.
Vladimír Malarz, starosta obce

jubilea
V měsíci červnu 2014 oslaví jubileum
pan Ladislav Židek – 88 let
a pan Petr Satinský – 60 let
Oslavencům přejeme všechno nejlepší,
hodně štěstí, elánu, optimismu, splnění
všech přání a do dalších let pevné zdraví,
klid a rodinnou pohodu.

V Malenovicích jsme v minulosti neměli dětské hřiště pro naše nejmenší. Chybělo i pořádné hřiště pro míčové hry.

Slavnostní koncert naplnil kostel k prasknutí
Tak plný kostel sv. Ignáce už dlouho nikdo neviděl. Lidé, kteří přišli na Slavnostní
koncert, si neměli kam sednout. A všichni
do jednoho pak odcházeli nadšení. Akce se
prostě podařila.
Slavnostní koncert, který se konal 18. května v našem kostele sv. Ignáce a pořádala ho
farnost spolu s obcí, přilákal davy návštěvníků.
Ti zaplnili svatostánek k prasknutí a vytvořili
úžasnou atmosféru. Akce se konala na oslavu
opravených varhan. „Pokud mám brát koncert
jako poděkování farnosti naší obci, tak chci zdůraznit, že chvála nepatří ani zastupitelstvu a ani
starostovi, který je tady přece od toho, aby se
staral, ale všem lidem v Malenovicích, kteří to
s obcí myslí dobře,“ řekl starosta Vladimír Malarz. Pokračoval, že finance, které obec vložila
do opravy, byly prostředky více než dobře a
efektivně vložené. „Také bych chtěl poděkovat
paní Jiřině Herotové za úžasný hudební zážitek,
stejně tak i našim malenovickým zpěvačkám
Danince Sajdlové a paní Daniele Krulikovské.
Byly úžasné. Chvála ale patří všem účinkujícím,
paní Janě Ramíkové i návštěvníkům, kteří vytvořili pěknou atmosféru,“ dodal starosta.

rozloučili jsme se
Rozloučili jsme se
s panem Čestmírem Drábkem.
Všem pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Naši hasiči bojovali v soutěži Borovský kopec
Malenovická pouť bude v srpnu
Letní prázdniny se pomalu ale jistě blíží.
A s nimi i jedna z největších událostí roku –
malenovická pouť. Ta se bude letos konat 3.
srpna. Těšit se můžete na tradiční kolotoče i
stánky. A samozřejmě i na mši v kostele sv.
Ignáce, na jehož počest se pouť koná.

poděkování obce
Děkujeme paní Daniele Krulikovské a panu
Ivo Saniterovi za krásné vystoupení na Dni
matek dne 11. května v Obecním domě. Šansony v jejich podání byly úžasným zážitkem.

Centrum volného času
U Rosničky
zve na akce
5. 6. 17.00 – Závěrečná
akademie kroužků z našeho centra v Hospodě
pod Borovou.
14. 6. – Sobotní výlet s Vítkem Šošolíkem
na Staré Hamry
15. 6. 15.00 – Den otců – závody s RC modely
16. 6. 17.00 – Informativní schůzka pro
rodiče k táborům.

V poslední květnový víkend se již tradičně
sešli dobrovolní hasiči z širokého okolí v Malenovicích na hřišti u hasičárny a zahájili další
ročník Moravskoslezské ligy v požárním útoku.
Jedenáctý ročník Moravskoslezské ligy zahájil
tradičně domácí tým Malenovice, který jako první mohl otestovat nové terče pro letošní sezonu.
Nepříliš zdárně zvládnutý útok dokončili domácí
v čase 15,190 sekundy. Tento čas v konečné
výsledkové listině stačil až na 14. místo. V nepříliš dobrém čase hledal příčiny proudař Stanislav
Pyško v příliš přehnané snaze mít tzv. „rychlou
vodu“ a tím takticky nezvládnutý útok. Vítězem
mužské kategorie se stal tým z Prchlova B
v čase 13,941. V kategorii nad 35 let nastoupilo
do ligy také mužstvo z Malenovic. Svůj útok měli
pěkně rozběhlý, ale chybou na pravém proudu
se propadli až na šesté místo za čas 27,191
sekund. V ženské kategorii zvítězily ženy ze
Staré Vsi nad Ondřejnici v čase 17,507 sekund.

V současné době si děti malé, ale i ty větší hrají na moderním hřišti u
obecního úřadu. Pestré vyžití tam najdou všichni včetně rodičů.
Fota: archiv a Pavla Mročková

Výsledky mužská kategorie
1. Prchalov B (NJ) – 13,941 – 13,730 – 13,941
2. Podvysoká (SK) – 13,616 – 14,012 – 14,012
3. Prchalov A (NJ) – 14,016 – 13,469 – 14,016
4. Oprechtice (FM) – 14,308 – 14,547 – 14,547
5. Větřkovice (OP) – 14,649 – 14,639 – 14,649
Výsledky ženská kategorie
1. Stará Ves (OV) – 16,784 – 17,507 – 17,507
2. Bartovice B (OV) – 16,777 – 17,916 – 17,916
3. Nová Ves (FM) – 17,631 – 18,110 – 18,110
4. Kozmice (OP) – 18,364 – 17,986 – 18,364
5. Albrechtice (KI) – 18,386 – 18,516 – 18,516
Výsledky muži nad 35 let
1. Metylovice (FM) – 15,499 – 15,541 – 15,541
2. Bartovice (OV) – 15,528 – 16,41 – 16,41
3. Stará Ves (OV) – 16,441 – 17,466 – 17,466
4. Svinov (OV) – 15,657 – 18,047 – 18,047
5. Vlčovice (NJ) – 16,483 – 18,561 – 18,561

Koncert zaplnil kostel do posledního místa.
Na akci byl také Jiří Krátký, kolaudátor a
diecézní organolog. „Vaše varhany byly a
jsou jedny z nejvýznamnějších v našem regionu. Bohužel byly opravdu ve špatném stavu, hodně poničené
červotočem. I proto
mám velkou radost,
že jsou nyní opravené a ve skvělé kondici,“ řekl nadšeně
a pokračoval: „Chci
proto poděkovat obci
i zhotoviteli díla za
opravu tohoto skvostného nástroje. Věřím,
že vám všem dokáže
své možnosti – že se
na něm dá hrát hudba
duchovní i světská a

Foto: Pavla Mročková
neposledně, že se díky nim kostel otevře více
lidem věřícím, ale hlavně i ostatním obyvatelům obce a turistům.“
A co na opravu varhan říkali samotní návštěvníci koncertu? „Naprosto souhlasíme,
že obec věnovala farnosti peníze na tuto rekonstrukci. Vždyť je to kulturní památka, naše
dědictví příštím generacím,“ netajila nadšení
Markéta Šoférová. Oprava varhan se líbí i
panu Lubomíru. „Chodíme do kostela pravidelně a jsme s ženou přesvědčeni, že obec
udělala krok správným směrem. Varhany znějí
nádherně, co více si můžeme přát?“ otázal se
s úsměvem. Na koncert dorazila i Lenka Ryšavá z Ostravy. „Já tedy nejsem místní a dokonce
ani věřící, jen prostě mám ráda varhany. A tady
ty vaše hrají nádherně. Je úžasné, že tak malá
obec investuje do takových věcí. To se u nás
v Ostravě prostě neděje,“ řekla turistka. (pam)

Jak jsme hlasovali ve volbách?
V Malenovicích jsme měli ve Volbách do Evropského parlamentu konané na území České
republiky ve dnech 23. – 24. 5. nadprůměrnou
účast. Z 512 oprávněných voličů dorazilo k urnám 134, což je 26,17 %. Volby vyhrála ČSSD
spolu s KDU-ČSL.
A zde jsou výsledky:
ČSSD.................................. 23 hlasů (17,42 %)
KDU-ČSL ........................... 23 hlasů (17,42 %)
ANO 2011 .......................... 20 hlasů (15,15 %)
Koalice TOP 09 ................. 19 hlasů (14,39 %)
STAN .................................. 19 hlasů (14,39 %)

KSČM ................................... 11 hlasů (8,33 %)
ODS ........................................ 9 hlasů (6,81 %)
Úsvit přímé demokracie T. Okamury
................................................ 6 hlasů (4,54 %)
Volte Pravý Blok www.cibulka.net
................................................ 6 hlasů (4,54 %)
Strana svobodných občanů ... 6 hlasů (4,54 %)
Strana zelených .................... 3 hlasy (2,27 %)
Česká pirátská strana .......... 3 hlasy (2,27 %)
NE Bruselu – Národní demokracie
.................................................. 1 hlas (0,75 %)
Fair play – HNPD .................... 1 hlas (0,75 %)
Věci veřejné ............................ 1 hlas (0,75 %)

Pozvánka na zastupitelstvo
25. zasedání zastupitelstva obce se uskuteční ve středu
25. června od 18 hodin v Obecním domě. Na programu je
pět bodů: informace o činnosti obecního úřadu, úprava rozpočtu č. 3/2014, návrh závěrečného účtu hospodaření za rok
2013, jehož součástí je Zpráva o přezkoumání hospodaření
obce Malenovice za rok 2013, účetní závěrka za rok 2013 a
organizační a různé.

Nezapomeňte na letní tábor pro děti

Do Malenovic se sjeli hasiči z širokého okolí.

Foto: Archiv

Pokud ještě nemáte vybraný letní tábor
pro vaše děti, je nejvyšší čas. Ještě máme
poslední místa v táborech pořádaných naším Centrem volného času U Rosničky.
Můžete se těšit na:
14. – 19. 7. Stroj času – putování v čase (cena
1.800 Kč).
21. – 25. 7. Výlety za poznáním – každý den
jiný výlet, dostaneme se na místa běžně turistům skrytá (cena 1.900 Kč nebo 400Kč/den).
4. – 8. 8. Pěvecký kurz – připravíme se nejen
na muzikál Medový Janek (cena 2.000 Kč, pro

účastníky kurzů zpěvu s Katkou Slukovou sleva 1.800 Kč).
11. – 15. 8. Výlety za poznáním – druhý turnus
poznávacích výletů po okolí (cena 1.900 Kč
nebo 400Kč/den).
18. – 23. 8. English camp s lektorem z Nového
Zélandu – výuka angličtiny s rodilým mluvčím,
ale také hry, zábava a sportovní program (cena
2.000 Kč).
25. – 29. 8. Tvoření – tábor pro dívky, které rády
tvoří a vyrábí z běžných, ale i netradičních materiálů (cena 1.300 Kč).

Malenovice + Kunčice pod Ondřejníkem
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Hasiči oslavili svatého Floriana poutí a posezením

Hasičský průvod byl velkolepý, zúčastnily se ho i sbory z okolních obcí.
Dnem všech hasičů je 4. květen. Svůj svátek
slaví svatý Florián – patron hasičů. A proč se
vlastně Florián, který je nejčastěji zpodobňován jako římský voják s přilbou, mečem a korouhví, vylévající z vědra vodu na hořící dům,
stal patronem hasičů? Byl usmrcen vodou, která je protikladem ohně a používá se k hašení.
Traduje se, že modlitby směřované ke sv. Floriánovi již zachránily nejeden život a nemalý majetek. A tak jsme v neděli 4. května uspořádali
již počtvrté Pouť hasičů v kostele na Borové
v Malenovicích. Slavnostní bohoslužbou jsme

chtěli poděkovat nebeskému ochránci svatému
Florianovi a vyprosit si boží požehnání do další
práce. Jsme rádi, že naše pozvání na tuto slavnostní akci přijali hasiči z okolních SDH, z Nové
Vsi a Metylovic i s prapory svých sborů.
Již ve středověku lidé považovali sv. Floriána
za ochránce před nebezpečím ohně. Lidé věří
také v jeho ochranu před bouří, velkou vodou či
suchem. Floriánovo „hasičství“ je také možné vyložit jako hašení požáru lidské zloby a nenávisti.
Pro některé přítomné byly velmi dojemné okamžiky, kdy průvod uniformovaných

Hasičské pouti se poprvé zúčastnili i mladí hasiči.
Fota: Archiv hasičů
hasičů s prapory procházel kostelem. A letos v průvodu poprvé šli i naší mladí hasiči.
Po bohoslužbě průvod došel do Obecního
domu, do kroku nám hrála dechovka. Posezení v Obecním domě bylo velmi příjemné,
přátelské. Všichni jsme si dali něco dobrého
k jídlu i pití. Děkujeme i za napečené koláče
a jiné dobroty. Touto cestou bychom chtěli
poděkovat i otci Petru Hrubišovi. A taky děkujeme hostům z okolních SDH a všem, kteří hasiče podpořili svou účastí na Hasičské
pouti.
Hasiči z Malenovic

Kunčice pod Ondřejníkem

Kunčice pod Ondřejníkem

Závod horských kol pro
děti a mládež 2014
MTB Ondřejník je cyklistický klub sídlící v
Kunčicích pod Ondřejníkem, který za svou historii získal mnoho úspěchů na závodech u nás
i na Slovensku. Od počátku naší činnosti jsme
chtěli zaujmout hlavně děti a mládež, která
nemá možnost závodění v některém z „profi“
týmů. Proto také každoročně pořádáme dva
závody. V říjnu se v areálu Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné koná Ondřejnický
MTB duatlon, kde se kombinuje běh a jízda na
horském kole.
V červnu pak v rámci Dne dětí pořádáme
závod horských kol, který se pravidelně koná u
ZŠ Karla Svolinského v Kunčicích p. O. Tradici
dodržíme i letos. Tímto bychom vás rádi pozvali na již osmý ročník Závodu horských kol
pro děti a mládež. Akce se uskuteční v neděli

8. 6. v areálu školy v Kunčicích p. O. Závod
je klasicky rozdělen do sedmi věkových kategorií, zvlášť pro dívky a chlapce. To, že se
závod koná v rámci Dne dětí, neznamená, že
si dospělí zazávodit nemohou. Naopak i pro
ně jsme připravili kategorii a sedmnáctikilometrovou trať v oblasti Ondřejníku. Vzhledem
k tomu, že závod organizujeme hlavně pro
děti, je startovné dobrovolné. Přijďte okusit
závodní atmosféru a užít si jezdivých, ne úplně náročných tratí se svými ratolestmi! Pro
více informací nejen o závodě navštivte naše
webové stránky: http://www.mtbondrejnik.cz/,
kde naleznete také přihlašovací formulář. Na
shledanou se těší pořadatelé.
Pořadatel: MTB Ondřejník Kunčice p.O.
Datum konání: neděle 8. června
Místo: areál ZŠ Kunčice p. O.
Přihlášky: do 6. 6. + na místě při prezentaci
Prezentace: 8. 6. od 9:00 hod.
Start: 11:00 hod.
KATEGORIE A TRATĚ:
předžáci 2008 a mladší 1 km
ml. žáci 2007-2005 1,6 km
st. žáci 2004-2002 4,7 km
dorost 2001-1999 8,5 km
juniorky 1998-1996 8,5 km
junioři 1998-1996 16,7 km
dospělí 1995-... 16,7 km
Zvlášť kategorie pro holky a kluky.
Vyhodnocení závodu 30 minut po dokončení
poslední kategorie.
HODNOCENÍ: První tři závodníci obdrží
diplom a věcné ceny.
PODMÍNKY ÚČASTI: Základní podmínkou
účasti pro mladší 18 let je souhlas rodičů, pro
všechny bezvadný stav kola a OCHRANNÁ
PŘILBA.
Každý závodník se účastní závodu na vlastní
nebezpečí!!!
STARTOVNÉ: dobrovolné
INFORMACE: http://www.mtbondrejnik.cz/
Tel.: 606 278 188 nebo 724 077 497
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Uctění památky padlých ve II. světové válce
Obyvatelé obce 7. 5. uctili památku občanů obce padlých v obou světových válkách. Stalo se
tak u příležitosti 69. výročí ukončení II. světové války. Uctít tuto památku přišli zejména starší spoluobčané, kteří tuto dobu prožili, a potom ti mladší, žáci místní základní školy.
Je to symbolické, neboť ti mladí se naučí mnohému o nelehké minulostí naší země. Žáci místní
ZŠ předvedli vhodný a zdařilý program. Starosta obce pak pronesl několik slov o padlých občanech naší obce. Starosta obce pan Ing. Vaněk, společně s panem Ing. Opravilem položili kytice
k pomníku padlých.
Text a foto kronikář obce

Tradiční zdobení májky u Vlčárny
Místní hasiči po dlouhá léta udržují tradici a každoročně zdobí májku v centru obce.
Nejinak tomu bylo i letos, kdy mladí hasiči ze
Pstruží 30. dubna, v předvečer prvého máje,
nazdobili a postavili tradiční májku u restaurace Vlčárna. Práce jim šla dobře od ruky.
Byla radost se na ně dívat. Nazdobená májka
symbolizuje jaro a na konci května pak bývá
slavnost kácení máje.
Je skvělé, že mladí lidé dodržují tradice a v
této uspěchané době si najdou čas, aby udělali
radost nejenom sobě, ale také ostatním obyvatelům obce. Májka, přestože je poznamenána
deštěm a povětrnostními vlivy, zkrášluje centrum obce a dokazuje, že v obci stále funguje
spolkový život. Je to znamení, že lidé v obci
se stále umí sejít ke společné činnosti a udělat
něco pro druhé. Text a foto kronikář obce
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Pstruží

Plány roku 2014

Přístavby školy.
V měsíci lednu jste si mohli přečíst, co vše
v letošním roce připravujeme. Dovolte, abych vás
krátce informoval, jak se plány daří naplňovat.
Přístavba MŠ a ZŠ již byla zahájena, je v plném proudu, a tak je předpoklad, že se vše
stihne s předstihem již do konce července.
Studie možnosti výstavby chodníku Obecní úřad – Sever byla zpracována a v současné době se již zpracovává projektová

Revitalizace centra.
dokumentace pro územní rozhodnutí a náčástku vracet, tak ušetřené peníze můžeme
sledně bude zažádáno o stavební povolení.
použít na výstavbu chodníku. Jsem optimista
Je předpoklad, že by toto povolení mohlo být
a věřím, že „zdravý“ rozum zvítězí.
vyřízeno do konce října. Zda se ještě v letošRevitalizace centra obce se pomalu dokonním roce začne s realizací, je odvislé od rozčuje. Chodníky jsou vydlážděny, živý plot již
hodnutí ministerstva financí ve věci dva roky
zasazen. Dětské hřiště bylo doplněno o další
trvajícího sporu o vrácení 2 milionů korun. (O
trojprvek – lanoviště. Dále byly instalovány prvtomto sporu byla podána informace v listech
ky pro starší a dokončila se výstavba altánu a
v měsíci lednu). Nebudeme-li muset tuto tím by byla ukončena revitalizace centra obce.

Pstruží vítězem I. stupně Českého poháru
Stolní tenisté SK ST Pstruží se stali vítězi
ČP Moravskoslezského kraje. Letos jsme se při
premiérové účasti ve 24. ročníku této soutěže
probojovali přes tři kvalifikační kola, až do čtvrtého, tedy finálového. Díky dobrému postavení
v žebříčku jsme ve všech kolech byli papírovými „favority“, a tudíž jsme ani jednou nemohli
využít domácího prostředí naší tělocvičny.
Šťastný los nás posunul přímo do druhého
kola, kde bojovalo zbývajících 8 týmů.
Poprvé jsme se vydali na půdu ostravského
celku VŠB Ostrava „A“, kde jsme si připsali první vítězství v poměru 7:2 (při dosažení 6 bodů
není potřeba dohrávat zbylá utkání) a postup
do kola třetího. V dalším kole jsme pro změnu
vyrazili za obhájci loňského ročníku: Českým
Těšínem „A“, kde jsme po urputném a vyrovnaném boji zvítězili 6:4 a postoupili do finále.
Druhou květnovou neděli jsme tedy mohli
vyrazit do nově vybudované sportovní haly
Akym Vendryně. Zde jsme očekávali velkou vý-

hodu domácího celku ze strany fanoušků, kteří
nakonec dorazili v hojném počtu. Jenže díky
skvělé spolupráci s SDH Pstruží a obcí nám
byl zapůjčen hasičský vůz, který jsme naplnili
věrnými fanoušky a kamarády z oddílu. Výsledkem byla skvělá atmosféra, která se projevila i
na herním výkonu. Po boji a výsledném skóre
6:4 mohla vypuknout konečně radost a oslava
vítězství. Navázali jsme tedy na úspěšnou sezonu mistrovských soutěží našeho klubu.
Tímto bychom rádi poděkovali Obci Pstruží,
SDH a fanouškům za podporu a zdůraznili výkon hráčů: Romana Opřalky, Zdeňka Babince
a Petra Spiela. Děkujeme za historický úspěch
oddílu. Rádi bychom vás rovněž pozvali na pokračování II. stupně, kde náš celek bude hostit
již jeden z přímo nasazených ligových týmů.
Datum a čas bude upřesněn pozdějším losem.
Utkání bude sehráno nejpravděpodobněji začátkem příští sezóny, tedy na přelomu září až října.
Klub Stolního tenisu

Besídka ke dni maminek
Naše milé maminky dostaly dárek. Byla to vystoupení všech žaček a žáků naší školičky a školy.
Školička tančila a zpívala a s dětmi i jejich
paní učitelky – E. Novotná, L. Švihlová, Z.
Tomančáková. Předškoláci skotačili na píseň
„Kluci kočičí“ a na to dohlížela p. uč. I. Kočí.
Z 1. třídy přifrčely berušky se svými broučky
a 2. třída přijela až z Mexika. Nacvičily p. řed.
R. Závodná a p. uč. L. Kolesová. Happy dance
předvedli smajlíci z 3. tř. a palce jim držela p.
uč. K. Kamaryt.
Po nich přiběhli pravěcí lidé a předvedli ta-

nec oslavující život v dobách hodně vzdálených
(4. a 5. tř.). Předvedly se i mažoretky se svými
rytmickými vystoupeními (1.-4. tř.) a oboje nacvičila p. uč. M. Janošcová.
Mistr tance p. A. Langer připravil se svými
svěřenci velmi živé vystoupení.
Na závěr jsme nezapomněli maminkám popřát, protože víme, že v celém širém, velkém
světě, jinou takovou nenajdeme …
Snad maminky i všechny ostatní návštěvníky program pobavil, potěšil, snad i rozesmál.
ZŠ a MŠ Pstruží

Vládce nebes 2014

jubilea
V měsíci červnu 2014 oslaví svá životní jubilea
tito naší spoluobčané:
87 let - p. Vávrová Ludmila
84 let - p. Šimčáková Marie
84 let - p. Šprla Oldřich
81 let - p. Janoušek Vilém
81 let - p. Kubalová Marie
81 let - p. Kurečková Jarmila
75 let - p. Czudková Zdeňka
65 let - p. Ing. Pošta Václav
65 let - p. Šimčáková Pavla
60 let - p. Michalus Petr
55 let - p. Ing.Březina Jan
55 let - p. Šigut Ladislav
50 let - p. Ing.Kundračík Ján
Přejeme hodně štěstí, zdraví, osobní pohody
do dalších let.
Soc., šk. a kult. komise

Změna termínu
zájezdu
Oznamujeme, že plánovaný zájezd do Jeseníku – Dlouhé Stráně, Karlova Studánka se
přesouvá na 30. 6. 2014. Vše ostatní zůstává
nezměněno. Odjezd v 6 hodin od obecního
úřadu a dalším nástupním místem je škola.

I letos jsme se zúčastnili soutěže pořádané časopisem ABC Vládce nebes. Poskládali
jsme si ty nejlepší modely vlaštovek a v pondělí
19. května jsme se utkali se svými spolužáky.
První místo vybojoval Petr Eltner (4. tř.).
Jeho vlaštovka letěla úctyhodných 16 m a 30
cm. Na druhém místě se umístil Richard Karásek (4. tř.) s vlaštovkou, která přistála ve

vzdálenosti 14 m 71 cm. Třetí místo obsadila
jediná dívka, Anežka Běčáková (4. tř.). Její hod
byl dlouhý 13 m a 6 cm. Vítězům gratulujeme!
Všichni jsme se velmi snažili a pečlivě vybírali vlaštovky, se kterými se soutěže zúčastníme. Soutěž nás potěšila a pobavila a věříme,
že se budeme moci příští rok zúčastnit znovu.
Žáci ZŠ Pstruží

Fotbalový McDonald´s Cup
Ve dnech 5. a 6. května proběhlo okrskové kolo fotbalového
turnaje McDonald´s Cup. Všechny zápasy byly odehrány v areálu
fotbalového hřiště na Pržně. ZŠ
Pstruží se zúčastnila v obou kategoriích A (1.-3. třída) a B (4.-5.
třída). Bohužel z různých důvodů
v obou kategoriích chyběli naší
ZŠ Pstruží nejlepší hráči, ale ostatní hráči se bili jako lvi a zaslouží poděkování za reprezentaci školy.
Výsledky:
kategorie A:
žáci 1. až 3. tříd
1. ZŠ Frýdlant n. O.
Komenského (postup do
okresního kola)
2. ZŠ T. G. Masaryka FnO
3. ZŠ Pržno
4. ZŠ Pstruží
5. ZŠ Metylovice

kategorie B:
žáci 4. a 5. tříd
skupiny:
1. ZŠ T. G. Masaryka FnO
2. ZŠ Metylovice
3. ZŠ Pstruží
4. ZŠ Ostravice
1. ZŠ Čeladná
2. ZŠ Frýdlant n. O. Komenského

3. ZŠ Janovice
4. ZŠ Pržno
Ze skupin postupovaly dva
nejlepší týmy do semifinále. Do okresního kola po
vítězství v semifinále nad ZŠ
Metylovicemi a finálové výhře
nad ZŠ T. G. Masaryka FnO
postoupil tým
ZŠ Čeladné.
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Ostravice

Červen 2014

slovo starosty
Již více jak 200 000 korun za škodu nula?
Vážení spoluobčané,
jsem potěšen Vaším zájmem a častými
dotazy na soudní proces, kdy je obžalováno
vedení obce za pokus úmyslu způsobit obci
škodu 25.200 Kč, která nevznikla. Po komunálních volbách 2010 se stalo módní záležitostí podávání trestních oznámení ze strany opozičních zastupitelů, aniž by nějak svoji práci,
či jiný názor na věc politicky projednávali na
zastupitelstvech obce. Tento případ je i obec
Ostravice, kdy na základě podání zastupitelů pana Vladislava Zápalky (za KDU-ČSL) a
zastupitele pana Tomáše Kokeše (člen Věci
veřejné) jsme se dostali pod tlak vyšetřování
policie, krajského úřadu a jiných orgánů. Je
nutno říci, že jsem v loňském roce dva měsíce strávil každé pondělí podáváním vysvětlení
co, kde, kdy a jak. Na dotaz na daného zastupitele obce – oznamovatele, proč a z jakého
důvodu takhle činí a podává trestní oznámení, nám bylo na veřejné schůzi sděleno, že
využívá svého zákonného práva, kdy může
podat trestní oznámení. Záměrem je prošetření daných problematik a proč by to dělal on,
když toto celé policie šetří zdarma. Pokud nic
nezjistí, rozhodnutí se v našem právním státě
dozví pouze oznamovatel. Nyní jsou na území
obce Ostravice vyslechnuti takto všichni zastupitelé, pracovníci obce, pracovníci dodavatelských firem, občané, kteří se zapojují do činnosti obce, až po pracovníky krajského úřadu.
Dnešní činnost „zdivočelé“ policie a státních
zástupců, kteří nejsou schopni rozlišit politické
boje v zastupitelstvech obcí a všemu přikládají
ihned trestní odpovědnost, zneužití pravomoci
veřejného činitele, aniž by odkazovali na politickou zodpovědnost politiků, starostů vůči
zastupitelstvu a vůči občanům.
Jelikož je člověk tvorem omylným a ani já
se nepovažuji za člověka dokonalého, je třeba
říci, že vždy jednám dle svého nejlepšího vědomí a svědomí v souladu se slibem zastupitele.
Nyní bych v několika větách shrnul celý případ:
Obec Ostravice měla za uplynulých šestnáct let vždy soukromého auditora, měla s ním
uzavřenu dlouhodobou smlouvu, která se vždy
ke konci roku prolongovala pro následující rok.
Takhle se dělo i pro rok 2011 a po řádném
ukončení roku 2010 v březnu 2011, kde nebyly
vzneseny žádné námitky či připomínky ke změně auditora, jsem postupoval jako každoročně
a v souladu s prodlouženou smlouvou a výkladem zákona § 103 odst. 4 písm. a zákona o
obcích jsem objednal audit hospodaření obce
u soukromého subjektu. Následně na to bylo
na krajský úřad zasláno oznámení o provedení auditu. Dne 13. 6. 2011 zastupitelstvo obce
bez doplnění programu, bez oznámení, odhlasovalo provedení auditu krajským úřadem,
kde v zápise není uveden rok, pro který se
toto usnesení vztahuje. Jelikož tento bod nebyl předmětným bodem jednání zastupitelstva,
nebyl jsem na něj řádně připraven. Bohužel
zásahem vyšší moci auditor zemřel. Na dalším
zasedání zastupitelstva jsem o těchto okolnostech informoval zastupitelstvo a nebylo přijato
žádné usnesení. Ze zasedání zastupitelstva
dne 5. 9. 2011, kdy se kontrolovala usnesení
zastupitelstva ze dne 13. 6. 2011, bohužel není
sepsán zápis, kterým byl pověřen zastupitel
pan Tomáš Kokeš (oznamovatel podezření na
uskutečnění trestných činů). Jelikož se konec
roku blížil, byla zde i spolupráce a důvěra, navázali jsme spolupráci s nástupnickou organizací – bývalou zaměstnankyní auditora, nechali
zpracovat stanovisko právní kanceláři a dne 3.
10. 2011 rada obce schválila smlouvu s touto
auditorskou společností. Jeden ze zastupitelů

jubilea
Významné životní jubileum oslaví v měsíci
červnu 2014 tito naši spoluobčané:
50 let - paní Zdeňka Šmoldasová
50 let - paní Stanislava Kubačáková
50 let - pan Jiří Mareš
50 let - pan Milan Beneš
60 let - pan Viktor Fiala
80 let - paní Marie Bílková
Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let
přejeme hodně zdraví a osobní pohody.

vznesl dotaz na krajský úřad, zda postupujeme
správně. Po složitém posouzení krajským úřadem, který požádal o stanoviska ministerstvo
vnitra a ministerstvo financí, nás tento nakonec
požádal, nikoliv rozhodl, abychom objednali
audit u krajského úřadu. Jelikož máme dobré
vztahy s krajským úřadem, jeho žádosti jsme
vyhověli, audit jsme objednali u krajského úřadu a s firmou jsme se dohodli, že od smlouvy
bez finančního vyrovnání odstoupíme. Výsledek této vzniklé složité situace projednalo a
jednohlasně schválilo zastupitelstvo v prosinci
2011. S krajským úřadem jsme spolupracovali,
vyhověli jejich požadavkům a závěrem výsledek krajského šetření byl jediný nedostatek, a
to, že jsme rok 2010 uzavřeli v zastupitelstvu
bez výroku „bez výhrady“.
Opoziční zastupitelé nebyli spokojeni, a tak
bez jakéhokoliv veřejného projednávání či vyvozování politické odpovědnosti podává jeden
z nich trestní oznámení, a tím se rozjíždí celá
policejní mašinérie. Výslechy vedli vyšetřovatelé, kteří postupně vyslechli zastupitele, zaměstnance obce. Policejní praktiky při škodě
nula jsou dle hesla „je třeba přitvrdit“.
Stav je takový: v červnu 2013 okresní soudce celé obvinění zastavil. Státní zástupce Mgr.
Ladislav Hradil se odvolal. Státní zástupce
ustanovil opatrovníka obce, aniž by si zjistil či
ověřil, kolik členů rady je obviněno. Obvinění
nejsou jedna členka rady, pak deset zastupitelů (nadpoloviční většina), kterým mohla být
tato pravomoc svěřena a mohli tuto činnost vykonávat. Nemuselo docházet k dalším finančním nákladům státu, kdy opatrovník hájí škodu
nula. V listopadu 2013 krajský soud vrací celý
spis k novému projednávání a následně bylo
7. 2. 2014 svoláno hlavní líčení, kde se započalo s výslechem obviněných, další postup je
21. 3. 2014 (odročeno) a 4. 4.2014 výslechem
svědků a dále se uvidí. Pokračujeme výslechem dalších svědků dne 5. 6. a 19. 6.2014.
Všechno stojí čas a peníze.
Již dnes přesahují uhrazené právní služby
částku 200.000 korun a není to částka konečná, kterou šlo jistě využít zcela jinak.
Dnes jsme stíháni za zvednutí ruky bez osobního prospěchu, své hlasování nepopíráme.
Jestliže nyní vezmu v úvahu, že není vyvozena jakákoliv politická zodpovědnost i přesto,
že si situaci vyřešilo samo zastupitelstvo, a přecházíme přímo k trestní zodpovědnosti, dochází
k obrovským škodám. A to úhradou právníků,
dále činností a zatěžováním soudů, šetřením
policie, stát hradí státního zástupce, opatrovníka
a další výdaje spojené s procesem. Daleko větší
ztráty vidím v nechuti zastupitelů obce (i v jiných
obcích, které o procesu vědí – média již informovala) dále pracovat pro obec, úspěšně ji rozvíjet,
jak po stránce kulturní, sportovní či stavební. Již
nyní si pokládáme otázku, zda jsme nezpůsobili
obci škodu, když jsme vytvořili v loňské mrazivé
zimě dětem na školním hřišti kluziště, protože
tu vodu do vodovodního řadu již nikdo nevrátí.
Vše bude asi někdy hodnotit státní zástupce, co
je pro občany obce výhodné, nebo je to škoda?
Obec Ostravice dokončila úspěšně stavbu kanalizace v hodnotě čtvrt miliardy korun, i po kontrole evropských auditorů v roce 2012 měla vše
v pořádku. Tak tomu je i u jiných investičních
celků v milionových hodnotách. Vše výše uvedené působí na vedení obce, které pracuje pro
vás občany a dnes sedí na lavici obžalovaných
se škodou nula, deprimujícím pocitem.
Jelikož jsem člověkem optimisticky laděným, věřím v Zástavu České republiky „Pravda
zvítězí nad lží a nenávistí“.
Ing. Miroslav Mališ, starosta obce

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM!
Sdělujeme občanům Ostravice,
že v období 16. 6. – 17. 6. 2014
v době od 8.00 –
15.00 hodin bude
docházet k odstávce,
vodovodního řadu
z důvodů čištění a
údržby vodojemů obce Ostravice.
Děkujeme za pochopení.
hopení.
ce
Obec Ostravice

KOS informuje o činnosti
Ve středu 21. května se členové klubu vypravili na návštěvu sklárny
ve valašské Karolince. Na vrátnici nás přivítal průvodce, který nás seznámil se vznikem a historií zdejšího sklářství. Provoz sklárny je dnes
velmi omezen a zůstala jen technologie zdobení skla za pomocí včelího
vosku a následného leptání kyselinou fluorovodíkovou. Po prohlídce si
mohli účastníci zakoupit některý sortiment ve velmi dobře zásobené
podnikové prodejně, která spolu s provozem patří do sdružení Crystalex. Přestože se ve zdejší sklárně sklo již nefouká, byla prohlídka velmi zajímavá a rozšířila nám znalosti. Na zpáteční cestě byla naší další
zastávkou návštěva nově zrekonstruovaného hotelu Bauer v Bílé (Pokrok) a jeho sportovního a
zábavného zázemí. Druhou akcí měsíce bylo tradiční smažení vaječiny. Vzhledem k uzávěrce podání
příspěvků ke zpracování vydání uvedeme podrobnosti o konané akci v příštím článku. Příští akce
našeho klubu – zájezd se koná dne 11. 6. Informace budou uveřejněny na obvyklých místech. JN

Grunik v ostravském Gongu s Bittovou
„Iva Bittová s Janáčkovou filharmonií vykoupala Ostravu v očistné hudební lázni“ – tento titulek jsem si vypůjčila z článku od Milana Bátory.
Takto hodnotil koncert v ostravském Gongu, který se konal v pondělí 5. května. Vypůjčila jsem si
ho taky proto, že přesně odpovídá mým pocitům.
Pozvání k účinkování na koncertu s paní Bittovou, velkým symfonickým orchestrem a v koncertním sále Gong v Ostravě Vítkovicích nám
udělalo velikou radost. A tak začalo zkoušení
– plné pochybností, jestli to zvládneme a neuděláme si ostudu, a plné odhodlání, udělat vše pro
to, abychom si před muzikantskými profesionály
netrhli ostudu. A tak se zkoušelo a zkoušelo…
Pak přišel den D.
Samotné prostředí Dolních Vítkovic a haly
Gong v bývalém plynojemu má svou surovou
krásu a zvláštní atmosféru. Bylo zajímavé
poznat ho i „zevnitř“ – to je v prostorách pro
diváky nepřístupných – spletitých chodbách a
úzkých schodištích.
Když jsme dorazili na zkoušku, bylo už
všude rušno – před Gongem přenosové vozy
České televize a Čs. rozhlasu, plno kabelů, na
jevišti ladili přicházející muzikanti, paní inspicientka si povzdychla, že šatna pro nás je asi
malá, ale jiná už není, pan režisér, zvukaři a jiní
a jiní. A taky Petr Ostrouchov a paní Bittová.
Čas vyměřený na zkoušku uběhl velice
rychle, převléct se do krojů a jede se na ostro.
„Mimořádný koncert Janáčkovy filharmonie
ve Vítkovickém Gongu provázelo ukázkové
zboření stylových škatulek, hudebního klišé a
tradičního pojetí hudby a orchestru. Ústřední
osobností koncertu byla zpěvačka a houslistka
Iva Bittová“ – tolik opět M. Bátora
Královna koncertu paní Iva Bittová byla
neuvěřitelná, spontánní, křehká i plná energie
– prostě úžasná! Spolu s ní přijeli do Ostravy
hosté spojení s realizací jejího vysoce ceněného alba Zvon. Na koncertě účinkovaly známé
osobnosti – kytaristé Vladimír Václavek, Josef
Štěpánek, kontrabasista Karel Honzák, bubeník Martin Novák, trumpetista Oskar Tórók,
skupina Čikori a Petr Ostrouchov a Beata
Hlavenková, kteří celý večer koncipovali. Celý
koncert pak doprovázela Janáčkova filharmonie Ostrava s dirigentem Vladimírem Švecem.
Vedle těchto zvučných jmen jsme jako hosté
byli přizváni i my z Gruniku, a to díky tomu, že
jsme se před dvěma roky svou malou troškou
podíleli na nahrávce alba Zvon.

Den Země
s Opičárnou
Přijela jsem ke škole, kde jsme se v úterý
22. dubna scházeli. Potom nám paní učitelka Tkáčová dala rukavice a pytle. Pak jme
vyrazili směrem k Opičárně a při tom jsme
sbírali odpadky. Našli jsme plno zajímavých
věcí jako třeba trubky, ještě neotevřené plechovky, všelijaké lahve skleněné i plastové,
já jsem dokonce našla starou peněženku s
desetikorunou a dvaceti haléři. Celou cestu
nám pomáhal a vedl nás lesník a paní učitelka
Tkáčová a Filipová. Když jsme došli k cíli na
Opičárně, po svačině jsme mohli na prolézačky. Na zpáteční cestě jsme se zastavili na hřišti na Sepetné. Pohráli jsme si a vraceli se do
školy. Velmi mě to dopoledne bavilo. Chtěla
bych si celou akci zase zopakovat.
(z práce B. Březinové, 4. třída)

Holky z malého Gruniku – Míša Čárková,
Natálka Rokytová a Nika Chasáková zpívaly
ve skladbě Ukolébavka s paní Ivou a orchestrem. Při natáčení CD to bylo snažší – holky
dostaly přes sluchátka nahranou skladbu a jen
nazpívaly svůj part – když se nepovedlo, zpívalo se znovu. Teď to bylo se vší parádou a
žádný další pokus nebyl. Musím holky ocenit,
byly bezvadné, už na zkoušce se jim dostalo
uznání od členů filharmonie klepáním smyčců o
pultíky s notama! Taky samostatný 7sedmiminutový blok písní z našeho kraje za doprovodu
koncovek se děckám z velkého Gruniku povedl a dostalo se jim dlouhotrvajícího potlesku.

Závěrečné skladby koncertu Zelený vineček a
Balada pro banditu si už všichni – i Grunikovci
užívali plnými doušky.
I Gruniku se dostalo od Milana Bátory pochvaly: „Nádhernou vsuvku zařídili také děcka z folklorního souboru Grunik. …Zahrát si
s Bittovou musí být výsostný okamžik štěstí pro
každého hráče!“
Myslím, že byl a nejen pro ty na jevišti, ale i
pro nás, kteří jsme sledovali se zatajeným dechem celý koncert v hledišti. Byl to zážitek, na
který se nedá zapomenout.
„… Pastva pro uši byla zkrátka k nevyslyšení.“
Zuzana Švébišová

Medvědi procházejí Beskydami
(Pokračování ze str. 1)
Nejčastěji se medvědi pohybují v noci, za soumraku a za svítání, protože se snaží vyhnout lidem
a jejich aktivitám. A zatím se jim to poměrně daří
– přímých setkání (nikoli však napadení!) člověka
s touto plachou šelmou je v Beskydech jen minimum. K tomu, aby to tak zůstalo i v budoucnu, kdy
k nám budou přicházet hledat domov další a další
medvědi, můžeme přispět především my lidé.
Poměrně snadným, a přitom velmi důležitým, krokem k bezproblémovému soužití s divokými medvědy je zabezpečení nádob na
odpad tak, aby se do nich medvědi nedostali.
Díky svému vynikajícímu čichu jsou lákáni zapáchajícími odpadky, především kuchyňskými
zbytky, i na velkou vzdálenost. Pokud medvěd
takto objeví snadno dostupný zdroj potravy,
snaží se ho co nejvíce využít, vrací se k takovému místu a přitom ztrácí přirozenou plachost.
Stanou se z nich synantropní (kontejneroví)
medvědi, kteří mohou způsobovat problémy.
Svého návyku na potravu od lidí a lidskou přítomnost už se nedokážou zbavit.
Tyto případy jsou známé především ze Slovenska. Medvěd vybírající kontejner byl však před
několika lety hlášen i v Ostravici u chatové osady
Skalka pod Smrkem. Po zabezpečení nádoby
poklopem se tam údajně již neobjevoval. Předejít
vzniku této situace je jistě lepší, než následně řešit
nezvané medvědí „návštěvy“ i na dalších místech.
Proto Hnutí DUHA Olomouc po dohodě s obcemi Ostravice a Staré Hamry nechalo vyrobit
speciální poklopy a zabezpečit jimi velkoobjemové kontejnery na vybraných pěti nejrizikovějších místech. Jejich vhazovací dvířka jsou vybavena jistícími páčkami, které medvěd otevřít

nedokáže, ale pro člověka je to vcelku snadné.
Aby bylo opatření účinné a mohlo chránit
všechny obyvatele před nebezpečím kontejnerových medvědů (ale i samotné medvědy například před zraněním ostrými předměty v odpadcích), je potřeba poklopy důsledně zavírat včetně
zajištění páčkou. Ta je konstruována tak, že po
puštění dvířek z výšky by měla sama zapadnout.
Pokud by se vám zdály samotné poklopy
zbytečné nebo důsledné zavírání dvířek jako
otravný úkon navíc, vězte, že za bezpečnost
vás i ostatních lidí to stojí. Je to opravdu to
nejmenší, co může každý pro poklidné soužití
s medvědy udělat. To zní jako docela přijatelná
daň za možnost žít či se rekreovat v tak krásné
a zajímavé oblasti, jakou Beskydy jsou právě i
díky výskytu velkých šelem, nemyslíte?
Vaše návrhy na další místa v Beskydech,
kde by bylo vhodné zabezpečit nádoby na
odpad, uvítáme na kontaktech: info@selmy.cz
nebo tel. 602 529 850.
Více informací o medvědech: www.selmy.cz
Leona MACHALOVÁ
terénní pracovnice Hnutí DUHA Olomouc

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce a European Outdoor Conservation Association (EOCA).
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Červen 2014

Čeladná

Senior Club Čeladná informuje

Program klubu v měsíci květnu byl poněkud
zredukován dvěma čtvrtečními svátky, nicméně
další čtvrtky stály za to. V pořadu Odpoledne
s divadlem a kytarou nám děti z MŠ představily
skvělé a roztomilé divadelní představení s názvem Kočičí škola, bylo to opravdu moc hezké, bouřlivý potlesk patřil také scenáristkám a
režisérkám v čele s paní ředitelkou Mgr. Natálií
Toflovou. Posléze jsme přeladili na sborovou
pěveckou produkci s kytarou a nakonec i harmonika zazněla v podání paní Ručkové z Frýdlantu. Následující čtvrtek jsme zahájili kuželkářskou sezónu v areálu hotelu Dejmon. Počasí
bylo ideální, cesta příjemná, stejně jako posezení a samotné kuželkářské klání. Ještě nás čeká
výprava do Malenovic, nejprve do kostela sv. Ignáce a potom do Penzionu U Pacošů, snad reálné počasí popře stávající nedobrou prognózu.
Jinak se jako obvykle v úterý a ve čtvrtek dopoledne cvičilo, úterní odpoledne mastily karty
a čtvrteční poledne probíhala angličtina, před ní
pak ještě kroužek Country Dance.
V měsíci červnu se krom standardních programů můžeme těšit na tradiční smažení vaječiny, výlet na vodní dílo Šance, vypravíme se také
otestovat frýdlantský Penzion Letohrádek a klubový „školní rok“ zakončíme kde jinde než na
kuželkách v Dejmonu. Takže srdečně zveme.
Program na měsíc červen najdete jako
obvykle v čeladenském Zpravodaji, v klubu,
v infocentrech Čeladná a Pstruží nebo na
www.senioriceladna.cz.

Klubovnu naleznete v přízemí Domu s pečovatelskou službou, kontaktovat mě můžete
osobně (přítomen jsem obvykle ve čtvrtek), telefonicky (737 532 227) nebo skrze e-mail petr.
bernady@seznam.cz.
Těším se na naše další společná setkání.
Petr Bernady

Kočičí škola.

Zátiší s kuželkami.

Vítězství v MC Donalds cup
Žáci naší školy dělají i věci, pro které mají
obrovskou vášeň. Tou velkou láskou není nic
jiného než f-o-t-b-a-l. Učitel vždycky sklidí
úspěch, když uvolní část hodiny tělesné výchovy a žáky nechá si zakopat.
Letošní páťáci mají v kolektivu děvče, které
se rádo honí za míčem a svým umem zastíní i
mnohého chlapce. A právě ona iniciovala naši
letošní účast v MC Donalds cup. Tak jsme vy-

brali ty nejlepší hráče, řady doplnili o dva šikovné čtvrťáky a vyrazilo se na okrskové utkání
do Pržna. Naši malí sportovci hráli, jak nejlépe
uměli, nehádali se, navzájem si pomáhali, povzbuzovali se. A ono se to zúročilo. Došli až
do úplného finále, celý okrskový turnaj vyhráli
a přivezli domů zlatou. To bylo radosti … Ještě
jednou gratulujeme.
Hana Golasová, ZŚ Čeladná

Děti u památníku
Letos si svět připomněl 69. výročí ukončení
2. světové války. Se zpěváky naší školy jsme
se u této příležitosti poklonili památce padlých
hrdinů u Pomníku obětem 2. světové války
v Dolní Bečvě. Děti zazpívaly dvě národní písně
a s paní Kapsovou položili na pomník kytici. To-

muto pietnímu aktu předcházela přímo na místě
beseda s přímým účastníkem bojů v okolí. Děti
se takto pomyslně mohly dotknout skutečných
dějin, o kterých se učí v knihách vlastivědy. Byl
to pro ně opravdový zážitek.
Hana Golasová, ZŚ Čeladná

Tak vypadá dělba práce.

Víte, v čem se lišíme?

Setkáváme se opakovaně s tím, že pacienti ani
lékaři nemají přesné informace o tom, čím se liší
lázně a odborné léčebné ústavy (dále jen OLÚ) a
ve kterých případech je vhodné o léčbu požádat.
V minulém díle našeho seriálu jsme vysvětlili, že
název Lázně Čeladná používáme z historických
důvodů, kvůli tradici bývalých lázní Skalka, založených v roce 1902 v místech dnešního rehabilitačního centra. V tomto díle se budeme rozdílům
mezi lázněmi a OLÚ věnovat podrobně a uvedeme odpovědi na nejčastější otázky, které v souvislosti s rehabilitací v BRC dostáváme.
Jaký typ zdravotnického zařízení je Beskydské rehabilitační centrum v Čeladné?
„BRC je odborný léčebný ústav zaměřený
na léčebnou rehabilitaci pohybového, oběhového a nervového ústrojí. Se všemi zdravotními pojišťovnami máme uzavřenou smlouvu o
poskytování a úhradě hrazených služeb. Jsme
lůžkové zdravotnické zařízení, při léčbě jsou
pacienti podle svého zdravotního stavu ubytováni v některém z léčebných domů. Pouze
v omezené míře poskytujeme ambulantní léčbu, kdy pacienti (po předchozím vyšetření lékařem BRC) docházejí k léčbě z domova.“
V čem se liší léčba v BRC od léčby v lázních?
„Lázně mají přímo na svém území přírodní
léčivý zdroj, který využívají k léčbě (například
minerální vodu, rašelinu apod.) V BRC využíváme přírodní léčivé zdroje také, ale dovážíme
je odjinud (například darkovskou sůl nebo rašelinu). S nadsázkou lze říci, že na rozdíl od
lázní jsou naším „přírodním léčivým zdrojem“
především lidé – zaměstnanci. Je to tak proto,
že ze zákona musíme zajistit větší počet lékařů,
sester a ošetřovatelek, takže můžeme o pacienty pečovat mnohem intenzivněji a s důrazem
na jejich individuální potřeby. 90% našich pacientů absolvuje individuální fyzioterapii, někteří
ještě také ergoterapii. Důraz klademe na to,
aby pacienti odjížděli domů s doporučením, jak
ve cvičení a v dalších postupech pokračovat
doma. Velkým povzbuzením a motivací k jejich
vlastní aktivitě jsou zjevné pokroky v průběhu
léčby. Vyžadují sice větší námahu, ale jsou trvalejší. Přírodní léčivé zdroje v lázních se například využívají ke koupelím a k zábalům, tedy
k pasivním procedurám, které pacienta žádné
velké úsilí nestojí.“
Po jakých operacích a s jakými zdravotními problémy se lze v BRC léčit?
„Léčebně rehabilitační péči hrazenou zdravotními pojišťovnami poskytujeme pacientům
po operacích páteře, srdce a cév, výměnách
kloubů, dále po úrazech a při kloubních a neurologických onemocněních. Rehabilitujeme
také stavy po mozkové mrtvici.“
Nastupuje se k léčbě v BRC z domova, nebo

Větší počet lékařů, sester a ošetřovatelek nám umožňuje pečovat o pacienty intenzivně
a s důrazem na jejich individuální potřeby.
jen po operaci nebo léčbě v nemocnici?
„K léčbě nastupují pacienti z domova i z lůžkových oddělení nemocnic (přímým překladem).
Při navrhování léčby s nástupem z domova musí
být z návrhu na léčebně rehabilitační péči patrné, že zdravotní stav pacienta vyžaduje lůžkovou formu léčení (například proto, že opakovaná
ambulantní léčba byla málo účinná, nebyla by
účelná, nebo možná z důvodu pohyblivosti.) Je-li pacient poslán k léčbě přímo z nemocnice,
přijmeme ho hned, jeho žádost v tom případě
vyplňuje lékař v nemocnici a revizní lékař ji
schvaluje v průběhu několika následujících dní.“
Kolik se v BRC léčí najednou pacientů?
„Počet obsazených lůžek v léčebných
domech kolísá, celkem je to zhruba 220.
Průměrně u nás pracuje 230 zaměstnanců.
V počtu zaměstnanců a v jejich odborném
složení spočívá další rozdíl mezi OLÚ a lázněmi. Zatímco na jedno pacientské lůžko v BRC
připadá průměrně jeden zaměstnanec, v lázních připadají průměrně dvě až čtyři lůžka na
jednoho zaměstnance. Jak už bylo řečeno,
v našich smlouvách se zdravotními pojišťovnami je přesně stanoveno, kolik zaměstnanců a
s jakou specializací musíme mít na určitý počet
lůžek, lázně mají tato „čísla“ jiná.“
Kdy jet do BRC a kdy do lázní?
1) Chystáte se na operaci páteře nebo máte
před sebou výměnu kyčelního či kolenního
kloubu? Domluvte se v nemocnici s lékařem,
který vás bude operovat, aby vám žádost o
léčbu v BRC vypsal. V tom případě byste nastoupili k léčbě přímo z nemocnice, asi pátý až
sedmý den po operaci. Pokud lékař nebude
vědět přesně, jak by měl postupovat, můžeme
vám všechny informace poslat poštou, nebo
stačí zavolat na 558 616 211.
2) Docházíte občas s nějakými pohybovými
obtížemi, nebo kvůli opakujícím se bolestem

na rehabilitaci do ambulance v místě vašeho
bydliště? Uchylujete se občas k lékům, protože už nezvládáte bolest? Pomůže vám ambulantní léčba vždy jen na pár týdnů? Mohou vás
pro množství pacientů objednat na rehabilitaci
až zadlouho? Také v tomto případě požádejte ošetřujícího lékaře (specialistu) o vypsání
žádosti o léčebně rehabilitační péči v BRC a
nechte si ji potvrdit praktickým lékařem, než ji
odešlete do vaší pojišťovny.
3) Neschválil vám přesto revizní lékař žádost
o léčbu v BRC? I pro vás máme řešení – několik variant rehabilitačních pobytů pro samoplátce. Například program týdenního intenzivního
pobytu RESTART zahrnuje obdobné procedury jako léčebný pobyt „přes pojišťovnu“. Můžete
si také rezervovat oblíbený léčebně rekreační
pobyt s menším počtem procedur.
4) Bolí vás například žlučník, trpíte různými
alergiemi, nebo máte lupénku či astma? Pak
budou pro vás vhodnější lázně. Andrea Adamová, oddělení rozvoje a marketingu BRC
Vážení čtenáři, tento článek je pátým dílem seriálu, který se v průběhu roku 2014
věnuje činnosti Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné. Cílem jednotlivých
dílů je představit metody a postupy, které
při rehabilitaci pacientů využíváme. Chceme také seznámit čtenáře s prací našich
zaměstnanců, z nichž mnozí jsou občany
Čeladné, či okolních obcí a měst. Věříme,
že přinášené informace zaujmou i ty, kdož
využili či hodlají využít našich zdravotnických a dalších služeb.
KONTAKT:
Beskydské rehabilitační centrum, 739 12
Čeladná 42; 558 616 211; www.brc.cz
www.youtube.com/rehabilitacnicentrum

BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ
CENTRUM
přijme do restaurace
U Sestřiček zaměstnance
vyučené v oboru kuchař - číšník
Informace: vedoucí restaurace
H. Langrová; 603 854 333
BRC, 739 12 Čeladná 42;
www.brc.cz; info@brc.cz
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Nedělní klid v obci

V minulém čísle Mikroregionu byl na stránce
č. 11 (Janovice) zveřejněn článek „Hluk v obci
řeší vyhláška“. Stále jsou mezi námi takoví,
kteří „kašlou“ na dodržování této vyhlášky a v
neděli obtěžuji hlukem své sousedy, protože
oni jsou někdo, na ně nikdo nemůže a všichni
ostatní jim mohou být ukradení.
Kladu otázku, má většina slušných občanů
stále těmto nepřizpůsobivým sousedům ustu-

povat a tolerovat jejich chování? Co to jsou
za lidé (spoluobčané), kteří nejsou ochotni
dodržovat základní normy spolužití? Máme se
vzájemně udávat, pokutovat a tím ještě více vyhrocovat někde už i tak narušené sousedské
vztahy?
Mám za to, že to chce „pouze maličkost“,
nevidět jen sám sebe, ale brát ohledy i na ty
druhé.
starosta

Zasedání zastupitelstva obce
Obecní úřad Janovice zve občany na 17. veřejné zasedání zastupitelstva obce,
které se bude konat v pátek 13. června v 17 hodin
v budově Hasičské zbrojnice Janovice-Bystré.
Na tomto zasedání bude mimo jiné zastupitelům předložen
ke schválení závěrečný účet obce Janovice za r. 2013. (za OÚ starosta)

Kdo hledá, najde!!!

Na základní škole v Janovicích úspěšně funguje již třetím rokem projekt volejbalového klubu ŠSK Beskydy, který je zaměřen na barevný
minivolejbal dětí od 1. do 5.třídy. Základní průpravou prošly desítky dětí a to považuji za dobrý odrazový můstek pro rozšíření činnosti i na
druhý stupeň základní školy. Tělocvična a nový
sportovní areál skýtají dobré zázemí pro vznik
volejbalového oddílu, který naváže na projekt
barevného minivolejbalu.
Samotný klub ŠSK Beskydy nemá sílu na to,
aby organizačně, ekonomicky a lidským potenciálem dotoval volejbal v každé obci. Udělal však

to základní – připravil děti,
aby mohly hrát volejbal.
Proto se obracím touto
cestou na občany Janovic (případně i odjinud),
zda se najdou zájemci,
kteří by se různou formou
podíleli na vzniku a činnosti volejbalového oddílu
pod hlavičkou školy či jiné organizace. V kladném případě se můžeme pokusit již od podzimu
2014 startovat v okresních soutěžích mládeže.
Kontaktní adresa: Miloslav Chrobák,
734 412 953, chrobak13@seznam.cz

Červen 2014

Co se dělo a událo v obci a na obci

Vážení spoluobčané,
na svém mimořádném zasedání dne 24.
dubna odsouhlasilo Obecní zastupitelstvo
v Janovicích vstup naší obce do spolku – Místní akční skupiny (MAS) Frýdlantsko-Beskydy.
Byly schváleny Stanovy spolku, osoby zastupující obec na jednáních spolku. Obec Janovice bude zastupovat starosta obce ing. Poloch.
V MAS Frýdlantsko-Beskydy jsou zastoupeny
tyto okolní obce: Bílá, Baška, Čeladná, Frýdlant
nad Ostravicí, Kunčice pod Ondřejníkem, Malenovice, Metylovice, Ostravice, Staré Hamry,
Pržno, Pstruží. Věřme, že tento spolek bude
dobře spolupracovat a umožní jednotlivým obcím v něm zastoupeným větší rozvoj.
Květen je nejen lásky čas. V tomto měsíci si
připomínáme také nesmírně významné výročí.
Je to ukončení druhé světové války. U pomníku
padlých hrdinů první a druhé světové války na
Bystrém u bývalé základní školy si to při pietním aktu připomněli zástupci obecního úřadu
v čele s p. starostou ing. Polochem. Přítomní
byli zástupci politických stran, hasiči, sokoli,
sdružení občanů i jednotliví občané, kteří společně uctili památku všech, kteří položili životy
v hrozivé válce. Děkujeme všem, kteří přišli a
dali tak najevo, že nezapomínáme.
Na víkend 10.- 11. 5. k nám do obce zavítali se
svými atrakcemi „kolotočáři“. Proběhla Janovická

pouť. Stánků a atrakcí bylo nevídaně. Škoda jen,
že v neděli si už počasí s námi trošku laškovalo.
Ve středu ráno 14. 5. za mírného deště
vyjel autobus s našimi seniory na každoroční
plánovaný zájezd směr Arboretum Nový Dvůr
u Opavy. Cestou jsme se zastavili na zámku ve
Frýdku. Podívali se na výrobnu dobrot v Marlence u Lískovce, to všechno za stálého deště,
ale přece jenom pod střechou. Po příjezdu do
Opavy se na nás usmálo sluníčko a prohlídka
rozkvetlého parku byla balzámem na duši.
Déšť se ale v našem regionu usadil a neustával. Hladiny našich potoků se zvyšovaly,
z okolních polí se po příkopech a cestách valila
voda, a tak se stalo, že povodňová komise při
OÚ v Janovicích musela konat. Starosta obce
vyhlásil 16. května v 7.30 hod druhý stupeň povodňové aktivity, takzvanou pohotovost.
Na různých místech zasahovali naši hasi-

či i pracovníci obecního úřadu. Patří jim za to
poděkování. S bagrem odstraňoval překážky
a uvolňoval průtok vodnímu živlu i p. Stáňa
Kawulok starší. Nicméně počasí se umoudřovalo, a tak druhý stupeň povodňové aktivity byl
starostou obce odvolán 17. 5. v 15 hodin. Nebyly sice zaznamenány nějaké velké škody na
majetku, ale po období sucha se příroda opět
připomněla a musíme s jejími vrtochy počítat.
Život však běží dál a i v té propršené sobotě se nezastaví. A tak jsme na obecním úřadě
přivítali do společného života v obci naše malé
novorozence. Tentokrát se přihlásilo pět rodičů se svými ratolestmi a slavnostního aktu se i
přes nepřízeň počasí čtyři zúčastnili.
V době uzávěrky těchto novin probíhaly volby
do Evropského parlamentu. Jak jsme volili, to
se dozvíme až v příštím vydání v měsíci červnu.
Lad. Gurecký

Cesta za dobrodružstvím

Česká spisovatelka, autorka fejetonů, aforismů a povídek Zdeňka Ortová jednou pronesla
následující slova – „Musíme přečíst hodně knih,
abychom zjistili, o čem je život, a musíme hodně zažít, abychom přišli na to, že buď špatně
žijeme, nebo jsme četli špatné knihy.“ My jsme
se tímto jejím moudrem zčásti také řídili při realizaci letošního ročníku „Noci s Andersenem“ a
zvolili jako hlavní literární žánr „dobrodružství“.
Protože život je dobrodružstvím. V onom duchu
se táhlo celé naše společné setkání, jehož se
zúčastnilo čtrnáct dobrodruhů, kteří se rozhodli
vyplout na krátkou plavbu do světa poznání,
kamarádství a nezapomenutelných zážitků pod
vedením tří kapitánů. To vše v noci ze 4. na
5. dubna léta páně 2014. Naší palubou se staly prostory naší školy. Protentokrát jsme sáhli
po mladém francouzském autorovi jménem
Timothée de Fombelle a jeho knize s názvem
„Tobiáš Lolness“. Kromě práce s úryvky této
publikace jsme dětem připravili i aktivity rozličného charakteru, avšak všechny vážící se
k hlavní myšlence naší plavby. Od skládání
puzzle s dobrodružnou tematikou, přes seznámení s autory knih pro děti a mládež takto
laděné, činnosti osvěžující nejen ducha, nýbrž
i tělo, a vyžadující rovněž důvtip a přemýšlivost, společné noční rozjímání nad oblíbenými

hrdiny při svíčkách, zhlédnutí české filmové
klasiky – příběhu chlapců z českého prostředí
„Páni kluci“ na motivy díla Marka Twaina, až
po výtvarné ztvárnění symbolu stromu z Tobiášova dobrodružství. O jídlo jsme neměli nouzi,
všichni jsme zdárně dopluli zpět do přístavu a
jako kapitáni věříme, že se všem zúčastněným
cesta líbila, i když nás místy, ale opravdu jen
sem tam, zastihla malá průtrž mračen. Pozitivní
zpětné vazby od našich plavčíků hovoří samy
za sebe. Jsem velmi rádi, že se nám danou aktivitu podařilo opět uskutečnit a že jsme mohli
dětem znovu předložit potřebu četby zábavnějším způsobem. Ty si odnesly nejen malé
upomínkové předměty, ale máme naději, že i
krásné vzpomínky. Za rok snad opět na viděnou na palubě našeho pomyslného korábu.
Mgr. Lukáš Pitřík

Regionální Den Země v Janovicích
Dne 24. dubna se na ZŠ Janovice konala
tradiční oslava Dne Země. Každým rokem se
snažíme naše žáky oslavit novým a originálním
programem.
V letošním školním roce jsme se rozhodli
využít nabídku ke spolupráci s organizací Hnutí
duha a velmi rádi jsme využili nabídnutou pomoc pana Vařechy, pracovníka Povodí Odry.
Na besedu s pracovníkem Hnutí duha, panem Bojdou, jsme využili peněz získaných
v projektu Spolu s vámi, kde naše škola získala
částku 7 000 Kč na vzdělávání žáků. Pan Bojda
nás seznámil se vzácnými šelmami, které se
vyskytují na území Moravskoslezských Beskyd.
Dozvěděli jsme se informace o ochraně a monitoringu velkých šelem, který probíhá od roku
2002. Pracovníci této organizace mají autentické a neocenitelné praktické zkušenosti přímo
z terénu. Dále jsme zjistili, že o vlcích, rysech
a medvědech panuje množství předsudků a pověr. Vše nám bylo uvedeno na pravou míru a

navíc jsme se dozvěděli mnoho dalších zajímavostí. Výstupem besedy jsou informační plakáty
vytvořené dětmi o našich ohrožených šelmách.
Jako velmi cennou považujeme vzrušující
výpravu s panem Vařechou k potoku Říčka,
který protéká naší obcí. Stanovili jsme si tři místa v toku řeky, na kterých jsme pak sledovali,
jak probíhá hydrobiologický průzkum.
Žáci viděli, jak se získávají vzorky pro mikrobiologický či chemický rozbor. Dále sledovali stanovení pH vody, její konduktivitu a množství kyslíku.
Velmi poutavý byl rozbor bentosu Říčky, tedy zastoupení rostlinných a živočišných druhů na břehu
a u dna potoka. Zjistili jsme, že se zde vyskytují
jak vyšší živočichové jako například mřenka mramorová, pstruh potoční, tak i drobní chrostíci,
bruslařky, pošvatky, nitěnky či berušky vodní.
Pan Vařecha nám ukázal, jak může být zajímavá a lákavá práce přírodovědce. Rádi bychom mu touto cestou poděkovali za obětavou
práci a osobní nasazení. Naši žáci pak o poto-

Výlet na nádrž Žermanice Facebook a jeho
V sobotu 26. dubna uspořádalo sdružení
Prvočas výlet na přehradní nádrž Žermanice.
Z Janovic nás odjelo celkem 17, z toho bylo
7 dětí. Po příjezdu pod hráz přehrady jsme si
nejprve prohlédli rybné hospodářství. Průvodce nám dělal pan Marek, který i přes pracovní
vytížení přislíbil krátkou, 15minutovou prohlídku
s výkladem. Nakonec z toho byla téměř hodinová návštěva, během níž jsme se dozvěděli
mnoho informací nejen o sádkách v Žermanicích, ale i o jiných provozech rybného hospodářství státního podniku Povodí Odry. Diskutovalo se o problémech rybářského hospodaření
na přehradách a jeho vlivu na kvalitu vody. Poté
si nás převzal hrázný pan Popieluch. Nejprve
nám řekl něco z historie předcházející výstavbě

nádrže a potom i k samotné stavbě přehrady.
První zastávka v tělese hráze byla ve strojovně,
kde jsou umístěny turbíny pro výrobu elektrické energie. Po krátkém výkladu u informačních
tabulí následovala prohlídka chodeb. Dozvěděli
jsme se řadu informací o monitoringu stavu hráze. Nakonec dětem pan hrázný předvedl, jak
vypadá absolutní tma. Slibovaný Žermanický
Permoník se nám bohužel tentokrát neukázal.
Všem účastníkům výletu poskytl podnik Povodí
Odry několik drobných upomínkových předmětů.
Chtěli bychom poděkovat panu Popieluchovi
i panu Markovi, že si na nás udělali nad rámec
svých povinností v sobotu čas a umožnili nám
prohlídku s poutavým výkladem. Za sdružení
Prvočas Mgr. Markéta Vařechová

pravá tvář

Žijeme v době, kdy už i my střední generace máme občas
problém udržet krok s generací mladší, zejména jedná-li se o
technický pokrok a všelijaké vymoženosti v oblasti informačních
technologií. I když by měl být člověk flexibilním, aby obstál, ne
vždy je snadné pojmout všechny novosti, které se objevují v
neutuchajícím tempu jedna za druhou. Kde jsou ty časy, kdy
naše babičky a dědečkové poslouchali hudbu z gramofonových desek, my z magnetofonových pásek, později z cd nosičů? Dnes se sice tito „představitelé“ retra do našich hudebních
knihovniček alespoň zčásti vracejí, nicméně již nikdy nedokáží
zcela konkurovat současným přístrojům. S rozvojem počítačů
a internetu přímočaře narůstala a stále narůstají i jistá rizika
spojená s osobním životem těch, kteří danou technologii užívají
ve svém každodenním shonu. Snad nejvíce ohroženou skupinou jsou právě děti, které ne vždy dokáží rozlišit svět reálný od
světa virtuálního, ať už se jedná o touhu po úniku od každodenních starostí, či hledání nových možností trávení volného času
apod. Z tohoto důvodu chceme i my jejich orientaci ve světě
počítačů a dnes velmi oblíbených sociálních sítích alespoň trochu zpřehlednit a správně nasměrovat. Proto v žádném případě nepodceňujeme potřebu prevence a snažíme se vyhledávat
témata aktuální, zároveň akutní. Jinak tomu není ani v oblasti
výše zmiňovaných různorodých internetových sítí. V průběhu
měsíce dubna jsme se tedy rozhodli oslovit občanské sdružení
Dzoe Frýdek-Místek, jehož lektor nám vyšel i přes svou časovou tíseň vstříc a zrealizoval pro naše žáky poutavým způsobem přednášku na téma Facebook a jeho pravá tvář. Hovořil
mimo jiné i o nebezpečích, která internet skrývá, o způsobech
ochrany sebe sama atd. Tímto preventivním programem prošly
zejména ročníky druhého stupně, neopomněli jsme však již ani
třídu pátou, jelikož vědomí internetu se k dětem dostává v čím
dál více nižším věku. Chceme pružně a nepřetržitě reagovat na
problémy, s nimiž se mladá generace setkává a jejichž tlaku je
vystavována, a tím pomoci i rodičům při jejich výchově. Jsme
rádi, že můžeme na děti působit i touto cestou a alespoň zčásti
ovlivňovat jejich myšlení i žebříček hodnot.
Mgr. Lukáš Pitřík, metodik prevence

ku Říčka vytvářeli výstupy, které jsou vystaveny v budově školy. Měli například zjišťovat od
rodičů či prarodičů situaci na potoku za posledních 50 let. Dále tvořili nákres toku s přítoky,
fotili a popisovali Říčku, vytvářeli o ní báseň.
Letošní školní rok Dne Země byl ve znamení
poznání naší obce a kraje. Myslím, že jsme se
mnoho důležitého a zajímavého dozvěděli a naši
žáci mohou být pyšní na místo, ve kterém žijí.
Mgr. Monika Olšáková
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Vratka daně z nemovitosti

I v letošním roce bude občanům proplacena daň z nemovitosti za rok 2014 ve stejném
rozsahu jako v loňském roce. Při žádosti o příspěvek je třeba předložit ústřižek o zaplacení
daně nebo výpis z účtu. Dostaví se osoba, která je uvedena na složence. Pro výplatu budou

na OÚ vyhrazeny prodloužené úřední hodiny,
a to ve dnech:
úterý 10. června 2014 od 7.00 – 17.00 hodin
čtvrtek 12. června 2014 od 7.00 – 17.00 hodin
pondělí 16. června 2014 od 7.00 – 17.00 hodin
středa 18. června 2014 od 7.00 – 17.00 hodin

Povinné očkování psů proti vzteklině
Časový harmonogram 7. 6. 2014:
8.00
Bílá Jednota
8.15
Zámeček
8.30
Kavalčanky
9.00
Mezivodí
9.15
Hlavatá
9.30
Třeštík
9.45
Bumbálka
10.15
Baraní
10.20
silnice Tomek
10.30
Konečná – točna
10.40
Borsučí
10.50
Vjadačka

Pravidelně vakcinovaní psi se nyní očkují 1x
za 2 roky, psi nepravidelně vakcinovaní a vakcinovaní kombinovanou vakcínou (vzteklina,
psinka, parvoviroza, leptospiroza, hepatitida,
parainfluenza ) se i nadále vakcinují 1x za rok.
Psa musí předvést osoba starší 15 let. Každý pes musí být na vodítku a mít náhubek. Ve
vlastním zájmu se k očkování dostavte. Náhradní termín není stanoven.
Požadavek na očkování prasat proti července nebo očkování králíků ohlaste předem na
obecní úřad.
Cena za očkování psa je 100 Kč.

Pouť na Hlavaté
Cyrilometodějská pouť na Hlavaté se
bude konat v sobotu 5. července 2014.
Začátek bohoslužeb v kapli na Hlavaté je
v 10.30 hodin.

jubilea
V měsíci červnu oslaví své životní jubileum:
70 let Marie Zajacová
Našim jubilantům k jejich výročí srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví!

Bílanská pouť se koná v neděli 6. července
V sobotu 5. července 2014 se uskuteční tradiční fotbalový turnaj SVOBODNÍ – ŽENATÍ.
Začátek v 13.00 hodin.
V předvečer „Bílanské pouti“ v sobotu 5. července 2014 je jako každoročně na parkovišti u
Jednoty připravena „Pouťová zábava“.
V průběhu večera vystoupí:

DJ Remi od cca 20.00 - 02.00 hodin
ABBA Revival 20.00 – 21.30 hodin
Po domluvě s otcem Jaroslawem Markem
Foltou bude slavnostní poutní bohoslužba sv.
Bedřicha v neděli 20. 7. 2014 v 10:30 hodin.
Podrobné informace budou na plakátech
koncem června!

O přerušení dodávky elektřiny v místě obec
Bílá-Konečná (Celnice), Borsučí dne 10. 6.
2014 od 8:00 do 16:00 hodin.
O přerušení dodávky elektřiny v místě obec
Bílá – Bumbálka, Třeštík dne 12. 6. 2014 od
07:30 do 17:00 hodin.

O přerušení dodávky elektřiny v místě obec
Bílá – Hluchanka Bobek dne 12. 6. 2014 od
07:30 do 16:30 hodin a potom dne 23. 6. 2014
od 7:30 do 16:30 hodin.
Letáky vylepí zástupce ČEZ na místech obvyklých.

Přerušení dodávky elektřiny

Starosta obce Bílá svolává veřejné zasedání zastupitelstva
obce na čtvrtek 19. června v 16 hodin na Horské chatě Bílá.
Hlavním bodem jednání zastupitelstva bude
závěrečný účet za rok 2013.
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parlamentu 23. – 24. 05. 2014
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Obec Bílá
Voliči zapsáni do stálého seznamu voličů celkem: 259
Vydáno: úředních obálek: 41
Platné hlasy: 41
Volební účast: 15.83 %
KDU – Československá strana lidová
TOP 9 a Starostové
Komunistická strana Čech a Moravy
ČSSD
ANO 2011
ODS
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
Strana zelených
Strana svobodných občanů
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Česká pirátská strana

7 hlasů
2 hlasy
2 hlasy
8 hlasů
12 hlasů
1 hlas
2 hlasy
2 hlasy
1 hlas
1 hlas
3 hlasy

Bílá

VÝSLEDKY XVII. ROČNÍKU BÍLANSKÉHO PŘEBORU VE STŘELECKÉM TROJBOJI malorážka - pistole brokovnice, který se uskutečnil dne 8. 5. 2014 na střelnici v Bílé. Soutěžilo 7 tříčlenných družstev
Chtěli bychom poděkovat organizátorům za dobrou přípravu a organizaci soutěže a sponzorům za hodnotné ceny.
Soutěž jednotlivců
Pořadí, jméno
19. Ing. Karel Matula
17. Michal Strakoš
6. Jan Kavka
13. Jan Plachý
14. Daniel Bláha
4. Zdeněk Kubačák
2. Daniel Kmošťák
12. Martin Mati
9. Martin Wlosok
1. Martin Zavřel
16. Zdeněk Misiarz
22. Petr Niesner
10. Robert Štefko
23. Luděk Bárta
18. Josef Lipowski
5. Ing. Roman Přasličák
8. Zdeno Klinovský
7. Ing. Jan Kajzar
15. Jan Kubačák
11. Martin Snášel
21. Václav Zápalka
20. František Slepánek
3. Bohuslav Muras

Malorážka
Body
Pořadí
72
14. - 16.
64
19.
89
5.
70
17.
75
12.
81
9.
91
1. -2.
72
14. - 16.
90
3. - 4.
91
1. - 2.
73
13.
48
21.
87
6. - 7.
42
22.
57
20.
90
3. - 4.
72
14. - 16.
83
8.
87
6. - 7.
76
11.
26
23.
67
18.
77
10.

Soutěž družstev podle umístění Celkem
1. Dřevostavby Kajzar
730
2. SOŠ - Frýdek -Místek
725
3. Policie ČR
704
4. Obec Bílá
664
5. Malý a ostrý
645
6. Zlatá šiška
643
7. Lesy Beskydy
540
Martin Wlosok, v.r.
hlavní rozhodčí

Pistole
Body
71
71
67
68
70
80
75
87
70
87
50
66
73
34
77
77
79
59
68
81
75
81
78

Pořadí
13. - 14.
13. - 14.
19.
17. - 18.
15. - 16.
5.
10. - 11.
1. - 2.
15. - 16.
1. - 2.
22.
20.
12.
23.
8. - 9.
8. - 9.
6.
21.
17. - 18.
3. - 4.
10. - 11.
3. - 4
7.

Brokovnice
Body
Pořadí
60
20
80
9. - 16.
90
4. - 8.
90
4. - 8.
80
9. - 16.
90
4. - 8.
90
4. - 8.
70
17. - 19.
80
9. - 16.
80
9. - 16.
100
1. - 3.
50
21. - 22.
80
9. - 16.
20
23.
70
17. - 19.
80
10. - 17.
90
4. - 8.
100
1. - 3.
70
17. - 19.
80
9. - 16.
80
9. - 16.
50
21. - 22.
100
1. - 3.

DNE 7. ČERVNA 2014 SE USKUTEČNÍ V AREÁLU HOTELU BAUER V BÍLÉ, TRADIČNÍ TURNAJ V NOHEJBALE
K HOJNÉ ÚČASTI SRDEČNĚ ZVE
OBECNÍ ÚŘAD BÍLÁ A HOTEL BAUER
PŘIHLÁŠKY NA TEL. 607 090 889
PREZENTACE 8.30 U BUFETU – PIZZERIE,
ZAČÁTEK V 9.00
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
STARTOVNÉ 100,-/OS.
HRÁČI DO 15 LET 50,-/OS.

Bodů
Celkem
203
215
246
228
225
251
256
229
240
258
223
164
240
96
204
247
241
242
225
237
181
198
255

Družstvo
Celkem
664

704

725

645

540

730

643

Přehled bohoslužeb
na měsíc červen
8. 6.
10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry
15. 6.
10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry
22. 6.
10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry
29. 6.
10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry

– 15 –

Kultura

Ve Frýdlantu se smaltovalo mezinárodně

I když se letošní jubilejní 15. mezinárodní
sympozium Frýdlantský umělecký smalt velice
blíží a přípravy jsou ze strany VDUS v plném
proudu, předběhla jej další významná akce. Ve
dnech 16. až 18. května se stal Frýdlant místem, kde se setkali umělci z České republiky,
Maďarska, Polska a Slovenska.
V prostorách výtvarné dílny uměleckého
smaltu proběhlo Mezinárodní sympozium
Barevné smalty pro využití klasické techniky
průmyslového smaltu. Akci organizovalo aktivní výtvarné sdružení IN SIGNUM z Ostravy.
Frýdlantská část byla přípravou na pokračování akce, které bude v polském Olkuszi, kde je

velká výroba van a dalších součástí zdravotních zařízení, na kterých se budou realizovat
inovativní návrhy výtvarníků. Frýdlantské zahřívací kolo tak přivedlo zkušené autory, které
již známe z našich sympozií, jako je Antonín
Gavlas, Jaro Gaňa ze Slovenska, Károly Balanyi z Maďarska a některé další. Vedle nich
však zde byli i umělci z polských vysokých
uměleckých škol z Katovic, Vroclavi a Krakova. Ti se seznamovali se smaltem po prve,
výsledky byly ale překvapivé. Již v neděli se
objevily velice zajímavé práce, které ukázaly,
že se ve smaltu dají realizovat i zcela nové postupy a výtvarné nápady. Také sluníčko zlep-

šilo náladu, takže deset účastníků, kteří zde
pracovali i díky Visegrádskému fondu a příhraniční spolupráci s Polskem, odjíždělo spokojeno. Probíhaly také další akce 4. Festivalu
smaltu – beseda na téma Socha ve městě ve
výtvarné dílně, tentokrát spojená se Dnem
otevřených dveří. Do nich nakoukli a expozici
i dílnu si prohlédli samozřejmě mimofrýdlantští
návštěvnici, pro domácí bylo asi příliš mokro.
V květnu proběhne také akce s dětmi v rámci
projektu Hledáme talenty. K ní se ještě vrátíme. Výtvarníci z dílny také pilně pracují, jelikož
je v létě čeká velká výstava v Jihlavě, v Galerii
Domu Gustava Mahlera.
zm

Filipojakubská noc členů LKPB

Filipojakubská noc – pod tímto názvem vystoupili členové Literárního klubu Petra Bezruče s divadelní scénkou „O divé Haně“ – čarodějnici z Odřejníku, kterou podle zpracované pověsti manželů
Poláškových zdramatizoval Miloslav Oliva.
Účinkovaly členky LKPB Ludmila Tělecká
a Věra Petrová, hosté Svatopluk Masopust,
Vladimíra Petrová a Nela Kožuchová. Slovem
doprovázel Jiří Figura.
Čarodějnice „Divá Hana“ podle pověsti darovala zbojníku Ondrášovi kouzelný obušek,
který ho chránil, pokud ho měl u sebe. Inspirován tímto faktem pak pod názvem „Ondrášův
chodník“ vystoupil folklorní soubor Beseda
z Metylovic pod vedením Melánie Ševčíkové.
„Z Janovic ež na Lysu měl Ondráš svůj chodník.
Pánům obuškem hrozil, byl to dobrý zbojník…“
„Jsme rádi, že jsme přece jen do hostince Na
Nábřeží přišli. Viděli jsme tak opravdu pečlivě připravenou a předvedenou scénku „Divá Hana“,
neméně zajímavé bylo i folklorní vystoupení mety-

lovické Besedy. Děkujeme všem aktérům za pěkný kulturní zážitek,“ podotkli manželé Pěluchovi.
Členové souboru Beseda připravili toto pásmo k 300. výročí zabití zbojníka Ondráše, které
završí v roce 2015. Zbojnické tance i tance,
které v té době tančívala chasa zpod Ondřejníka, zpěvem doprovázeli Karel Mrkva, Vladimíra
Petrová a Nela Kožuchová.
Hezké počasí i dostatečná účast diváků přispěla k spokojenosti účinkujících i těch, kteří se rozhodli předmájový večer
strávit v hospůdce Na
Nábřeží na Nové Vsi u
Frýdlantu nad Ostravicí.
Mezi vzácnými hosty
byla i starostka Frýdlantu Helena Pešatová,
předsedkyně školské
a kulturní komise Iva
Lichnová, které patří dík

Koncert frýdlantských rodáků
Frýdlantský Kruh přátel hudby (KPH) pořádá v červnu už šestý koncert sezóny 2014.
Proběhne v pátek 6. června v sále ZUŠ,
tentokrát od 19:30 hodin. Přivítáme výborné
mladé hudebníky, spojené s naším městem
tím, že pocházejí přímo z Frýdlantu, nebo z
blízkého okolí.
Vystoupí klavírista a varhaník Marek Kozák,
narozený v Brušperku a nyní působící v Praze,
zpěvačka Barbora Mališová-Habustová, kterou
doprovodí klavíristka Tereza Satinská (obě vyučují hudbu na církevní konzervatoři v Opavě).
Dál vystoupí klarinetista Jan Vilášek, kterého
doprovodí klavírista Dušan Brus. No a nakonec

máme nachystáno zajímavé překvapení. Půjde
tedy jistě o krásný koncert. Je obdivuhodné,
kolik mladých hudebníků pochází přímo z Frýdlantu a z blízkého okolí (jak asi víte, je jich ještě víc; na další nezapomínáme a rádi bychom je
přivítali na dalším takto zaměřeném koncertu).
Vstupné je 120 Kč, senioři/studenti 80 Kč,
členové KPH 50 Kč.
Milí přátelé krásné hudby z Frýdlantu a okolí,
přijďte tyto mladé hudebníky i náš Kruh přátel
hudby podpořit svým zájmem, odměnou vám
bude krásný večer. Další informace a plán
koncertů najdete na stránkách facebook.com/
KruhPratelHudby.
Výbor KPH

za pomoc při organizaci této akce, předsedkyně
LKPB Dajana Zápalková a svou účastí potěšil
všechny přítomné i lašský král Zdeňa Viluš I.
O zábavu se poté postarali harmonikáři
František Gistinger, Svatopluk Masopust a milý
host ze Slovenska. Zpívalo se až do pozdních
nočních hodin. Poslední odcházející hosté tak
měli možnost rovnou políbit svou partnerku na
1. máje pod rozkvetlým stromem. Věra Petrová

Aktéři hry Divá Hana.

Červen 2014
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