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podporující komunitu, kterou tady společně tvoříme. Nakonec to, že taháme za jeden provaz, se potvrdilo tím, že jste si
sami zvolili jeho název. Už teď je to tedy naše společné dílo.
Naším přáním je, aby si Váš ostravický zpravodaj našel své místo u Vás doma a stal se součástí života v naší obci. Chceme
Vám všem, kteří organizujete nebo vytváříte něco, o čem by
i ostatní spoluobčané měli vědět, neváhejte a posílejte své příspěvky nebo fotografie na adresu nově vzniklé redakce.

Vážení čtenáři,
právě otevíráte historicky první číslo tištěného zpravodaje
naší obce Ostravice. Je to prestižní krok, který vychází z mnoha Vašich přání a potřeb. Už nejsme malou obcí, kde se všechno rozkřikne mezi sousedy. Naopak, potřebujeme více o sobě
vědět, více sdílet dění, jak na úřadě, tak ve spolcích, školách
nebo v oblasti kultury.
Možná se ptáte, jaký je důvod mít tištěný zpravodaj, a to
v době, kdy se migruje do digitální podoby. Ano, na téměř
všechno dnes najdeme aplikaci nebo webovou stránku, přesto mají některé informační kanály neustále svou tištěnou podobu a mezi ně se řadí i obecní zpravodaj. Fotografie a články
na papíře mají svou prestiž a význam. Rádi bychom zpravodaj pojali moderně, aby z něj nevznikla pouze hlásná trouba
obecního úřadu, ale časopis zrcadlící dění v naší obci a více

Toto číslo vychází v době letních prázdnin. Mnozí si právě nyní
užíváte zaslouženou dovolenou, děti tráví čas na táborech, na
výletech, u babiček a dědečků, nebo třeba někde u řeky nebo
v lese. V tomto čísle naleznete informace o tom, co se na Ostravici dělo ještě před prázdninami, ale i nyní v době léta. Další číslo vyjde přibližně za 2 měsíce, tedy již v novém školním
roce. Hned na začátku září se můžete těšit na již oblíbenou
akci Gastrovice - jednu z největších gastro událostí našeho
kraje. Ostravice tedy opět ožije víc než obvykle. Ale jak vidíme
obzvlášť v těchto prázdninových měsících, na Ostravici to žije
pořád, a to je známka toho, že se zde lidem líbí, že zde zkrátka
máme hezky a že máme co nabídnout nejen místním občanům, ale občasným návštěvníkům.
Mějte nádherné prázdniny, léto, užívejte dovolených a hlavně
se šťastně a ve zdraví vracejte zpět!
starostka Pavlína Stankayová
a místostarosta Tomáš Kokeš

Infocentrum Ostravice
zve k návštěvě
Všichni pravděpodobně znáte průčelí místního Turistického informačního centra v Ostravici, ale věděli jste, co všechno občanům
nabízí? Kromě své informační podstaty zde
najdete velmi kvalitní knihovnu a také galerii. Zde můžete zhlédnout díla Leopolda
Parmy, Jana Satiny, Tomáše Cidlíka a Luďka Vančury (vstupné je 10 Kč, děti do 10 let
zdarma). Věděli jste, že ostravická knihovna
nabízí přes 13 000 knih ve svém knižním fondu? Jako inspirace pro výlety a zábavu jsou
zde k dispozici propagační letáky, suvenýry
a je zde přístup k internetu.

Otevírací doba v době
1. července – 31. srpna:
Pondělí:

8.30 – 16.00

Úterý:

8.30 – 16.00

Středa:

12.00 – 17.00

Čtvrtek:

8.30 – 16.00

Pátek:

8.30 – 17.00

Sobota:

8.00 – 12.00

Neděle:

8.00 – 12.00

Najdete nás ve středu obce, naproti areálu
Ridera.
Srdečně Vás zveme k návštěvě, více informací naleznete na stránkách https://www.infocentrumostravice.cz/.

3

Mateřská škola

Ostravický ZPRAVODAJ

Mateřská škola Ostravice
provází děti již čtyřicet let
V ostravické mateřské škole bylo veselo. Odehrály se zde hned dvě důležité události.
První je tradiční pasování předškoláků na školáky a tou druhou je oslava kulatin mateřské školy.

Rodiče, děti a spousta emocí
Na samotnou oslavu čtyřicátého výročí založení mateřské školy jsme si museli vzhledem
ke kovidovým opatřením rok počkat. V úterý 7. června 2022 se mateřská škola oblékla
do svátečního kabátku vyparáděná v duchu
lesa, nazdobená lesními dekoracemi, balónky a girlandami. Ovila se sukýnkou z březového listí, pročísla své borovicové vlasy a již
vyhlížela první příchozí na zahradní oslavu.
V krytých koutech budovy vlály na stole bílé
ubrusy ozdobené překypujícími koláčky,
chlebíčky, cukrovím, zkrátka všemi možnými
dobrotami, které rodiče a paní kuchařky připravily. V 15.00 hodin se sešli rodiče i přátelé
školy a proběhlo slavnostní přivítání hostů
Bc. Lucií Jantošovou, současnou vedoucí učitelkou. Paní Věra Závodná (bývalá ředitelka
a vedoucí učitelka) zavzpomínala na historii
školky a nelehké začátky. Atmosféru nostalgie podpořilo i současné pasování dětí na
školáky. Bývalí i současní zaměstnanci MŠ si
u šálku kávy prohlédli staré školní fotografie
a spolu s vedením školy a paní starostkou
vzpomínali, jak se chodbami školy procházeli
oni.

Milá školko, já ti mávám,
malým školákem se stávám
Poté přišel čas nejmenších. Na pódiu se batolily nejmladší děti ze třídy Sluníčka, aby ukázaly, co se naučily. Také Hvězdičky zaplnily
zahradu jako malí mravenečkové s roztomile
puntíkovanými šátky po vzoru Ferdy Mravence. Děti tančily, zpívaly i recitovaly ve svém
improvizovaném mraveništi. Když uspaly
malého mravenečka, vystřídali je nejstarší Broučkové. Rázem se ocitli v královském
paláci, proměněni za dvořany, loupežníky,
doktory, drvoštěpy a zahráli zúčastněným
pohádku O princezně Zubejdě. Za nadšeného potlesku všech rodičů a přátel školy ukončili představení s prvními kapkami deště, aby
se přesunuli do mateřské školy, která všem
poskytla přístřeší k pasovacímu obřadu na
školáky. Paní starostka Mgr. Pavlína Stankayová v převleku důstojné královny pasovala
24 dětí, včetně 2 ukrajinských, na školáky.
Paní ředitelka Mgr. Jana Veličková s potěšením přivítala všechny děti do školy a předala dětem pamětní dárek s logem školy. Děti
také dostaly knihy pro první čtení a pamětní
diplom. Nakonec se rozechvělí, ale hrdí školáci podepsali do památečního sešitu, tak
jak každý uměl, stejně jako starší předškoláci
před nimi. Rodiče se ještě na chvíli s nostalgií
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těšili pohledem na své nově proměněné děti,
a poté se tiše rozešli k občerstvení a do svých
domovů.
redakce, kolektiv MŠ Ostravice

Milá školko,
i když už nejsi nejmladší a hodně toho pamatuješ, přece jsme
s tebou byli šťastní a prožili s tebou ty nejosobnější chvíle ve
svém životě, kdy jsme se vydali
na svou první cestu od mámy.
Jsme rádi, že jsi nám poskytovala přístřeší, v létě na zahradě
příjemný stín a často spoustu
zábavy uprostřed malebné obce
Ostravice. Víme, že je na tebe
spoleh. Hodně jsme se u tebe
naučili a prožili zde první kamarádství a lásky. Ale také jsme
nějakou slzičku uronili, třeba při
loučení s rodiči nebo když nám
kamarád vzal hračku, jak už to
v životě bývá. Dnes jsi už zralá
dáma, která vychovala mnoho
dětí, učila je, jak se postavit k životu, nebát se, jít si za svým a jak
spolu vycházet. Buď tady ještě
dlouho s námi a pomáhej nám
všem učitelkám a pracovníkům,
kteří se podílejí na tvém chodu,
ať se nám daří posílat na první
cestu do života jen samé spokojené budoucí piloty, kosmonauty, hasiče, bagristy, zdravotní sestřičky, prodavače, baletky nebo
maminky a tatínky, prostě samé
spokojené lidičky. Vždyť právě
v tomto věku vyslovíme poprvé
své sny, které se později naplní.
Přejeme ti hodně spokojených
dětí a rodičů, protože tak jsi to
vždy chtěla, aby kolem tebe
zněl do dálky spokojený dětský
smích a všichni se za tebou vždy
rádi zastavili nebo jen zamávali přes plot. Doufáme, že tady
s námi ještě dlouho budeš, protože v našich myšlenkách jsi ta
první, na kterou budeme vždy
s láskou vzpomínat.

Den obce
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Na Dni obce se
zpívalo, vařilo
i soutěžilo
Po dvouleté pauze se letos konečně mohl
konat Den obce Ostravice. A ti, kteří ho navštívili, jistě nelitovali. pro děti byly připraveny soutěže, svou činnost zde prezentovaly
téměř všechny ostravické spolky a o gastronomickou stránku se postaraly místní restaurace. Nechyběl ani tradiční kotlíkový guláš,
který vařili soutěžící.
Na pódiu se vystřídalo několik učinkujících,
zlatých hřebem programu byl pak tolik očekávaný Vašo Patejdl. Velký potlesk sklidila také
zpěvačka Kaczi z nedalekých Palkovic. Akce se
konala 9. července na hřišti TJ Sokol Ostravice.
redakce

5

Sběr odpadu

Ostravický ZPRAVODAJ

Zlatý hattrick za sběr odpadu pro Ostravici!
Druhý červnový týden si zástupci Ostravice
odvezli 1. místo v soutěži O keramické sluchátko ve třídění elektroodpadu v kategorii
obce nad 2 000 obyvatel. Obce, jejichž občané nejlépe třídí komunální odpad, získávají od společnosti ASEKOL a.s. každoročně
prestižní ocenění „O keramickou popelnici“.
Za třídění vysloužilých elektrozařízení jsou
pak udělovány ceny „O keramické sluchátko“
a „Elektrooskar“. Kromě keramického sluchátka a diplomu obec získala odměnu ve výši
10.000 Kč.
Soutěž pořádá kolektivní systém ASEKOL
ve spolupráci s Moravskoslezským krajem.
Hodnocena je výtěžnost odevzdaných vysloužilých elektrospotřebičů v přepočtu na
jednoho obyvatele. Mezi odevzdané elektrospotřebiče se řadí například počítače, televize, rádia, fotoaparáty, videokamery nebo
telefony. Cílem soutěže je kromě osvětové
činnosti v oblasti dopadů odpadového hospodářství také vést obce k období zákazu či
významného omezení skládkování komunálního odpadu. „Obec Ostravice oceněním
jasně dala najevo zdravé ekologické chápání
a příkladnou dobrou praxi ze strany obyvatel obce. To také znamená, že neočekáváme
zaskočení ze strany budoucích omezení,“ komentovala převzetí ocenění starostka Ostra-
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vice Pavlína Stankayová. Obec dané ocenění
získala již několikrát po sobě, což jí přineslo
jakýsi pomyslný zlatý hattrick. „Celé ocenění
je společnou zásluhou nás všech. Bez svědomitých a uvědomělých občanů bychom jej
nikdy nezískali, čímž chci všem poděkovat,
že i tímto způsobem dáváme najevo, jak nám
záleží na přírodě a místu, kde žijeme,“ dodal
místostarosta Tomáš Kokeš. Výsledek Ostravice je vytřídění 6,08 kg elektroodpadu na
1 obyvatele.
redakce
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Hory jsou vždy spojené s lidmi
Pavla Zemaníková
Vystudovala ekonomiku a celý život pracuje ve státní správě. Její největší koníčky,
turistika a láska k přírodě, ji přivedly na Ostravici. A nejenom to. Před nedávnem se
rozhodla lidem představit královnu Beskyd, Lysou horu. Vydala knihu Fenomén Lysá
hora a záhy přijala novou životní roli spisovatelky. O horách, lidech a Ostravici si popovídáme s Pavlou Zemaníkovou.
Rozhovor vedl: Jan Škraňka
Napsala jste knížku o Lysé hoře. Co všechno pro Vás tato dominanta znamená? Jak
jste se vzájemně seznámily?
Lysá hora je nejvyšší horou Moravskoslezských Beskyd a je označována jako beskydská královna. Já osobně chodím na hory
odmala, takže zdolávání této nejvyšší hory
nemohlo chybět.
Také jsem se dočetl, že jste známou sběratelkou historických pohlednic? Jak Vás napadla tato činnost a jaké poklady vlastníte?
Z výletů jsem si vždycky vozívala pohlednice, které jsem začala sbírat a jednou se mi
do rukou dostaly dobové pohlednice Beskyd. Jednoho dne mě pak napadlo, že bych
se mohla pokusit je sbírat a mít tak obraz,
jak vypadaly Beskydy dříve. Především mě
zaujaly motivy Starých Hamer, které byly
zatopeny vodní nádrží Šance, takže fotografie či pohlednice nám ukazují, jak tato místa
kdysi vypadala. Starohamerské motivy patří
k těm největším pokladům mé sbírky. Neméně hodnotné jsou pohlednice chat, které kdysi vyhořely, např. Masarykova chata
na Beskydě, Sokolská a Ostravská chata na
Ostravici, Albrechtova či Bezručova chata na
Lysé hoře.

Jak vnímáte krajinu, která se kolem Lysé
hory změnila?
Krajina pod Lysou horou se určitě v průběhu
let hodně změnila. Původně se zde rozvíjelo železárenství a zpracování dřeva, později
se tato oblast stala významným místem pro
rekreaci lidí z Ostravska. Řada původních
obyvatel byli kovozemědělci, to znamená,
že dojížděli za prací do Frýdlantu a dále do
železáren, a na svých usedlostech po práci
pěstovali nejrůznější plodiny a chovali hospodářská zvířata.
Patříte k lidem, kteří na Lysou horu chodí
často až velmi často? Vyjdete si na Lysou
horu třeba teď?
Na Lysou horu jsem vždycky čas od času
chodívala v kteroukoliv roční dobu. Před
pár lety jsem se na vrchol vydávala často
i během pracovního týdne. Dokonce jsem
si v roce 2015 zkusila v týmu s kamarádkou
absolvovat závod Lysá hora 24 hodin a musím říct, že to byl vcelku nevšední zážitek.
Ale podmínky se změnily a volného času
ubylo, takže v poslední době dávám přednost poznávání jiných beskydských lokalit.
A to mimo jiné i proto, abych si užila během
víkendu klidu a ticha přírody.

Jak si vysvětlujete, že tato hora způsobila
takový nebývalý zájem? Znáte ještě jinou
horu, na kterou by mířila taková masa návštěvníků?
Myslím si, že když je nějaké místo něčím
významné, jako že je Lysá hora beskydskou
královnou, tak upoutává pozornost nejen
turistů, ale také svátečních návštěvníků,
kteří mají nutkání na ni čas od času vyrazit.
Samozřejmě to není jen otázky Lysé hory.
Podobně se chodí na Javorový, Velký Javorník, na Ondřejník nebo třeba i na Svinec nad
Novým Jičínem. Samo sebou má každé pohoří takové své dominanty.
Jak se třeba díváte na urbanizaci této
hory? Co myslíte, že by Lysé hoře nejvíce
prospělo?
Přelidněnost okolo Lysé hory je v posledních letech opravdu velký problém, a to
nejen o víkendech, ale na vrchol míří lidé
prakticky každodenně, a to zejména, pokud
je krásné počasí. Chodit tam lidem nezakážeme, ale je to na lidech, jak se budou v horách chovat, a to i ve smyslu, jak se budou
chovat k sobě vzájemně. Někdy se pozastavuji nad tím, co za lidé se do hor vydávají
a sem tam mívám dojem, že si pletou přírodu se zábavním podnikem.
Jak Vás vůbec napadlo o této hoře napsat
knihu?

Křest knihy v ostravické knihovně

Ohledně napsání knihy mě kontaktovala
paní redaktorka z nakladatelství, jelikož mě
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objevila jako správce facebookového profilu Dobové motivy z Beskyd, který jsem založila v roce 2010 a kde prezentuji jak dobové,
tak současné beskydské motivy. Paní redaktorka původně měla představu, že dá dohromady pár lidí, kteří by knihu zpracovali.
Nakonec slovo dalo slovo a do knihy jsem se
pustila jen já sama.
Myslíte si, že samotnou horu kromě kopce tvoří i něco jiného? Třeba lidé? Jak Vás
oslovily jejich příběhy?
Samozřejmě, že hory jsou vždy spojené s lidmi, kteří v nich žijí nebo kteří je navštěvují.
Na Lysé je to samozřejmě řada lidí, kteří tam
pracují, neboť jsou tam dvě turistické chaty, meteorologická stanice, vysílač, stanice
horské služby. Pár jich tak trochu znám a samozřejmě, že znám plno dalších lidí, přátel
a známých, kteří na Lysou rádi míří ve svém
volném čase, aby se odreagovali od každodenních starostí a získali určitou kondici.
Jak Vám tato kniha změnila život?
Nemyslím si, že by mi kniha nějak změnila
život. Vzhledem k mým dlouholetým aktivitám okolo místopisu Beskyd mě řada lidí
znala už z dřívějška. V souvislosti s vydáním
knihy jsem velmi ráda přijala pozvání na
besedy o knize v Ostravici, Čeladné a Frýdku-Místku, kde byla kniha oficiálně pokřtěna. Také se mnou vyšly rozhovory (tento je
třetí) a začátkem června jsem byla hostem
v pořadu Českého rozhlasu Ostrava.
Jste povoláním spisovatelka, nebo máte
jiné zaměstnání? Jaká je jeho spojitost
s Lysou horou?
Spisovatelka nejsem a ani bych jí být nechtěla. Vystudovala jsem ekonomiku a celou dobu pracuji ve státní správě. Turistika
a místopis jsou odedávna mými koníčky.
Co jste chtěla lidem předat? Co myslíte, že
by si měli lidé na Lysé hoře všimnout?
Lidé, kteří se na Lysou horu vydávají či teprve vydají, by si měli uvědomit, že do přírody vstupujeme jako návštěvníci a podle
toho bychom se v ní měli chovat. A to samozřejmě platí ve vysoké míře právě na Lysé
hoře. Není to jen o sportovním výkonu, ale
i o tom, aby lidé vnímali krásu a bohatost
živé i neživé přírody.
Jak tato kniha vznikala – první impuls, kdo
fotil, radil Vám někdo, dával Vám někdo
tipy?
Jak jsem již uvedla, kniha vznikla na základě návrhu nakladatelství. Zpracovala jsem ji
podle svých představ a prosadila jsem si takové uspořádání a obsažnost, jak jsem cítila,
že má kniha o Lysé hoře vypadat. K vydání
knihy jsem poskytla jednak dobové motivy,
ale také řadu současných fotografií. Nakla-
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Křest knihy v místecké knihovně
datelství též využilo fotografie dalších autorů, především z dílny Marcela Fujcika a Petra
Lukeše ml., další autoři pak jsou uvedeni
v tiráži knihy.
Zabýváte se pouze Lysou horou, nebo
i okolními horami? Co třeba legendární
Zadní hory? Jaký vztah máte třeba k nim?
Můj zájem směřuje k horám všeobecně, ale
zaměřují se především na údolí Ostravice,
což je právě oblast Zadních hor, které se
táhnou až na hraniční hřeben se Slovenskem. Především Bílou a Staré Hamry mám
celkem dost prochozené a asi bych se tam
už neztratila. Hlavně v lokalitách za Smrkem
lze projít trasy, na kterých za celý den skoro nikoho nepotkáte. Stačí se podívat na
mapu, naplánovat si odkud a kam se vydat,
pak stačí jen jít a jít, někdy třeba až domů.
Doma většinou nikdo není prorokem. Jak
je to ve Vaší rodině? Povedlo se také syny
dostat k horám?
Běhání mých dětí je poměrně obsáhlá záležitost. Starší syn Jan (1990) začínal závody
na základce v Ostravici a poté běhal za atletický oddíl Slezan Frýdek-Místek. Posléze
se zaměřil na extrémní horské běhy, kterých
má za sebou celou řadu doma i v zahraničí.
Mladší syn Jakub (1995) také začínal ve Slezanu, ale pak šel studovat Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových v Ostravě,
začal běhat za AK SSK Vítkovice a reprezentuje ČR na středních a dlouhých tratích
(1500 m až půlmaraton). Dcera Anna (2002)
také chodila na „sporťák“ a běhala střední
tratě za Vítkovice, ale nyní studuje VŠCHT
v Praze a běhá si především pro radost. Už
pár let v Ostravici organizujeme Ostravický
kros, který se koná v nádherném prostředí
golfového hřiště. A všichni tři samozřejmě
rádi chodí jen tak na hory.

Jak dlouho bydlíte v Ostravici? Jaký jste se
sem dostala?
Na Ostravici jsem se přistěhovala v roce
1990, do té doby jsem bydlela v Místku. Za
těch poměrně dost let už mám území obce
hodně podrobně prochozeno. Když mám
čas, ráda si procházím nejrůznější trasy
a zkoumám, co se kde změnilo.
Když se třeba podíváte na pohlednice – jak
se Ostravice změnila?
Řada objektů je opravených, například nádraží. Naopak zanikla pila s více než stoletou
tradicí, což je obrovská škoda, jelikož objekt
by mohl být využit ke zřízení expozice pilařství. Pod přehradou „straší” bývalý areál
ústavu sociální péče. Přibylo dost nových
domů, lidé utíkají z měst a chtějí žít v klidnějším prostředí. Ne vždy si ovšem uvědomují, že jimi zvolená architektura je možná
na úrovni, ale mnohdy se vůbec nehodí do
horského prostředí a naprosto nezapadá
do stávající zástavby. Někteří si rekonstruují chaty a stěhují se do nich natrvalo, a to
v souvislosti s trendem zvyšujících se životních nákladů.
Čeho si nejvíc vážíte na moderní Ostravici? Co myslíte, že se povedlo, případně, co
tady ještě chybí?
Ostravice je obec, ve které lze plnohodnotně trvale žít a zároveň poskytuje turistické
a společenské zázemí těm, kteří sem přijedou na rekreaci. Připomenu úspěšný projekt Po medvědích tlapkách, který se bude
dále rozvíjet. Co se týká množství a kvality
nejrůznějších služeb, je určitě stále co zdokonalovat a rozšiřovat. Aktuálním problémem je nedostačující množství parkovacích
míst v centru obce, což bude třeba v nejbližší době vyřešit.

Beskyd Rallye
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Ostravicí projelo
tradiční Beskyd Rallye
Letošní roční Beskyd Rallye se nesl ve velkolepé slavnostní atmosféře 25. ročníku této
akce. V posledních letech se akce zařadila mezi nejprestižnější a tradičně se jí účastní
nejenom milovníci automobilů. Letošní ročník byl významnější, zejména co se rozsahu
týká. Začalo se o dva dny dříve. Rallye opět přinesl kolonu historických vozů s posádkami v dobovém oblečení. Na podrobnosti jsme se zeptali organizátora Václava Dostálka.
Mnohé zaběhlé akce přerušil covid-19. Jak
se omezení projevila na Beskyd Rallye?
Naštěstí v době konání akce byla rozvolněná opatření, a nemuseli jsme tak ani jeden
ročník vynechat. Jen v prvním covidovém
roce akce proběhla pouze na slovenské
straně.
V čem se lišil od minulého, v čem byl třeba
lepší?
Letos byly velmi významné změny. Rallye
je větší nejen rozsahem, je náročnější na
čas a trasy. Začalo se již 27. července 2022,
sešli jsme se nejdříve na slovenské straně
v Žilině. Na Slovensku jsme zůstali ve dvou
etapách. Ze Žiliny do Frýdlantu nad Ostravicí jsme se přesunuli až v pátek. V sobotu
vyvrcholila poslední etapa, která začala ve
Frýdku-Místku a vedla do Turzovky. Tento
den jsme se zastavili právě na Ostravici.
Znamená to také nějaký program i v Ostravici?
Určitě ano. V rámci velmi dobrých vztahů
s obcí a místním pivovarem jsme zde naplánovali zastávku. Opět byly k vidění přímo na
náměstí pivovaru všechny automobily a pro
zájemce prohlídka vozů.
redakce
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Klub rodičů Ostravice
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Co všechno jsme zažili v uplynulém školním
roce s Klubem rodičů
Klub rodičů Ostravice je jeden z místních
spolků, který nabízí ostravickým dětem různé sportovní, kulturní nebo jiné mimoškolní
aktivity.

obecního kluziště v areálu Ridery a věřím, že
si malí i velcí své odpoledne plné soutěží, her
a zábavy na bruslím pořádně užili.

Minulý školní rok konečně umožnil znovu
organizovat tradiční, již dříve zavedené akce,
které se vždy setkaly s příznivým ohlasem.

Co říci závěrem? Že žádnou z uvedených
akcí by nebylo možné zrealizovat bez ochoty
a aktivity šikovných a obětavých rodičů, kteří se naštěstí v naší obci vždycky našli a snad
stále najdou. Patří jim za to srdečný dík!

První z nich, turistický výlet Po Medvědích
tlapkách, se konal v jednom z prvních zářiových víkendů. Zúčastnily se ho děti od nejmladšího věku, děti starší, a dokonce v hojném počtu i rodiče. Počasí nám přálo a po
moc hezké procházce přes Medvědí skálu
byli všichni malí i velcí turisté v cíli odměněni
chutným občerstvením.
Další akcí Klubu rodičů byl tradiční vánoční
jarmark, který býval v minulosti organizován
ve spolupráci se základní školou. Bohužel
i v tomto roce do skvělých plánů a příprav
jarmarku zasáhl covid. Přestože se měl tentokrát uskutečnit venku, byl ze dne na den vydán zákaz veřejných akcí, tudíž ani jarmark se
v chystané venkovní podobě konat nemohl.
Šikovné maminky i děti si ale se vším poradily a podařilo se jim své připravené výrobky
prodat jiným způsobem, někteří formou internetu, jiný díky ochotných rodičů.

ní školy, kde byl po setmění promítnut film
Myši patří do nebe. U filmu nechyběl popcorn ani kofola, takž si malí i velcí diváci užili
kino se vším všudy.

Vladimíra Tomečková

Čtvrtou a zároveň poslední akcí minulého
školního roku, kterou pro ostravické děti připravil Klub rodičů ve spolupráci s obcí Ostravice a se základní a mateřskou školou, byl
Den dětí. A ten už si mohli všichni užít bez
omezení a s velkou radostí. Nejprve byly na
hřišti připraveny různé atrakce, od běžného
hodu na cíl, přes chůzi na laně, tetování, až
po skákací hrad. Celým odpolednem provázel oblíbený DJ M. Matýsek, který umí pokaždé zaujmout děti všelijakými tanečními
čísly. Po ukončení programu na hřišti se děti
i dospělí mohli přesunout do areálu základ-

V dřívějších, ještě předcovidové době, se
v zimních měsících žáci již dlouho těšili na
karneval a na oblíbený discoples. Ale ani tyto
akce nebyly ještě povoleny. A tak jsme pro
malé i velké děti připravili alternativu, a to karneval a discoshow na ledě. Využili jsme přitom

Klub ostravických seniorů
KOS – Klub ostravických seniorů vznikl v květnu 2007. Od počátku
svého fungování se těšil značnému zájmu starších občanů Ostravice. Počet členů se postupně rozšířil na dnešních šedesát. Klub organizuje různé kulturní, vzdělávací, turistické, sportovní akce a poznávací zájezdy. Náměty a návrhy na tyto akce reagují na podněty
z řad členů a příznivců KOS. Tradiční základnou KOS se stal areál
restaurace U Řeky, kde se koná většina klubových akcí. Činnost klu-
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bu je podporována obecním úřadem a na různých akcích se pravidelně objevují funkcionáři obce. Informace o činnosti klubu jsou
zveřejněny na vývěsních plochách a ve zpravodaji Mikroregionu
Frýdlantsko-Beskydy. KOS se stal za roky svého fungování součástí veřejného života obce Ostravice a rádi ve svém středu přivítáme
nové zájemce o členství v klubu, ale také příznivce z řad občanů
obce na akcích organizovaných KOS.

Téma měsíce
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Po medvědích tlapkách
pod nejvyššími vrcholy Beskyd
Když je třeba, vyleze medvěd i na strom. Běžně ale také chodí raději po mírných stráních,
než aby se vrhal do strmých. Stezky po medvědích tlapkách proto vedou k těm nejhezčím místům Beskyd a přitom pohodově. Jde
o šest okruhů, každý o délce cca 15 km, ale
dají se i zkrátit pro ty, kteří je nechtějí absolvovat najednou celé. Uvidíte peřeje, vodopády, skály, vychutnáte si výhledy. Poznáte
legendy a tajemství těchto hor. A to vše tak,
aby to zvládli malí i velcí. Na tři ze šesti tras
lze celkově nastoupit přímo z Ostravice.
Spolek Beskydhost funguje od roku 2003
a od roku 2012 provozuje značené stezky Po
medvědích tlapkách. „Cílem projektu bylo
výletníkům nabídnout zajímavý turistický cíl
a to tak, aby se do oblasti rádi vraceli. V současnosti projekt nabízí cca 90 km stezek,“
představuje projekt zakladatel Vít Březina.
Nedílnou součástí projektu je mapa zdarma.

Na její zadní straně je místo pro razítka partnerů. Za všechna vyplněná razítka je možné
získat suvenýr v informačních centrech v Ostravici, Frýdlantu nad Ostravicí i Čeladné.
Připravena je i dlouhodobá soutěž, kdy na
webu odpovídáte na otázky, jejichž odpověď
se dozvíte u jednotlivých členů spolku. Ze
správných odpovědí každoročně losujeme
přes 30 cen od 10 porcí zmrzliny až po noc
v hotelu.
Pro Ostravické bude dobrým tipem stezka Krkavčí. Stezka patří k těm náročnějším,
vede kolem řeky Ostravice po její slezské
i moravské straně. Odmění se třeba posezením v místním Pivovárku nebo nádhernými
výhledy na Lysou horu a Smrk. Třešničkou na
dortu je na této stezce přehrada Šance ukrytá v údolí mezi horami.
redakce
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Pověsti a báje z Beskyd
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Děti z našeho regionu a Polska
ilustrovaly novou knihu a omalovánku
Na tři desítky malých umělců dostalo šanci projevit své umělecké sklony a ilustrovat
knihu pověstí z našeho regionu. Vše v rámci česko–polského přeshraničního projektu
s názvem Beskydské legendy a pověsti - kulturní dědictví na obou stranách hranice, který
za českou stranu zastřešuje Kulturní centrum
Frýdlant nad Ostravicí, p.s. Symbolický křest
knihy a omalovánky tak proběhl dne 15. června 2022 ve frýdlantském kulturním centru za
přítomnosti představitelů projektu, vedení
obcí a zástupců škol a samotných mladých
umělců. Základem pro knihu Pověsti a báje
z beskydského kraje se stalo dílo manželů
Poláškových za českou část, polské příběhy
vypracovala Aleksandra Chrystowska-O’Shea.

jako ilustrace knihy. Naopak omalovánku
ilustrovaly sami žáci Základní umělecké školy Leoše Janáčka pod vedením paní učitelky
BcA. Evy Auerové. „Vítězné ilustrace pak objely
většinu obcí mikroregionu v podobě působivé putovní výstavy, která ve Frýdlantu n. O.
začíná v Kulturním centru právě dnes a bude
k vidění v rozšířené podobě až do konce
prázdnin,“ nastínila vedoucí projektu Renata
Kotalová. Frýdlantské pověsti ilustrovali Eva
Fojtíková, Ema Tomalíková, Eliška Kastnerová,
Ondřej Buček, Tereza Šindlerová, Arianna Cunneen, Rozálie Křížová, Adam Biegun a Matyáš Liška. Ostravické pověsti ilustrovali Barbora
Slezáková, Barbora Bačáková, Lukáš Kapolka
a Tereza Němcová.

Děti všech základních škol v mikroregionu
Frýdlantsko-Beskydy postupně graficky zpracovávaly ilustrace k jednotlivým pověstem.
Z několika set odeslaných prací pak bylo následně vybráno zhruba 30, které posloužily

„Přeshraniční projekty s polskou stranou u nás
mají dlouholetou tradici a velmi působivé výsledky. Tato část naší spolupráce ukázala na
šikovnost našich nejmenších umělců a také
úžasnou trpělivost jejich pedagogů. Navíc
potvrdila, že mezi oběma zeměmi prakticky
neexistuje žádná bariéra v chápání příběhů
a že jsou nám naše historické poklady vzájemně blízké a pochopitelné,“ uvedla k této části
projektu ředitelka Kulturního centra Kateřina Kaiserová. Pomyslným ovocem projektu,
kterého cílem bylo ukázat vzájemné kulturní
propojení příhraničních oblastí Polska a České
republiky, jsou mimo ilustrované knihy také
omalovánka, . Obojí bude použito k prezentačním účelům.
Financováno z Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy/Beskidy v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko
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Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0
/16_011/0002888
redakce
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Pověsti a báje z Beskyd / Různé
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Víte, že…
Krajský soud v Ostravě oslavil 100 let od
svého otevření? U této příležitosti byla
vydána kniha Historie Krajského soudu
v Ostravě, která mapuje veškeré dění kolem této instituce.
První část knihy je spíše historická, druhá
část se odvíjí zhruba od roku 1990 a vztahuje se k současnému stavu krajského
soudu. Je bohatě doplněna fotomateriálem, vzpomenuta je i originální literární soutěž s právnickou tematikou, která
proběhla v roce 2016. Většina lidí vnímá
právnickou profesi jako nudnou činnost
svázanou jazykem zákonů a paragrafů,
a tak se v této soutěži autoři svých prací
– v povídkách, fejetonech, básních, snažili
tento pohled na soudcovství změnit.
Bohumír Vidura, člen Literárního klubu
Petra Bezruče Frýdek-Místek žijící v Ostravici, svůj profesní život zasvětil právě práci
u zmiňovaného krajského soudu, vynášel
rozsudky a nyní v seniorském věku píše
básně. A byl to právě on, který se stal vítězem básnické kategorie literární soutěže
s právnickou tematikou. Porotci ocenili
jeho báseň Svědomí svědků, i když je laděna do trochu pochmurnějších tónů.
Tato báseň je zařazena i v právě vydané
knize Historie krajského soudu v Ostravě.
Dajana Zápalková

SVĚDOMÍ
SVĚDKŮ
Svědomí svědků před ortelem
smrti
pro hledače pochybných pokladů
jež přes mrtvoly dobývají cílů
zkoušeno je slepou dámou
v osudí lži i pravd na vahách rozhřešení
a vůbec nic se nepromění
když účel světí prostředky
že je to úkol nelehký-klestit si cestu
na pokraji propasti-proklouznout
a nepadnout do pasti-co se svědomím svědků
před ortelem smrti.
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Výtvarná skupina Petra Bezruče v Ostravici opět
pořádala tradiční Výstavu zájmové umělecké činnosti
S radostí oznamujeme, že po dvou letech, kdy se výstava nekonala z důvodu
pandemie covid-19, jsme se opět setkali.
Dne 2. července 2022 v sobotu v 10.00
hodin proběhla v sále Základní školy
v Ostravici slavnostní zahájení letos už
47. ročníku. Spektrum vystavovaných
oborů bylo široké, kromě tradičních oborů: samorostů, malby, grafiky, dřevořezeb, kovářských prací, návštěvníci mohli
vidět i háčkované výrobky, paličkovanou
a šitou krajku, broušené polodrahokamy, plastiky, suchou vazbu, košíkářské
výrobky, keramiku, vyšívané ubrusy, malované hedvábí perníčky, šité šperky, fotografie a třeba i závěsy z kořenů.
Připomeňme si, že výstava má velkou tradici, první ročník výstavy se konal v roce
1970, kdy z nadšení několika jedinců kolem Karla Toboly vznikla skupina odhodlaná propagovat umění neprofesionálních
umělců z Pobeskydí. Karel Tobola byl tehdy
výtečný tvůrce samorostů z Ostravice, který už v době založení výtvarné skupiny měl
za sebou mnohaletou uměleckou činnost
a mnoho výstav. Vzniklá výtvarná skupina
navázala na tehdy nedávné sté výročí narození básníka Petra Bezruče a přijala do
svého názvu jeho jméno. Léta běžela a počet vystavovatelů se během let pravidelně
zvyšoval a v současnosti vystavuje na třicet
vystavovatelů.
Členové Výtvarné skupiny Petra Bezruče
v Ostravici se snaží uchovávat a rozvíjet
tradiční výtvarnou zájmovou uměleckou
činnost v našem kraji a podporovat ušlechtilé zájmy a záliby lidí k aktivnímu využití
volného času, pěstovat lásku k přírodě,
kraji, zvykům a lásku k práci a zpracování
ušlechtilých materiálů. Skupina je otevřena
i novým netradičním oborům.
Návštěvníci se mohli těšit z děl tradičních
vystavovatelů – Jarmila Janečková z Frýdlantu, Věra Bedrunková paličkované
krajka, Tomáš Večeřa ze Starých Hamer
vystavuje malby od roku 2006, samorosty
prezentuje Josef Kozel ze Skalice, drátování Karla Kopcová z Brušperku, modely sakrálních památek Jana Blizňáka, kovářské
práce Petra Ševečka či Osvalda Wytrzense,
dřevořezby Stanislava Gorného, Bohumíra
Tkáče či Luď ka Vančury také již tradičně
patří k výstavě. Nelze nezmínit malíře Jana
Satinu zákládajícího člena skupiny a od
roku 1970 pravidelně vystavujícího malby
a dřevořezby (za tuto dobu již na 80 dřevořezeb a na 700 obrazů).
redakce, Jaromír Červenka
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Parkování v Ostravici
svítá naděje
Ostravice se dlouhodobě zabývá problémy s parkováním návštěvníků, kteří mnohdy komplikují víkendovou dopravu v obci. Počítá
se s využitím veřejnoprávní smlouvy o využití Městské policie Frýdlantu nad Ostravicí, která umožňuje zpoplatnit parkování v centru obce řešit nevhodné parkování v obci. Očekává se výrazná úleva
parkování v místech, která slouží jako servisní pro místní občany
a zejména jeho systematizace. „Primárním požadavkem celého systému ale musí být, aby ostravičtí rezidenti měli parkování v Ostravici zdarma,“ sdělil místostarosta Tomáš Kokeš.
Parkování také řešila Komise pro dopravu a cestovní ruch naší obce.
Ta byla ustanovena radou obce na konci roku 2021 a parkováním
se opakovaně zabývala na svých schůzkách.
Nakonec doporučila radě obce řešení, které se osvědčilo na mnoha
místech ČR. V první fázi by se mělo jednat o parkoviště v centru
obce, a pokud se ukáže pozitivní dopad, uvažuje se o dalších plochách.
„„Důležitým bodem pro zavedení zpoplatnění parkování bude
osvěta, takže předpokládáme, že obec bude svolávat jednak
schůzky se všemi zainteresovanými stranami a také záměr parkování projedná na veřejném zastupitelstvu. Navíc, to může být jeden z mála příjmů, který obec z jednodenních návštěvníků Lysé
hory získá. Podle příkladů z jiných hor v České republice to zároveň
pomůže místním obyvatelům. Placení by mělo probíhat pomocí
aplikace či webové stránky, pro rezidenty by mělo být zdarma.“„
řekl Vít Březina, předseda komise.
redakce

Poděkování lékařce Pavle Sýkorové
„Chtěla bych tímto poděkovat paní doktorce za všechno, co
pro nás udělala a za veškerou péči, kterou vložila do zdraví našich spoluobčanů,“ těmito slovy poděkovala starostka
Ostravice Pavla Stankayová odcházející dlouholeté lékařce
Palve Sýkorové. Ta své působení na Ostravici ukončila a nadále bude ordinovat pouze ve Starých Hamrech. „Moc jí přeji,
aby se jí dobře dařilo,“ dodala starostka. Od 1. května 2022
letošního roku v ostravické ambulanci pečuje nová lékařka
Elena Vašíčková se sestrou Evou Kudělkovou. Otevřeno má
v pondělí od 11.00 do 18.00 hod., v úterý, středu a čtvrtek od
7.30 do 12.00 hod., v pátek od 7.30 do 10.00 hod. Ve čtvrtek
pak od 13.00 do 17.00 hod vyjíždí k pacientům.
redakce

Resort Sepetná hledá pracovníky
Hledáš letní brigádu? My ji máme!

- pokojská
- pomocná síla v kuchyni
- obsluha v restauraci
- obsluha ve stánku s občerstvením na
koupališti (od 18 let)
Resort Sepetná, e-mail: prace@sepetna.cz

5000 Kč
od obce

OSTRAVICE
při využití

DOTACE
na výměnu nevyhovujících zdrojů tepla.
Příjem dotací bude probíhat v období 13.6. – 31.8.2022 elektronickou cestou.
Obec Ostravice každému úspěšnému žadateli přispěje další částkou 5.000 Kč.
Pokud si nebudete vědět rady, obraťte se na dotační specialistku obce

Ing. Alenu Bačákovou
tel.: 602 746 581
mail: investice@obec-ostravice.cz
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ŤULPA, ARAMIS, MINKA, HROMY, SALIT, NEUMANN, SLANÝ, ARARAT, TYKAT, TKVÍT, RAMPY,
PLAUŠ, RAUTY, LUANDA, DIPÓL, TRAPNÝ.

řešení: Šťastný konec léta!

Každá realizovaná výměna sníží emise znečišťujících látek z vytápění domácností
a zlepší kvalitu ovzduší v naší obci!

