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V Jinřichově ve Slezsku se
v pondělí 5. srpna večer oběsil na
trámu krovu na půdě rodinného domu
osmnáctiletý Vašek. Policisté celou
tragédii vyšetřují jako sebevraždu,
motiv je však neznámý. Nenašel se
ani žádný dopis na rozloučenou a
není známo nic, co by ho k tomuto
činu vedlo. V sobotu 10. srpna se
s Vaškem přišlo do obřadní síně
v Jindřichově naposledy rozloučit
přes 200 lidí.
V myslivecké chatě v Pitárné se
opět po roce sešli myslivci a jejich
přátelé, aby uspořádali tradiční srnčí
hody. Nechyběl výborný guláš,
pečený
divočák
se
zelím
a
bramborovým knedlíkem, ražniči a
dobré pití. O myslivecké pochoutky
byl velký zájem.
Do Krnovského babyboxu bylo
odloženo první novorozeně. Stalo se
tak v úterý 6. Srpna ve 21:52 hodin.
Novorozeně se jmenuje Šárka, váží
3,2 kg a měří 51 cm.
Dva mladíci rozbili okno a vloupali
se do rodinného domu v Osoblaze.
Teprve šestnáctiletý mladík ze
Slezských Pavlovic a dvacetiletý muž
z Jindřichova ve Slezsku v polovině
července po rozbití skleněné výplně
okna, vnikli do jednoho domu na
Nádražní ulici v Osoblaze. Z domu
odcizili herní konzoli, 3 ks CD, DVD
přehrávač a mobilní telefon. Celková
škoda byla vyčíslena bez mála na
23.000,-kč.
Mladší
z pachatelů
skončil zpět v ústavu v Králíkách,
odkud 31. Července utekl. U obou
delikventů bylo zahájeno trestní

stíhání a jsou obviněni z přečinu
„krádež“,
z přečinu
„porušování
domovní svobody“ a z přečinu
„poškození cizí věci“.
Šedesátiletý
muž
z Osoblahy
nalezl 11. Srpna granát v Bohušově.
Místo
nálezu
zajistili
policisté
z obvodního oddělení Policie ČR
v Městě Albrechticích do příjezdu
policejního pyrotechnika z policejní
expozitury ve Frýdku-Místku, který si
převzal a k zneškodnění odvezl
dělostřelecký granát.
Nové Heřminovy ožily rockovým
festivalem. V pátek 16. srpna tam
bojovali proti přehradě.
Občanské sdružení Obava ve
spolupráci s Obcí Nové Heřminovy
pořádali v místním sportovním areálu
už druhý ročník festivalu Rockem
proti přehradě. Všichni tam společně
šli za jedním: Nepodpořit předražené
a nevyužitelné projekty výstavby
heřminovské vodní nádrže. „
Návštěvníci rockového festivalu se při
vstupu
setkali
s
dobrovolným
vstupným.
Čekal
je
stánek
občanského sdružení Obava a
Arniky, kde všichni měli možnost
podepsat dlouholetou petici proti
přehradě. „Jezdívám tu ráda a nechci
o obec přijít. Ráda petici podepíši a
podpořím všechny s jednotným
názorem,“ zmínila se Katka z
Ostravy.
Občané Třemešné ve Slezsku jsou
zdrcení z nešťastné události, která se
odehrála v jednom zemědělském
areálu. Přišla tam o život teprve
šestiletá holčička.
V centru areálu zemědělského
objektu v Třemešné ve Slezsku si
řidič nakladače při couvání nevšiml
šestileté dívky a na místě ji přejel.
Tragickou událostí se zabývají
bruntálští kriminalisté.
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bohemzapomenutý kout Osoblažska.
Opravují tam slezský gotický kostel
ze 14. století.
V rámci dobrovolnického tábora s
názvem
„Blažené
Osoblažsko“
opravují mladí lidé ve věku od 16 do
25 let vzácný slezský gotický kostel
ze 14. století, který jako jediný zůstal
z komunisty zlikvidované obce
Pelhřimovy na Osoblažsku. Celkem
dvacet účastníků již po třinácté přijelo
do
bohemzapomenutého
kouta
Moravskoslezského kraje, aby svými
silami přispěli k záchraně kostela,
který byl ještě před pár lety odsouzen
k zániku.
Postupným budováním chtějí
dobrovolníci obnovit celou dřívější
obec Pelhřimovy.

Kam za
kulturou ?
(Zdroj – www.studio-sta.cz)

LICHNOVSKÉ
SLAVNOSTI OŽIVÍ
VYSTOUPENÍ
ZDEŇKA IZERA
Den plný zábavy si návštěvníci užijí
na Lichnovských slavnostech, které
proběhnou na místním hřišti v sobotu
24. srpna od 14.15 hodin. Vstupné na
akci činí 60 korun pro dospělé, 30
korun zaplatí děti a malé děti do šesti
let mají vstup zdarma.
Připraven je bohatý program, na akci
vystoupí taneční skupina Stonožka,
hudební skupina DD Lichnov a
Cimbálová muzika. Můžete se těšit
na zábavné vystoupení, ve kterém se
hosté
budou
moci
setkat
s
jedinečným humorem Zdeňka Izera.
V rámci tohoto vystoupení mohou
diváci zhlédnout jak zábavnou
scénku, tak i imitování populárních

českých a zahraničních zpěváků a
zpěvaček - vše v živém podání,
doplněné nejrůznějšími kostýmy a
převleky.
Připraven
je
také
doprovodný
program pro děti, kolotoče, skákací
hrad, koníci a soutěže. Pořadatelé
připravili bohaté občerstvení. Akci
zakončí ohňostrojem.

FARMÁŘSKÉ
SLAVNOSTI HOSTÍ
RODINNÁ FARMA
PETRA
LÖWENTHALA
Letošní páté Farmářské slavnosti
pořádané Ministerstvem zemědělství
ve spolupráci s Asociací soukromého
zemědělství České republiky hostí
rodinná farma Petra Löwenthala z
Krnova. Slavnosti se uskuteční v
sobotu 24. srpna od 10 do 16 hodin.
Slavnostní zahájení proběhne v
10.30 hodin, poté vystoupí Vanda a
Standa s hudebním programem pro
děti. Ve 12 hodin se můžete se těšit
na Drum Circle, což je program, kde
se bude bubnovat. Od 13 hodin pak
následuje taneční workshop. Během
dne
si
mohou
návštěvníci
prohlédnout rodinou farmu včetně
ukázky zemědělských strojů. Dále je
pro účastníky slavností připravena
farmářská stezka, kde si projdou osm
stanovišť her a kvízů o farmaření a
životě na venkově.
Farmářské slavnosti jsou projektem
založeným na poznávání života na
venkově,
který
zahrnuje
sérii
celodenních akcí pro rodiny s dětmi
na
vybraných
farmách
České
republiky. Návštěvníkům přibližují
pravý život na venkově a poctivou
práci českých zemědělců. Děti na
akcích formou hry poznávají tradiční
zemědělství, vztah k půdě a z
rodinných farem si odnášejí skvělý
zážitek.

BENÁTSKÁ NOC
V CHOMÝŽI NABÍZÍ
BOHATÝ PROGRAM
Benátskou noc pořádají v Chomýži
na místním fotbalovém hřišti v pátek
30. srpna od 17 hodin. Vstupné na
akci činí 30 korun, děti mají vstup
zdarma.
Odpoledne bude patřit dětem.
Pořadatelé pro ně připravili atrakce a
diskotéku. Od 20 hodin začne
Benátská noc, na které vám zahrají
DJ´ka AngeM, DJ Hradec, DJ Vitas,
MC Hradečný a Muflon. Akce se
koná jen za příznivého počasí.
Benátskou noc pořádá Kofola music
klub, Městské informační a kulturní

středisko Krnov
jednota Chomýž.

a

Tělovýchovná

KAŽDOROČNÍ
STRAŠENÍ
STRAŠIDEL NA
ZÁMKU VE
SLEZSKÝCH
RUDOLTICÍCH
Zpátky do pohádky aneb strašení
strašidel se uskuteční na místním
zámku a v zámeckém parku. Akce
proběhne v sobotu 24. srpna od 20
hodin.
Na zámku ve Slezských Rudolticích
se uskuteční tradiční řádění strašidel.
Připravte
se
na
strašidelnou
prohlídku zámeckého parku a
zámeckého sklepení, kde na vás
budou čekat strašidla. Vstupné na
akci je dobrovolné. V případě
nepříznivého
počasí
sledujte
facebookové
stránky
Slezských
Rudoltic, kde se dozvíte, zda se akce
bude konat.

GASTROFESTIVAL
OCHUTNEJ
OSOBLAŽSKO
Jste milovníci dobrého jídla? Přijďte
si
tedy
pochutnat 14.
září
2013 do Vysoké - Pitárné, kde se
uskuteční již 2. ročník gastrofestivalu
Ochutnej Osoblažsko. Stejně jako má
Olomouc své tvarůžky, tak bude
Osoblažsko hledat dobroty, které
místní kraj chrakterizují.
V návštěvnické
soutěži
své
pochoutky
představí
zástupci
jednotlivých
obcí Sdružení
obcí
Osoblažska.
V ceně vstupenky je ochutnávka jídel.

DANCE SHOW
V
OSOBLAZE
V osoblažském parku se již tradičně
loučíme
s prázdninami
tancem,
spojeným se soutěží Miss „mokré
tričko“ a Missák „mokré trencle“. Akce
se koná v sobotu 31. 8. 2013 od 20
hodin. Reprodukovaná hudba pro
všechny věkové generace od DJ
PEGASE. Občerstvení zajištěno.

SPORTOVNÍ
AKCE V
OSOBLAZE
TONDŮV
MEMORIÁL
SMÍŠENÝCH
DRUŽSTEV VE
VOLEJBALE II.
ROČNÍK 2013
Dne 31.8.2013 od 9:00 h. proběhne
na tenisových kurtech v Osoblaze
tradiční volejbalový turnaj, na který
jsou zvány týmy z Olomouckého,
Jihomoravského
a
Moravskoslezského kraje. Jedná se o turnaj
mixů, tzn. 4 muži +2 ženy. Přijďte
podpořit týmy Osoblahy.

FK SLEZAN
OSOBLAHA
Fotbalisté místního klubu FK Slezan
Osoblaha v sobotu 17. Srpna 2013
zahájili ostrou sezónu. V 17 hodin
nastoupili k prvnímu utkání v Nových
Heřmínovech, kde vybojovali první
bod v čerstvě zahájené sezóně za
remízu 1:1. První poločas Osoblaze
vůbec nevyšel a soupeř odcházel do
šaten spokojen s vedením 1:0. Ve
druhé půli ovšem přišlo zlepšení a
hráči Slezanu ukolébaného soupeře
potrestali vyrovnáním. Vyložených
šancí na rozhodnutí utkání měli ještě
oba týmy několik, ale žádný gól již
nepadl.
Rozpis
následujících
utkání:
24.8.17:00h.Osoblaha – Lichnov
31.8.17:00h.S.Město – Osoblaha
7.9. 16:30h. Osoblaha – H.Benešov
14.9.16:30h. Zátor “A“ – Osoblaha
21.9.16:00h. Osoblaha – Sv. Hora

Zpracoval Honza Hejtmánek ve
spolupráci se starostkou obce a
informačního portálu
ww.studio-sta.cz

