
BESKYDY – Koncem loňského roku schvá-
lila Centrální komise Ministerstva dopravy ČR 
Studii proveditelnosti Beskydy. Jako ekono-
micky efektivní se prokázala investice do ce-
lého úseku Ostrava-Kunčice – Frýdlant nad 
Ostravicí – Ostravice. 

SŽDC plánuje kompletní modernizaci tratí, 
jejich elektrizaci, zkapacitnění úseku z Vrati-
mova do Frýdku-Místku a vybavení nejmoder-
nějším zabezpečovacím zařízením. Současně 
správce infrastruktury opraví všechny zastávky 
a stanice, které dosud neprošly žádnou úpra-

vou. Samozřejmostí bude zajištění bezbarié-
rových přístupů. Plánovaná investice přinese 
výrazné provozní úspory dopravcům, vyšší 
komfort pro cestující a podstatné zkrácení jízd-
ních dob vlaků.

Cílem studie bylo zhodnotit účelnost investic 
do tratí Ostrava-Kunčice – Valašské Meziříčí, 
Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice a dalších. 
SŽDC pracovala na této mimořádně rozsáhlé 
studii, řešící modernizaci tratí v délce 123 km, 
celé tři roky. Úsek z Ostravy do Frýdlantu nad 
Ostravicí je jedním nejzatíženějších neelektrifi-

kovaných v České republice, denně jím projíždí 
přibližně 6000 cestujících. Jako ekonomicky 
efektivní se prokázala investice do celého úse-
ku Ostrava-Kunčice – Frýdlant nad Ostravicí, 
včetně tratě z Frýdlantu nad Ostravicí do Os-
travice. 

V současné době není stanoven harmono-
gram stavby. Stavební činnost bude probíhat 
v několika etapách. Pokud v průběhu přípravy 
nenastanou závažnější komplikace, může sa-
motná výstavba první etapy začít po roce 2020. 
Pro úsek Ostrava-Kunčice – Frýdek-Místek – 
Ostravice se zahájí ještě letos práce na dalším 
přípravném stupni, dokumentaci pro územní 
rozhodnutí. V případě jeho získání je možné 
navázat přípravou samotného projektu stavby, 
který je zakončen stavebním povolením.

Modernizací dojde k výraznému zvýšení tra-
ťových rychlostí a tím lepší časové dostupnosti 
jednotlivých míst regionu, výrazně se zkrátí 
jízdní doby. V případě úseku Frýdek-Místek – 
Frýdlant nad Ostravicí je možné docílit rychlosti 
až 160 km/hod. V dalších úsecích mezi Frý-
dlantem nad Ostravicí a Valašským Meziříčím 
se počítá s maximální rychlostí mezi 80–120 
km/hod. Po modernizaci se jízdní doby spěš-
ných vlaků zkrátí v porovnání se současností 
na polovinu, vzdálenost ze stanice Ostrava-
-střed do Frýdku-Místku zvládnou za 14 minut, 
do Frýdlantu za 21 minut, do Ostravice za 33 
minut a do Valašského Meziříčí za 72 minut.

Kompletní náklady na modernizaci úseku 
Ostrava-Kunčice – Valašské Meziříčí, včetně 
odbočky Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice, 
činí 10,5 miliardy Kč. Dle rozhodnutí centrální 
komise začne SŽDC v současné době připra-
vovat úsek Ostrava – Ostravice za 6,8 miliardy 
korun.
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slovo starostky

Vážení spoluobčané,
jistě máte za sebou bezpočet novoročních setkání se 

všemi blízkými a známými a daří se vám úspěšně plnit svá 
novoroční předsevzetí. Vždyť první měsíc nového roku je 
za námi, a dokonce i tu sedmičku na konci letopočtu již pí-
šeme správně. Říká se, že sedmička je číslem šťastným, 
a já pevně doufám, že takový bude i celý rok, v němž se 
právě nacházíme. Mrazivý leden si letos plně zasloužil své 
pojmenování. Mrzlo až praštělo, přesto jsme jeho první dny 
odstartovali pěkně sportovně. 

Hned v prvním lednovém týdnu se v sále kulturního cen-
tra konalo slavnostní vyhlášení vítězů soutěže LH 365. Možná vás stejně jako mne zaskočila 
slova jejího organizátora pana Libora Uhra, který při slavnostním vyhodnocení počtu výstupů 
na vrchol Lysé hory v průběhu loňského roku konstatoval, že na první stránku interneto-
vého výpisu se nedostal nikdo, kdo měl méně než dvě stě výstupů! Tato zpráva fascinuje 
stejně jako samotný fenomén této „královny Beskyd“. Byť leží na katastrálním území čtyř 
obcí, dominuje širokému okolí a k našemu regionu neodmyslitelně patří. Důkazem může být 
velký počet občanů, kteří se registrovaných výstupů zúčastnili. Vítěz soutěže Michal Kuchař 
z Dobratic tento vrchol pokořil tisíckrát, pan Zdeněk Popelář z Frýdlantu nad Ostravicí zdolal 
tuto horu neuvěřitelných 855krát! Bez ohledu na to, že tuto dominantu Beskyd známe, nikdy 
se neokouká a neustále svým majestátem přitahuje zájem široké veřejnosti a přímo vyzývá 
k tomu, abychom ji zdolali. O to více nás těší projekty, které jsou s tímto vrcholem spojeny. 
Je to i LH 24, která se uskutečnila o třetím lednovém víkendu a jejímž vítězem se stal Zde-
něk Cypra z Vizovic. Nás samozřejmě těší, že na třetí stupínek závodu stanula naše Petra 
Macurová s neskutečným počtem deseti výstupů! Dalším z projektů to jsou např. Beskydská 
sedmička, organizované naučné výstupy dětí a mládeže za doprovodu odborníků z řad 
ochránců přírody, které našly své zázemí v edukačním centru zrekonstruované Bezručovy 
chaty. Možnost účastnit se komentovaných výstupů s pracovníky Beskydského infor-
mačního centra má i široká veřejnost. 

Pokud vám chybí novoroční předsevzetí, Lysá hora je nejenom dobrým tipem, ale i výzvou. 
Odměnou vám může být při jasném počasí nádherný výhled do širokého okolí a dobrý pocit, 
že jste udělali něco pro své zdraví.

Přeji vám všem ve zdraví prožitý únor. Pranostiky si libují, když je tento měsíc bílý a stu-
dený. Po všech předchozích teplých zimách bych vám přála, abyste si i tohoto období užili. 
Samozřejmě ve zdraví a tolik potřebné pohodě.  Helena Pešatová, starostka města

FRÝDLANT – O víkendu 14. a 15. ledna 
se malí fotbalisté (děti 8 až 9 let) 1. Beskyd-
ského fotbalového klubu Frýdlant nad Ostra-

vicí v doprovodu trenéra a předsedy klubu 
účastnili v rámci projektu „Společně“/„Razem“ 
mezinárodního soustředění, které se konalo 
v moderní sportovní hale v polské obci Wę-
gierska Górka. 

Soustředění se účastnili také malí fotbalisté 
klubu Rekord v Bielsko-Białe. V rámci sou-
středění proběhlo několik společných trénin-
ků a vzájemné zápasy. Děti si domů dovezly 
mimo vzpomínek také fotbalové míče, které 
využijí pro tréninky na domácím hřišti.

„Projekt „Společně“/„Razem“ je projekt 
zaměřený na navazování a upevňování spo-
lupráce mezi různými zájmovými a věkový-
mi skupinami obyvatel česko-polského pří-

hraničí. V rámci projektu se uskuteční řada 
workshopů a setkání – například seniorů, 
zdravotně hendikepovaných osob, atletické 
mládeže atd.,“ přiblížila starostka Frýdlantu 
Helena Pešatová.

O letních prázdninách malé fotbalisty čeká 
na hřišti sportovního klubu Rekord v Bielsko-
-Biale mezinárodní turnaj žákovských druž-
stev.

„Projekt „Společně“/„Razem“ je financo-
ván z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
v rámci Interreg V-A Česká republika – Polsko 
Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy,“ 
sdělila projektová manažerka Dagmar Valáš-
ková.

BESKYDY – MAS Frýdlantsko-Beskydy 
zajišťuje v rámci operačního programu MŠMT 
„Výzkum, vývoj, vzdělávání“ na svém úze-
mí animaci škol. V územní působnosti MAS, 
ve které se nachází 12 obcí, je celkem 17 
mateřských a základních škol. Animace škol 
zahrnuje metodickou a poradní pomoc ma-
teřským a základním školám při vypracování 
projektu. 

Patří sem např. pomoc při výběru vhodných 
šablon, školení pro žadatele a příjemce, kon-
zultační činnost při realizaci projektu, pomoc 
při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti, 
při zadávání dat do monitorovacího systému, 
nebo při přípravě závěrečné 
zprávy o realizaci projektu. 

MŠMT na konci června 2016 
vyhlásilo výzvu Podpora škol 
formou projektů zjednoduše-

ného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ 
I. Výzva je určena pro základní a mateřské 
školy vč. soukromých. V územní působnosti 
MAS Frýdlantsko-Beskydy bylo k 29. 12. 2016 
podáno celkem 12 žádostí ze 17 možných. Vý-
zva bude ukončena v červnu 2017.

MAS Frýdlantsko-Beskydy může ško-
lám poskytnout bezplatné konzultace tý-
kající se projektových záměrů, přípravy pro-
jektové žádosti, metodické pomoci s ISKP 
14+ a dalších souvisejících služeb. V případě 
zájmu nás kontaktujte na těchto emailových 
adresách: havelkova@masfb.cz nebo pavlis-
kova@masfb.cz. 

V průběhu měsíce března plá-
nujeme seminář k realizaci projektů 
zjednodušeného financování. Jed-
notlivé ředitele škol budeme o termí-
nu včas informovat.

MAS Frýdlantsko – Beskydy pomáhá školám 
v rámci výzvy OP VVV – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

OSTRAVICE – Téměř 1000 kg oblečení 
a potřeb pro domácnost se pro charitativní 
účely nasbíralo o víkendu během Tříkrálové 

sbírky v areálu bývalé hoblárny v obci Os-
travice. Akci v areálu NAPILE uspořádala 
společnost Ridera Reality spolu se sociálním 

družstvem Diakonií Broumov. 
To vybrané oděvy a potřeby pro domác-

nost využije pro humanitární účely, textil horší 
kvality průmyslově zpracuje např. na pra-
chovky, utěrky apod. Při zpracování vybrané-
ho textilu přitom dává práci osobám v těžké 
životní situaci.

„Lidé nosili nejen použité, ale i úplně nové 
oblečení. Přinášeli hlavně zimní oděvy, bun-
dy, kabáty, svetry, dále lůžkoviny, přikrývky, 
polštáře, deky, ručníky, obuv, hračky, ale 
i domácí potřeby, nádobí, skleničky a menší 
elektrospotřebiče. Pro Diakonii Broumov, kte-
rá pomáhá lidem v sociální nouzi již více než 
22 let, se vybrala téměř tuna oděvů a potřeb 
pro domácnost, což je vzhledem k mrazivému 
počasí opravdu krásný výsledek. Všem dár-
cům proto děkujeme, Pro každého dárce bylo 
připraveno malé občerstvení, pro děti dětský 
koutek s herničkou a večer proběhl koncert 
kapely VADIM & CO. Zájemci měli také pří-
ležitost prohlédnout si vnitřní prostory pily 
v rámci komentované prohlídky.

Lidé podpořili dobrou věc, a ještě se i příjemně bavili

FRÝDLANT – Aplikace s jednoduchým 
názvem Město Frýdlant nad Ostravicí – to 
je další komunikační kanál, který poslouží 
občanům města i turistům, kteří naše město 
a okolí navštíví a kteří používají mobilní telefon 
jako svou pravou ruku, k lepší informovanosti 
o městě a jeho městských částech. Mobilní 
aplikace pro chytré telefony jsou v poslední 
době velkým hitem, vytvářejí si je mnohé firmy 
i organizace a město se rozhodlo jít také touto 
cestou.

Aplikace částečně kopíruje internetové 
stránky města, obsahuje například komplexní 
informace o Frýdlantu nad Ostravicí, pravidel-
né aktuality, které informují o dění ve městě, 

informace o MěÚ, samosprávě, městských 
organizacích nebo fotogalerii. „Užitečná je 
ve své přehlednosti a přístupu k informacím. 
Důležitým nástrojem jsou také takzvané push 
oznamovací zprávy, které jsou zdarma za-
sílány všem uživatelům aplikace, například 
o aktuálním dění ve městě,“ vysvětluje výhody 
aplikace spoluzakladatel Libor Klapeč. 

Aplikaci si můžete ZDARMA stáhnout a na-
instalovat ze dvou největších marketů s apli-
kacemi. U zařízení s operačním systémem An-
droid je to Google Play a „jablíčkáři“ ji najdou 
na App store společnosti Apple. 

 Odbor vnitřních věcí 
 a obecní živnostenský úřad

Město Frýdlant nad Ostravicí 
má svou mobilní aplikaci 

Podbeskydské tratě čeká elektrizace

Mezinárodní soustředění fotbalové mládeže v Polsku
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jubilea

Blahopřejeme
všem oslavencům

Jubilanti města Frýdlantu nad Ostravicí: 
V měsíci listopadu 2016 oslavili svá životní 
jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas: 

pan Jindřich Pauler, 80 let, Frýdlant 
V měsíci prosince 2016 oslavili svá životní 
jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas:

paní MUDr. Karla Mališová, 
80 let, Frýdlant

pan Bohumír Štůrala, 80 let, Frýdlant
V měsíci lednu 2017 oslavili svá životní jubi-

lea a dali se zveřejněním svůj souhlas:
paní Božena Milatová, 87 let, Frýdlant

pan Antonín Menšík, Frýdlant
paní Marta Bozenhardová, 

86 let, Frýdlant
paní Marie Pokludová, 93 let, Frýdlant

paní Ludmila Vávrová, 86 let, Nová Ves
paní Marie Foldynová, 87 let, Nová Ves

Sběrný dvůr je zařízení, které doplňuje 
svozový systém sběru komunálního odpadu. 
Napomáhá třídění a následně i samotnému 
zpracování a zhodnocování odpadů. Zároveň 
zvyšuje účinnost tříděného sběru a snižuje tak 
množství odstraněného odpadu ve spalov-
nách a na skládkách. 

Sběrný dvůr v areálu firmy AVE CZ 
odpadové hospodářství, s.r.o. na ulici 
Ostravská 291 mohou celoročně bezplat-
ně využívat jak trvale bydlící obyvatelé 
města, tak i chataři a chalupáři. Je zde 
možné odkládat tříděné složky komunálního 
odpadu, jedná se o biologické odpady, papír, 
plasty, sklo, kovy, nebezpečné odpady a ob-
jemné odpady. Sběrný dvůr funguje zároveň 

jako místo zpětného odběru elektrozařízení. 
Provozní doba sběrného dvoru je od pon-
dělí do pátku v době od 8.00 do 18.00 h. 
a v sobotu od 8.00 do 14.00 h. 

Občané města hojně využívají možnosti 
odevzdávat odpady ve sběrném dvoře. V roce 
2015 bylo evidováno celkem 4342 návštěv, 
z toho nejvíce v měsíci říjnu (487). V roce 
2016 bylo evidováno celkem 4808 návštěv 
sběrného dvora, kdy zde občané odevzdávali 
jak objemné odpady, tak bioodpady, nebez-
pečné odpady (např. barvy, oleje, baterie, 
zářivky, léky) a vyřazené elektrospotřebiče. 
V roce 2016 bylo nejvíce návštěv sběrného 
dvoru zaznamenáno v měsíci srpnu – celkem 
539. Vyšší návštěvnost oproti roku 2015 sou-

Opět se množí informace o tom, že v našem 
městě opakovaně dochází k podomní nabídce 
změny dodavatele energií, tzn., že zástupci 
jednotlivých prodejců energií navštíví obyvatele 
domů či bytů a nabízí údajné lepší podmínky 
dodávky energií – tedy přechod k jinému doda-
vateli energií (plynu či elektřiny). Nyní se navíc 
objevily zprávy, že vše probíhá po dohodě se 
zástupci města.

Informujeme vás, že se zástupci města 
ani pracovníky městského úřadu nikdo o této 
skutečnosti nehovořil a nic nedomlouval, tudíž 
město s těmito iniciativami dodavatelů energií 
nemá nic společného a od těchto se distancuje. 

Ve městě Frýdlant nad Ostravicí stále platí 
nařízení obce č. 7/2013 ve znění pozdějších 
doplnění, kterým byl vydán tržní řád. Dle čl. 5 
tohoto nařízení je na území města Frýdlant nad 
Ostravicí zakázán podomní prodej, tzn., jaká-
koliv forma nabízení zboží či služby za účelem 
jejího prodeje formou osobní návštěvy v RD či 
bytu.

Nemělo by tedy docházet k obtěžování 
občanů města nabízením a prodejem zboží či 
služeb v domech či bytech. V opačném přípa-
dě by se mohlo jednat o podezření z porušení 
právního předpisu obce ze strany osoby, která 

tuto formu prodeje na území města Frýdlant n. 
O. realizuje. 

Pokud ani v případě, že podomního prodej-
ce upozorníte na zákaz podomního prodeje 
ve městě Frýdlant n. O. (tedy také v jeho měst-
ských částech Lubno a Nová Ves) a na váš 
nezájem takovým způsobem uzavírat jakékoli 
smlouvy a oni vás přesto nepřestanou pře-
svědčovat o výhodnosti svého zboží či služby, 
případně o „bezkonkurenčně nízké a výhodné 
ceně“ a nebudou chtít vaši domácnost opustit, 
obraťte se na Policii ČR.

Elektronická podoba tržního řádu je k dispo-
zici na stránkách města Frýdlant nad Ostravicí 
– www.frydlantno.cz → město a úřad → měst-
ský úřad → předpisy města. 

 Odbor vnitřních věcí 
 a obecní živnostenský úřad

Informace k vyřizování na úseku občanských průkazů, 
cestovních dokladů a na registru řidičských průkazů, 

silničních vozidel a techniků na úřadu
Sdělujeme občanům města, že úřední dny na Městském úřadu 

Frýdlant nad Ostravicí na úseku občanských průkazů 
a cestovních dokladů a dále na registru řidičských 

průkazů, silničních vozidel a techniků jsou 
nejen v pondělí a ve středu (8.00 – 11.00 a 12.00 – 17.00), 

ale rovněž ve čtvrtek (8.00 – 11.00 a 12.00 – 14.00)
Doporučujeme využít k vyřizování dokladů právě čtvrteční dny 

z důvodu kratší čekací doby na přepážkách. 
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Frýdlantský Kruh přátel hudby (KPH) po-
řádá ve čtvrtek 9. února druhý koncert v sou-
časné sezóně 2017. Ve Frýdlantě nad Ostra-
vicí přivítáme unikátní duo ve světě loutnové 
hudby: anglického loutnistu Briana Wrighta 
a českou zpěvačku Jarmilu Chaloupkovou. 
Kromě specializace na interpretaci staré hud-
by zařazuje toto duo nový originální reperto-
ár, mimo jiné písně zkomponované Brianem 
Wrightem, který je také uznávaným hudebním 
skladatelem.

Duo koncertuje pravidelně s písňovými 
recitály s doprovodem loutny u nás i v za-
hraničí (např. USA 2004 a 2006, mnohokrát 
vystupovali v Paříži). Spolupracují s Českým 
rozhlasem, nahráli renesanční loutnové písně 
a Vánoční muziku V. A. Michny z Otradovic 
pro pořad Musica Antiqua Českého rozhlasu, 
medailon o umělcích vysílala Česká televize.

Koncert se uskuteční v sále ZUŠ ve Frýdlan-
tě nad Ostravicí ve čtvrtek 9. února v 18.00.

Před koncertem je možno zakoupit členskou 
průkazku KPH, která přináší členům výhody, 
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Koncert loutny a zpěvu ve Frýdlantě

nebo abonentní vstupenku na všechny koncer-
ty sezóny (v roce 2017 chystáme 9 krásných 
koncertů, takže zájemcům se členství vyplatí).

Další informace a plán koncertů najdete 
na stránkách facebook.com/KruhPratelHudby.

 Za výbor KPH J. Svoboda

Sběrný dvůr ve Frýdlantě nad Ostravicí

Informace o podomním prodeji

visí mimo jiné s vyšší návštěvností sběrného 
dvora za účelem odkládání biologicky rozlo-
žitelného odpadu (katalogové číslo 200 201). 
V roce 2015 zde bylo občany odloženo 
celkem 37,82 tun bioodpadu, v roce 2016 
to bylo již 81,988 tun převážně trávy a listí.

Momentálně nejrychleji rostoucím druhem 
odpadu je elektroodpad. Pokud se vyslouži-
lé elektrospotřebiče vyhodí spolu s běžným 
komunálním odpadem do kontejneru, skončí 
na řízené skládce. To však neřeší problém, 
kterým je především obsah zdraví škodlivých 
látek, jako jsou olovo, rtuť nebo kadmium. 
Když elektrozařízení zanecháte ve sběrném 
dvoře, prodejně elektra či opravně, vyzvedne 
jej specializovaná firma a odveze do zpraco-
vatelského závodu. Tam dojde k recyklaci, 
která zajistí, že vámi vyhozené materiály bu-
dou opětovně využity. Recyklací se šetří pří-
rodní zdroje a současně omezuje zatěžování 
prostředí škodlivinami. Drobné elektrospotře-
biče můžete ve Frýdlantě nad Ostravicí odložit 
také do e-boxu v budově městského úřadu 
nebo do červených kontejnerů společnosti 
ASEKOL umístěných na území města. 

Výsledky z evidence odpadů přijatých 
ve sběrném dvoře za rok 2016 jsou ukaza-
telem toho, že občané města mají o třídění 
odpadů zájem. Z odevzdaných odpadů jsou 
vytřízeny využitelné složky, které by jinak 
skončily spolu se směsným komunálním od-
padem na skládce. Využitelné složky jsou 
dále zpracovány, a tak může každý využívá-
ním sběrného dvoru přispívat k ochraně naše-
ho životního prostředí. 

 Odbor životního prostředí

- Jsme škola s devadesátiletou tradicí!
- Nabízíme příjemné prostředí a rodinnou 

atmosféru!
- Pracujeme podle školního vzdělávacího 

programu „Škola zdravého těla a rozumu“.
- Zaměřujeme se na:
o rozvoj matematického a technického myš-

lení o sportovní výchovu, o jazykovou výuku
- Spolupracujeme s Beskydskou šachovou 

školou.
- Vyučujeme specifické předměty: „Figur-

ková školička“ a Anglický jazyk od 1. ročníku, 
Pohybové hry, Komunikační výchova, Finanční 
matematika, Konverzace v Aj v 9. ročníku.

- Učíme moderní písmo „Comenia Script“.
- Organizujeme celoškolní akce spojující 1. 

a 2. stupeň (Den Země, jarmark, Den naruby, 
Olympiáda dovedností a znalostí).

- Vysíláme děti na adaptační pobyty v 1. a 6. 
ročníku.

- Připravujeme lyžařské výcviky v 1. a 7. roč-
níku, organizujeme plavecký výcvik. 

- Poskytujeme širokou nabídku odpoledních 
aktivit. 

- Žáci na webu školy píší školní časopis.
- Vyjíždíme do zahraničí a za praxí do výrob-

ních podniků.
- Školní družina je pro vaše děti k dispozici 

od 6.00 do 16.30 h.
Přijďte se podívat 14. března 2017 na Den 

otevřených dveří nebo individuálně kdykoli 
jindy. Seznamte se se školou prostřednictvím 
webových stránek www.zskomenskehofno.cz. 

Zároveň zveme předškoláky k zápisu „Hurá 
na palubu“ ve čtvrtek 6. dubna 2017 od 13.00 
do 17.00 h.  Petr Novotný, ředitel školy

Vyberte pro své dítě „Komeňák“

Základní škola nám. T. G. Masaryka Frýdlant n. O.

si dovoluje srdečně pozvat nejen rodiče budoucích 

prvňáčků a šesťáků, ale také širokou veřejnost na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

www.zsfrydlantno.cz
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Informace o škole a přijímání žáků do 1. a 6. tříd vám ochotně sdělí

ředitelka školy Mgr. L. Matušková případně zástupkyně ředitele Mgr. K. Šigutová a

Mgr. I. Přasličáková osobně nebo na tel. 558 678 169.

Těšíme se na všechny, kteří mají zájem prohlédnout si naši školu.

Zájemci mohou navštívit třídy na 1. stupni, odborné učebny,

školní družinu, tělocvičny a školní restauraci. 
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ve čtvrtek 16. března 2017 od 7:50 do 11:30 hodin
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Staré Hamry

Staré Hamry

Frýdlant nad Ostravicí, Staré Hamry

rozloučili jsme se 

Dne 26. 12. 2016 zemřel ve věku 
84 let pan Jaroslav Strnadel.

 Nezapomeneme.

z kalendáře akcí

18. února: ples SDH Staré Hamry
24. února: karneval pro děti

slovo starostky

Co připravuje obec v letošním roce?
Zahájena byla rekonstrukce obecního bytu u školy. V rámci rekonstrukce budou provedeny 

přípravy, které v případě potřeby umožní tento velký byt jednoduše rozdělit na dvě menší 
bytové jednotky.

Určitě budeme pokračovat s renovací litinových křížů na starohamerském hřbitově. Bylo 
tolik nadšených ohlasů, že ani nemůžeme jinak.

Pro chodník u silnice I/56 od autobusové zastávky Most po Černou byla v loňském roce 
připravena studie. Studie byla projednána se všemi vlastníky dotčených pozemků a s občany 
bydlícími v daném úseku. S chodníkem v nově navržené trase všichni vlastníci předběžně 
souhlasí. Pokud obec získá kladné stanovisko od Policie ČR a vlastníka komunikace I/56, tj. 
Ředitelství silnic a dálnic, začneme v letošním roce připravovat projektovou dokumentaci pro 
územní řízení.

Zlepšíme veřejné osvětlení v okolí hasičárny v centru obce.
Připravujeme další etapu modernizace a rekonstrukce v budově základní školy. Ve spojo-

vací chodbě u šaten budou zakryty nevzhledné topenářské rozvody, instalováno nové osvět-
lení a vyměněny všechny vnitřní dveře. Na projekt připravujeme žádost o dotaci z Moravsko-
slezského kraje.

Také další připravovaný projekt se týká školy. Předmětem projektu je vybudování nové 
jazykové učebny, zasíťování budovy a zřízení bezbariérového přístupu. Jedná se o finančně 
náročný projekt, na který chce škola získat finanční prostředky (až 90 % nákladů) z Integro-
vaného operačního programu. Jako každoročně i letos plánuje obec spoustu společenských, 
kulturních či sportovních akcí. Pro tyto akce obec využívá modernizovaný kulturní dům, ale 
také jsou pořádány na hřišti nebo jinde na volném prostranství, např. na Gruni. A právě akce 
na Gruni ukázala, že pro pořádání takovýchto „podniků“ nemá obec dostatečné vybavení, pro-
to v letošním roce budou zakoupeny venkovní lavice se stoly, velké deštníky a stany.

V obecních garážích na Samčance (pod lesem na Lojkaščanku) ukončil nájem poslední 
nájemce. Všechny garáže bude využívat pro své potřeby obec a také hasiči. V objektu bude 
provedena výměna garážových vrat a z důvodu zabezpečení majetku bude instalováno bez-
pečnostní zařízení.

Hasiči zpracovávají technickou specifikaci dopravního automobilu. Dopravní automobil 
bude pořízen v letošním roce. Celkové náklady obce budou známy po provedeném výběro-
vém řízení. Dotace na pořízení dopravního automobilu představují celkem částku 675.000 Kč 
(z programu MV „Dotace pro jednotky SDH obcí“ 450.000 Kč a z rozpočtu MSK 225.000 Kč).

V rámci zlepšení údržby veřejných prostranství v obci plánujeme pořízení zametacího kartá-
če a kontejneru na posečenou trávu. Zametací kartáč je doplňkový modul k žacímu stroji KU-
BOTA a bude využíván při čištění (zejména jarním) zpevněných ploch veřejného prostranství 
a chodníků. Loňská sezóna, kdy jsme veřejné plochy udržovali novým žacím strojem, ukázala 
potřebu kontejneru na posečenou trávu. Jednak z důvodu časového, kdy přejezdy pro vysy-
pávání koše na určené místo zbytečně ubíraly čas samotnému sečení, a jednak z nutnosti po-
sečenou trávu odvážet mimo obydlenou zónu (stížnosti na zápach při tlení), do JZD na Gruň.

V rámci odpadového hospodářství bude v letošním roce ukončena výměna starých, prorezi-
vělých a proděravělých velkoobjemových kontejnerů. Vyměněny budou dva kusy.

Na všechny vyjmenované akce a pořízení majetku bylo pamatováno již při sestavování 
rozpočtu na r. 2017.  Eva Tořová

jubilea
V měsíci únoru 2017 

oslaví své životní jubileum:
Paní ANTÓNIA MARTINKOVÁ – 65 let
Paní SVĚTLUŠKA FIALOVÁ – 70 let
Paní TERÉZIA VELIČKOVÁ – 80 let

Našim jubilantům k jejich výročí 
srdečně blahopřejeme 

a do dalších let přejeme pevné zdraví!

Požár kontejneru
26. ledna došlo k požáru velkoobjemového 

kontejneru na Lojkaščance, který byl způsoben 
žhavým popelem.

Upozorňujeme občany, aby do popelnic vy-
sypávali jen popel řádně vychladlý a studený, 
aby nemohl způsobit zahoření odpadků. 

Oznámení
Ordinace MUDr. Sýkorové informuje o uza-

vření ordinace ve Starých Hamrech i na Ostra-
vici od 6. 2. – 12. 2. 2017 z důvodu dovolené. 

Zástup MUDr. Pachman – Čeladná – pouze 
v jeho ordinačních hodinách.

V sobotu 21. ledna zaplnily prostory kulturního domu na Samčance 
dámy v krásných večerních šatech a pánové ve slušivých oblecích. Přišli 
na obecní ples, Vlčí bál, který se konal již podvaadvacáté. Skvělá hudba, 
příjemná obsluha, bohatá tombola, chutné občerstvení a dobrá nálada 
– nic z toho nechybělo.

 Děkujeme všem sponzorům.
Poděkování patří také všem dobrovolníkům. Vždyť bez jejich pomoci 

s přípravou, obsluhou v barech a s úklidem by to nešlo. 
 Eva Tořová, starostka obce 

Zahájení plesové sezóny ve Starých Hamrech

Prosba o informaci
Vážení občané Starých Hamer,
dovoluji si Vás požádat o informaci, která 

bude rozhodující při psaní mých vzpomínek 
na dětství, o které mě o Vánocích požádali 
moji potomci. Několikrát jsme s rodiči byli 
na tzv. „dovolené“ u Dudů, ve Starých Ha-
mrech. Někdy v červenci kolem roku 1950 
se strhla velká průtrž mračen; Ostravice se 
rozlila a zatopila nejen louku, kde se připra-
vovaly pouťové atrakce, ale i přízemí hotelu 
Duda. Naštěstí voda rychle opadla a všichni 
pomáhali škody napravit; můj otec s někým 
místním vezli na žebřiňáku, taženém krávou 
kolotoč (od železničního mostu, kam jej voda, 
se spoustou klád a věcí zanesla). 

Ani můj přítel Pavel Duží si na přesný le-
topočet nevzpomíná. A tak vás moc prosím 
o pomoc. Letopočet je pro mě nesmírně dů-
ležitý, poněvadž podle něj se mi podaří uspo-
řádat jiné údaje.

Srdečně zdravím do Starých Hamer 
a v novém roce přeji jen všechno dobré.

Jiří Krumpholc, Brno / tel. 530 344 180
email: jiri.krumpholc@centrum.cz

Tříkrálová sbírka
Počátkem ledna 2017 proběhla také v naší 

obci již tradiční Tříkrálová sbírka, pořádaná 
Charitou Frýdek-Místek, za účelem pomoci 
lidem v sociální oblasti. Celkem se tento rok 
ve Starých Hamrech vybralo 8 642 Kč.

Charita FM proto děkuje všem za štědrost 
a ochotu pomoci druhým!

 5. 2. 10.30 Bílá
12. 2. 10.30 Bílá
19. 2. 10.30 Bílá
26. 2. 10.30 Bílá

Přehled bohoslužeb 
na měsíc únor 2017

Letošní lednové mrazivé dny nám možná 
trochu připomněly zimy našich babiček, i když 
sněhu asi bývalo víc. Milovníci bílé stopy si to 
mohli jaksepatří užít, konečná je ale pro všech-
ny stejná, doma v teple u kamen. Po mrazivém 
pobytu venku přichází ke slovu dobrá kniha či 
zajímavý film. V Tégeemce jsme na druhém 
stupni propojili obojí, literaturu i lyže. 

A tady je výsledek. 
V posledním týdnu před Vánocemi se u nás 

konal historicky I. ročník literární soutěže s vý-
mluvným názvem „Píšeme rádi“. Ještě před 
vyhlášením této soutěže v kabinetě češtiny 
proběhla vlna obav, zdali je v nynější „I-Pado-
vé“ době vůbec reálné, aby se někdo z žáků 
přihlásil k ručnímu psaní příběhů nebo (světe, 
děs se!!!) dokonce básniček! O to větší byla 
naše radost, když se 20. prosince první vyučo-
vací hodinu zaplnila třída 25 mladými spisova-
teli. A velmi nadějnými, jak se později při čtení 
jednotlivých prací ukázalo! Nebylo lehké hod-
notit jejich práce psané se zjevnou chutí, plné 
fantastických barevných obrazů, bohaté slov-
ní zásoby, překvapivých rozuzlení… Jen ten 
pravopis, musíme si povzdechnout! Ale o ten 
tentokrát skutečně nešlo! Po pečlivém zvážení 
na pomyslném stupni vítězů stanuli tito mladí 
a talentovaní „literáti“: 1. místo v těžké konku-
renci vybojoval žák VII. C Viktor KERZL s pří-
během na téma „Naštěstí to byl jen sen“, 2. 
místo obsadilo sci-fi s názvem Tajný život naší 
třídy, jehož autorem je Marek KANTOR, žák 
VII. A, na „bronzovém stupínku“ stanul Jáchym 
KOŠAŘ ze VI. C. Pro své vyprávění si vybral 
stejné téma jako vítězný Viktor – Naštěstí 

to byl jen sen. Ale protože i práce ostatních 
zúčastněných si zaslouží ocenění, chystá se 
vydání sborníku, ve kterém si budete moci li-
terární pokusy svých spolužáků přečíst a záro-
veň potěšit své oko ilustracemi, kterými budou 
žákovská dílka doplněna. Všem, kteří se I. roč-
níku literární soutěže „Píšeme rádi“ zúčastnili, 
patří velký dík, neboť je velmi pravděpodobné, 
že v prosinci roku 2016 vznikla na naší škole 
soutěž, která bude v dalších letech hodna po-
kračování. 

V novém roce pak čekal na sedmáky ly-
žařský výcvik, který hodnotí jeho samotný 
účastník Josef Staněk: „Hned po vánočních 
svátcích, 9. ledna, vyrazily sedmé ročníky 
na lyžařský kurz na Bílou. Když jsme přije-
li, vyložili jsme si tašky, lyže a další potřeby, 
ubytovali jsme se po třech v docela pěkných 
pokojích a odpoledne hurá poprvé na svah. 
Tady nás rozdělili do týmů a výcvik mohl začít! 

Další dny měly svůj pravidelný řád: budíček, 
snídaně, lyžování na svahu. Ve 12 hodin oběd, 
po něm odpolední klid a pak zase, jak jinak, 
sjezdovka. Také po večeři nám učitelé při-
pravovali zajímavý program, např. přednášku 
o údržbě lyží anebo večerní lyžování. Čtvrteč-
ní diskotéka byla opravdu legrace a pořádně 
jsme si to užili. Uteklo to jako voda a najednou 
tu byl pátek a s ním i konec lyžáku. Domů se 
nám nechtělo, ale nakonec nezbylo, než se 
rozloučit. Byl to úplně super lyžák a je mi líto 
těch, kteří nemohli jet s námi, i těch, pro které 
si museli přijet z důvodu nemoci rodiče. Děku-
jeme všem učitelům a jsme rádi, že to s námi 
přežili.“ 

Literárně sportovní zima v ZŠ T. G. Masaryka 
Lednovou třešničkou na pomyslném spor-

tovním dortu tégemáckých aktivit pak byla 
účast některých našich žáků na zahajovacím 
dni krasobruslařského Mistrovství Evropy 
v Ostravě.

Ve čtvrtek 26. ledna 2017 odjeli žáci V. 
A,B,C, IV.B a IX. B se svými učiteli, aby 
zhlédli nejen tréninkové jízdy žen, ale rov-
něž součást soutěžního krátkého programu 
žen. Atmosféru, fotku s maskotem „koníkem 
Alexem“ anebo soutěž o reklamní předmě-
ty šampionátu, to vše si naši žáci užili díky 
p. Handlovi, jednomu z našich rodičů. Role 
diváků na tak velké mezinárodní akci se stala 
pro mnohé jistě nezapomenutelným zážit-
kem. (www.zsfrydlantno.cz) Sedmáci z Tégeemky si užívají svůj lyžák.

Žákyně ZŠ TGM na ME v krasobruslení v Ostravě. Když nahoru nemusíte po svých, je to pohoda.
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slovo starosty

Lhotka

Vážení spoluobčané,
máme za sebou leden, první měsíc letošního roku, ve kterém převlá-

dalo zimní počasí s teplotami hluboko pod bodem mrazu. Milovníci zim-
ních sportů využili mrazivé počasí k návštěvě okolních sjezdovek a pár 
místních nadšenců vyzkoušelo i pevnost ledu na rybníku. Někteří z vás 
v lednu zahájili letošní plesovou sezonu účastí na tradičním hasičském 
bále a věřím, kdo tuto vrcholnou společenskou událost lhoteckých hasičů 
navštívil, odcházel domů spokojený. Dne 25. ledna proběhl na obecním úřadě audit krajské-
ho úřadu na hospodaření obce za rok 2016. Předběžný výrok kontrolní komise zněl: „Nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky.“ Tímto bych chtěl poděkovat všem pracovníkům obecního úřadu 
a zastupitelům za vzorné plnění svých úkolů. V současné době obecní zastupitelstvo intenzivně 
pracuje na přípravě nového rozpočtu obce na rok 2017. Rádi bychom rozpočet schválili ještě 
v první polovině února, abychom se mohli v klidu věnovat přípravě a plnění úkolů plánovaných 
na letošní rok. Věřím, že se nám opět podaří finance nasměrovat tam, kde budou prospěšné 
pro nás všechny. Vám všem přeji, abyste si užili posledních zimních dnů k vašim oblíbeným 
aktivitám, ale i k odpočinku a nabírání nových sil do prvních jarních dnů. 

.  Zdeněk Kubala, starosta

noví občánci
V lednu se rodičům 

Soně a Radkovi Koloničným 
narodila dcera Kristýna.

Přejeme, aby holčička dobře prospívala, 
byla zdravá a dělala rodičům radost.

krátce z obce

Knihovna v r. 2017
Vždy ve čtvrtek od 16 do 19 hodin, kromě 28. 
9. a 28. 12. 2017.

Svozy odpadů
Termíny svozu komunálního odpadů: úterý 7. 
2. a 21. 2.

jubilea
V měsíci únoru oslaví svá nádherná životní 
jubilea a dali ke zveřejnění souhlas občané:

Štěpánka Valíčková - 85 let
Věra Michalcová - 85 let
Aloisie Závodná - 80 let

Jiří Skulina - 65 let
Za obecní úřad přejeme všem oslavencům 

do dalších let pevné zdraví, mnoho 
spokojenosti a životního elánu.

Vánoční sportování ve Lhotce uzavřel v so-
botu 7. ledna turnaj smíšených dvojic v šipkách 
„Memoriál Jary Volného o putovní pohár“. 
Na pořádání turnaje se podílela skupina pod 
vedením Lenky a Aleše Stonavských a pove-
dl se výborně včetně bohatého občerstvení, 
v němž cukroví ještě připomínalo vánoční svát-
ky. 

Do turnaje se přihlásilo 22 účastníků, ale 
protože něžnější polovina lidstva nebyla za-
stoupena v počtu, který by zajistil všechny dvo-
jice smíšené, museli někteří pánové po dobu 
konání turnaje přijmout ženskou roli. I když tur-
naj vyhrála dvojice nesmíšená, nedá se říci, že 
by smíšené dvojice byly nějak znevýhodněny. 

Odpovídají tomu i výsledky a předvedené výko-
ny. Všichni, kdo někdy šipky hráli, ocení výkon 
ženy, která na zavření hry při stavu 59, hodila 
20 – 20 – 19. A to nebyl v podání žen výkon 
ojedinělý, bylo jich k vidění dost a ani muži se 
nedali zahanbit.

Výsledky turnaje:
1. Jaromír Tomek, Martin Kubala
2. Kamila a Eman Foldýnovi
3. Helena a Petr Matýskovi
4. Dana Kopčáková a Ivan Slípek
Pěkné výkony, výborná atmosféra i občer-

stvení a zdařilá organizace. Výsledkem byl 
turnaj, který zdárně zakončil vánoční lhotecké 
sportování.

Plesovou sezonu ve Lhotce zahájili 20. led-
na hasiči svým tradičním Hasičským bálem, 
který se konal v sále Obecního domu. Na úvod 
přivítal přítomné starosta dobrovolných hasičů 
Lhotka Martin Kuneš a pak už se taktovky cho-
pila skupina Meteor, hrající k tanci i poslechu. 

Sál Obecního domu zaplnila stovka ná-
vštěvníků různých věkových kategorií a tomu 
přizpůsobili muzikanti i svůj repertoár. A díky 
tomu, i patřičnému občerstvení, nálada na bále 
stoupala. Místní hasiči se starali o zajištění or-
ganizace bálu – vstupenky, šatnu, prodej líst-
ků do tomboly i občerstvení v „Pekle“. O jídlo 
a zbytek občerstvení se postarala obsluha 
pohostinství „Obecník“. Takže ke spokojenosti 
návštěvníků bálu snad nechybělo nic. Všichni 
se dobře bavili a po tradičním srdíčkovém val-
číku, kde se mnohdy vytvoří zajímavé taneční 

páry, očekávali zlatý hřeb bálu – tombolu. Ta 
byla i díky přízni sponzorů, za což jim patří dík, 
bohatá. A pokud by někdo vzpomínal na film 
„Hoří, má panenko“, tak by byl úplně vedle. 
Ve Lhotce se nekradlo a ani siréna nehouka-
la. Všechny ceny našly své majitele, i když – 
na někoho se možná štěstí neusmálo tak, jak 
by si představoval. Po tombole bál pokračoval 
a vytrvalci končili nad ránem. Hasičský bál 
tak úspěšně završil rok, v němž lhotečtí ha-
siči úspěšně založili kroužek pro děti, stovky 
hodin věnovali renovaci hasičské stříkačky, 
uspořádali soutěž v požárním sportu, na níž 
sice skončili druzí a neobhájili prvenství, ale 
zastoupily je ženy, které na vítězství dosáhly. 
Hasiči zahájili úspěšným bálem a můžeme se 
těšit, že podobně dopadnou i další dva plesy 
v únoru.

V prvních měsících roku žijeme většinou 
různými dobrými předsevzetími, plesáním, 
sněhem, který přináší zejména dětem radost 
a motoristům naopak starost, a většině z nás 
je léto ještě vzdálené. Ale jinak je to u organi-
začního štábu obce, připravujícího 37. setkání 
českých a slovenských Lhot, Lhotek a Lehot, 
které se letos uskuteční u nás, ve Lhotce pod 
Ondřejníkem. 

Za výrazné podpory obce, která je pořada-
tel akce, organizační tým, pod vedením Lenky 
Stonavské, již od loňského roku rozpracovává 
budoucí program prázdninového setkání se 
stěžejními úkoly pro jednotlivé členy i pomoc-
níky hlavního štábu.

Na co se můžeme od 7. do 9. července tě-
šit, je možné už vidět i na webových stránkách 
Lhotky. O tom, jaký má význam tato kulturně 
společenská akce nejen pro současné, ale 
i budoucí dobré jméno Lhotky, jsme se dově-
děli ve slově starosty lednového Mikroregionu.

Než se ale ve Lhotce objeví další Lhoťané, 
podívejme se aspoň v krátkosti na některé zají-
mavosti z historie, které setkáním předcházely.

Lhota, případně Lhotka, či Lehota je častý 
název vesnic, které vznikaly na přelomu 13. 
a 14. století v období vrcholné středověké ko-

lonizace na území Čech, Moravy a Slovenska. 
Nejstarší písemný doklad Lhoty na českém 
území se ale vztahuje už k roku 1199. Tehdej-
ší šlechta chtěla, aby poddaní osídlili i méně 
úrodné oblasti země. Proto osadníkům, kteří se 
rozhodli založit na takových místech usedlosti, 
udělila několikaletou výjimku – lhůtu, ve které 
nemuseli platit daně. Spousta osadníků pak 
tuto lhůtu – lehotu převzala i do názvu vsi – 
obce.

V České republice jsou téměř čtyři stov-
ky Lhot a Lhotek. Jejich obyvatelé se poprvé 
setkali v roce 1981 v Uhlířské Lhotě na Kolín-
sku, kde se měl konat původně jenom sraz 
rodáků obce. Pozváním ostatních obcí podob-
ného jména se ale rozhodli akci rozšířit. Lhoty 
a Lhotky o setkání projevily zájem a od té doby 
se společná setkání stala každoroční tradicí.

Už dalšího roku se setkání uskutečnilo 
v nedalekých beskydských Vyšních Lhotách. 
A od roku 1985 se srazy Lhot a Lhotek rozší-
řily i o Lehoty slovenské a tato setkání setr-
vávají dodnes. A nutno dodat, že každoročně 
je na nich naše Lhotka – s nemalým počtem 
účastníků – vidět. 

Sjezdy Lhot, Lhotek a Lehot jsou totiž o prv-
ním červencovém víkendu každoročními setká-
ními představitelů jednotlivých obcí v obci po-

řadatelské. Do roku 1990 tato setkání většinou 
zastřešovala zemědělská družstva a účastníci 
měli možnost navštívit různá místa Českoslo-
venska. Náplní byly vždy kromě setkávání lidí 
i prezentace kulturního a folklorního života 
regionu, sportovní a společenská zábava, ale 
i utužování soudržnosti Lhoťanů. A to přetrvává 
dodnes. 

Je třeba připomenout, že většina obcí má 
tak málo obyvatel, že by organizaci třídenního 
setkání s účastí více než šedesáti obcí a třemi 
až čtyřmi tisíci návštěvníky nezvládla. A proto 
se v krátké sedmatřicetileté historii některé 
obce již objevily dvakrát. 

Od letošního roku mezi ně bude patřit i naše 
podondřejnická Lhotka, ve které se jedno se-
tkání konalo už v roce 2005. Většina našich 
občanů se na jeho tehdejším úspěchu před 
dvanácti léty podílela. Jejich zkušeností určitě 
rádi využijí i letošní organizátoři a jejich po-
mocníci tak, aby se na to letošní setkání u nás 
vzpomínalo všemi účastníky stejně dobře jako 
před léty. Těch, kteří se již přihlásili k pomoci, 
nebo finanční spolupráci je kolem osmi desí-
tek, a na ty, kteří ještě pomoc nabídnout chtějí, 
čekají organizátoři na obecním úřadu, nebo 
mailu lhotecké.akce@seznam.cz 

 Pavel Pasek

Místní poplatky a jejich lhůty
č. účtu 1690539349/0800

PES - V.S.1341 k tomuto čtyřčíslí připojit čís-
lo vašeho domu do sdělení pro příjemce napsat 
vaše jméno – 80 Kč. Za každého dalšího psa 
přihlášeného na tutéž osobu – 140 Kč. Popla-
tek zaplatit do 31. 3. daného roku.

odpady R.O.- V.S. vaše číslo chaty, nebo 
domu za toto číslo připojit číslici 6, do sděle-
ní pro příjemce napsat vaše jméno – 500 Kč 
(250 Kč u vybraných rekreačních objektů se 
špatnou dostupností pro vývoz TKO) Dle směr-
nice umístěné na http://www.obec-lhotka.eu/
obecni-vyhlasky/. Vyhláška 1/2012 čl. 6. Po-
platek zaplatit do 31. 5. daného roku.

odpady T.P. - V.S. vaše číslo domu za toto 
číslo připojit číslici 7, do sdělení pro příjemce 
napsat vaše jméno – 500 Kč za osobu. Popla-
tek zaplatit do 31. 5. daného roku.

odpady podnikatelé - V.S. vaše číslo domu 
za toto číslo připojit číslici 6, do sdělení pro 
příjemce napsat jméno firmy – částka, dle po-
depsaných smluv. Poplatek zaplatit do 31. 5. 
daného roku.

Poplatek z ubytovací kapacity a rekreační 
poplatek se platí 2x ročně se splatností 15. 1. 
za II. pololetí 2016 a 15. 7. za I. pololetí 2017.

Poplatek za hrobové místo – všem poplatní-
kům byly zaslány nové nájemní smlouvy na 10 
let, kde jsou informace o výši platby, číslo účtu 
a VS. 1 kopii je třeba vrátit zpět na obecní úřad 
nejlépe do konce ledna 2017.

Za předchozí léta jsou evidovány nedoplatky 
za svoz odpadů trvalý pobyt a psy u tří domác-
ností ve výši Kč 10.992,00.

V naší obci proběhla stejně jako každý rok 
Tříkrálová sbírka. Skupinky pod vedením Mar-
kéty Velké, Tomáše Kaluse, Anny Němcové, 
Šárky Sobkové a Michaely Témové obcházely 
domácnosti v sobotu 7. 1. 2017.

Díky štědrosti dárců byla v obci vybrána 
částka 32 967 Kč. Bližší informace o použití 
finančních darů naleznete na www.fm.charita.
cz. Všem dárcům i ochotným koledníkům patří 
velké poděkování.  L. K. 

TJ Sokol a Klub žen Lhotka, 
vás zvou na sportovní ples 

aneb „V zdravém těle zdravý duch“, 
který se bude konat 

v sobotu 25. 2. 2017 od 19.00 hodin 
v sále Obecního domu. 

Hudba Blankyt.

Než se ve Lhotce objeví další Lhoťané…

Hasičský bál startoval sezonu

Sportování uzavřely šipky

Tříkrálová sbírka

Klub seniorů při OÚ ve Lhotce 
zve všechny příznivce 
na Přátelský večírek, 
který se koná v pátek 

17. února 2017 od 15.00 hodin 
v sále pohostinství „Pod Ořechem“. 

Hudba Astra, bohatá tombola, výbor-
né občerstvení, vstupné dobrovolné.
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Kurz  
společenského tance
s ochutnávkou vína
pod vedením mistrů ČR
Kulturní dům Baška 
úterý 14. března 2017
začátečníci 19.00–20.15 hod.
pokročilí 20.15–21.30 hod. 
počet lekcí  9 + závěrečný ples
cena kurzu 2  700 Kč / 1 pár
závazná přihláška na 
e-mail: info@tanecnebovino.cz  
tel.: 776 749 142

U příležitosti úmrtí Antonína Galii, který 
byl nepochybně osobností zdravotní péče 
v Bašce, uvádíme několik řádků z jeho ži-
votopisu:

MUDr. Antonín Galia (*1922 – †2017) se na-
rodil v Příboře v zemědělské rodině. Měl ještě 
dva sourozence a už jako dítě poznal těžkou 
práci na poli. Po absolvování obecné školy za-
čal v roce 1938 navštěvovat reálné gymnázium 
v Příboře, ale to Němci brzy zavřeli. Zkoušel to 
pak ještě ve Frenštátě i Frýdku-Místku, ale ze 
stejných důvodů studovat nemohl. Proto začal 
v roce 1943 pracovat v sedlnickém hospodář-
ském družstvu jako volontér – jak sám říkal 
– dělal vše od skládání obilí přes různé práce 
na poli. Tam zůstal do konce války. V roce 1945 
skládal maturitní zkoušku na gymnáziu v Místku. 
Na studiích pokračoval tři roky v Hradci Králové, 
kde byla lékařská fakulta Univerzity Karlovy, 
pak přestoupil na Univerzitu Palackého do Olo-
mouce rovněž na lékařskou fakultu, kde v roce 
1950 promoval. Nastoupil na své první místo 
lékaře do nemocnice ve Frýdku-Místku, kde ab-
solvoval tzv. kolečko na všech odděleních. Tuto 
práci zde vykonával dva roky a pak přijal místo 
obvodního lékaře v Bašce (v roce 1952).

V 50. letech 20. století vznikl Okresní národní 
výbor ve Frenštátě pod Radhoštěm a tam spa-
dal i Frýdlant nad Ostravicí. Lékaři tam však 
odmítli ošetřovat, proto vznikly zdravotní obvody 
v Bašce a na Pržně. Byl to velice silný obvod se 
sedmi tisíci pacienty, lékařů bylo málo a na tak 
velký obvod si málokdo z lékařů troufal. Antonín 
Galia se ale nebál a šel do toho.

Ordinace obvodního lékaře v Bašce se 
v roce 1952 nacházela na čp. 138, majiteli 
byli manželé Gorzolkovi. V budově v dolních 

Ve dnech 1.–15. ledna obcházeli naše do-
mácnosti tři králové s koledou a přáním všeho 
dobrého do nového roku. Charitní Tříkrálová sbír-
ka proběhla již posedmnácté a v našem regionu 
ji organizuje Charita Frýdek-Místek. V letošním 
roce se vydalo do ulic celkem 293 kolednických 
skupinek, které roznášely do našich domovů 
požehnání. Koledování skončilo a postupně po-
kladničky rozpečeťujeme a počítáme výsledky.

V Bašce, Kunčičkách u Bašky a Hodoňovicích 
koledovalo celkem 10 skupinek koledníků. V Baš-
ce byl výtěžek 42 532 Kč, v Kunčičkách u Bašky 
24 995 Kč a v Hodoňovicích 27 801 Kč. Celkově 
to bylo o 2 042 Kč méně než v roce 2016.

Z letošního výtěžku sbírky podpoříme 
všechny naše služby. „Finance využijeme při 
opravách a úpravách v Domě pokojného stá-
ří, v Oáze pokoje, nakoupíme nové pomůcky 
pro Půjčovnu kompenzačních pomůcek, pod-
poříme rozvoj služeb pro seniory a nemocné 
i pro děti a mládež a mnoho dalšího,“ sdělil 
Martin Hořínek, ředitel frýdecko-místecké Cha-
rity. Kompletní záměry využití výtěžku najdete 
na našich webových stránkách.

„Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili, 

všem koledníkům a jejich doprovodu, kteří bez 
ohledu na mrazy a sněhovou nadílku vyrazili 
ven, stejně jako štědrým dárcům,“ uzavírá ředi-

tel Charity Frýdek-Místek Martin Hořínek. 
 Renáta Mecová, koordinátorka 
 Tříkrálové sbírky Charity Frýdek-Místek

Antonín Galia, obětavý lékař z Bašky
prostorách byla ordinace, nahoře pak byt pro 
lékaře. Ten byl ale nevyhovující, přidělen obcí 
Baška – malá kuchyňka, ložnice a velká obý-
vací místnost. Lékaři se už i proto na toto místo 
nehrnuli.

Manželka Marie pracovala v ordinaci svého 
muže jako zdravotní sestra v letech 1954–59, 
zdálo se jí, že toho vzdělání má jaksi málo, pro-
to vystudovala při zaměstnání a dvou malých 
dcerách Vyšší zdravotnickou školu v Ostravě, 
kterou zakončila v roce 1958 opět maturitou. 

MUDr. Galia rád vzpomínal na své počátky 
v Bašce, když přišel, vítal ho předseda Národ-
ního výboru Baška František Sikora a pamato-
val si na svou první pacientku – byla jí Apolena 
Bronková z Bašky.

Nevyhovující bydlení donutilo manžele Gali-
ovy koupit si v Bašce stavební parcelu a začít 
stavět rodinný dům (č.p. 345). Ten byl po pěti le-
tech usilovné práce zkolaudován a v roce 1961 
se zde mohla rodina přestěhovat.

I ordinace obvodního lékaře byla v šedesá-
tých letech 20. století přestěhována do budovy 
bývalé pošty (č.p. 119) ve středu obce. Odstě-
hoval se odsud ředitel místní základní školy Du-
šek, který odešel do důchodu, a také přednosta 
pošty Kravčík. 

Dle vzpomínek Antonína Galii přicházeli 
za ním lidé do ordinace s různými problémy, 
snažil se jim pomoci, a to i v pozdních nočních 
hodinách, kdy ho prosili o radu a ošetření v jeho 
rodinném domku. Vždy je vyslechl, naordinoval 
lék, takže pohotovostní služba k pacientům při-
jížděla málokdy. Práce s pacienty bylo skutečně 
hodně, zastupoval půl roku i v ordinaci na šach-
tě v Paskově, kdy zde po důlním neštěstí za-

hynulo kolem 25 horníků. Jeho tělo se ale tak 
velkému pracovnímu vytížení začalo bránit, 
v padesáti letech ho zdravotní problémy donu-
tily práci omezit. Na obvodě v Bašce pracoval 
až do svých 65 let, kdy začal pobírat částečný 
starobní důchod. Poté pracoval ještě pět let jako 
závodní lékař ve stavebním podniku a od sedm-
desátky si naplno užíval důchodu. 

Při svém velkém pracovním vytížení si i přes-
to našel čas na to, aby vedl místní skupinu 
Červeného kříže, byl členem Sokola v Bašce 
a od roku 1968 i jeho předsedou. Rád vzpo-
mínal i na své členství v Lašském smíšeném 
pěveckém sboru v Bašce, kde poznali s man-
želkou spoustu nových přátel, prožili mnoho 
krásných chvil nejen při koncertech, ale i zájez-
dech v bývalém Československu i do zahraničí.

Pan Galia se těšil z každého nového dne 
a sám říkával: Nic mi nechybí, hlavně, ať mi 
slouží zdraví. Zemřel několik dnů před svými 95. 
narozeninami (8. 1. 2017).

Alespoň tímto malým připomenutím by-
chom chtěli poděkovat MUDr. Antonínu Galiovi 
za jeho humánní poslání „svým Bašťanům“. 
 Starostka a místostarosta obce Baška

Tříkrálová sbírka se opět zdařila. Děkujeme. 
V pátek 13. ledna 2017 přijel do městské 

knihovny ve Frýdku bašťanský rodák Dominik 
Maxmilián Ramík, aby povídal o svém životě 
a práci v misijní škole na ostrově Tanna v jiho-
pacifickém souostroví Vanuatu.

Dvouhodinové vyprávění doplněné fotografie-
mi a videoukázkami bylo nejen o misijní střední 
škole, která má první počítačovou učebnu v pro-
vincii, ale také o běžném denním životě obyvatel 
Vanuatu, který turisté nemohou poznat, a o tom, 
že pro pochopení cizí kultury nestačí jenom číst 
o ní v novinách. Některé části vyprávění zněly 
evropským uším téměř neuvěřitelně. 

V březnu 2015 byl ostrov Tanna zasažen 
bouří Pam, zřejmě nejničivějším cyklonem, kte-
rý kdy přešel přes Vanuatu. Zanechal za sebou 
obrovské škody na budovách a zeleni, vesnice 
odříznuté od světa, zničenou úrodu, ale na-
štěstí jen velmi málo obětí v poměru ke své síle. 
Velmi vážně poškozena byla také misijní škola, 
její vybavení a internát pro studenty.

Dominik Ramík povídal o Vanuatu

„Katastrofy by se neměly měřit podle počtu obě-
tí, ale podle počtu přeživších,“ míní Dominik Maxmi-
lián Ramík, jenž po pohromě odjel do nemocnice 
tlumočit mezi francouzsky mluvícími humanitárními 
pracovníky a místními lidmi. Opravy školy byly fi-
nancovány převážně z darů a sbírek a už tři měsí-
ce po cyklonu se v ní začalo znovu provizorně učit. 

Dominik Ramík se v nejbližší době vrací zpát-
ky na ostrov Tanna, který se stal, podle jeho slov, 
jeho druhým domovem.  Jarmila Krupová

Je pátek 20. ledna, 
venku lehce polevily 
urputné mrazy a se-
tmělo se. Ve spoustě 
domácností v Bašce 
se vytahují obleky 
a krásné společen-
ské šaty a vše se 
připravuje na příjem-
ný večer ve znamení 
tance a zábavy, který 
proběhne v kulturním 
domě. Vše je připra-
veno na zahájení 
společenského plesu 
obce Baška, který se 
představí již ve svém 
17. ročníku.

Celý večer oficiálně 
zahajuje paní starostka, a to nejen slovem, ale 
společně se svým partnerem a místostarostou 
obce a jeho partnerkou také prvním tancem. 
Po chvíli se připojí spousta dalších párů a zábava 
se rychle rozjíždí. K tomu, aby na parketě bylo pří-
jemně, hraje dle jejich vlastních slov multižánrová 
živá kapela Šajtar.

Za chvíli se pro inspiraci můžeme podívat 
na bezchybné taneční předtančení v podání 
několikanásobných mistrů ČR a reprezentantů 
na mistrovstvích nejen Evropy, ale i světa, Mar-
tina Prágra a Denisy Galandžárové. Předvedou 
nám sambu, chachu a jive a my „amatéři“ může-
me jen závidět. Anebo vlastně ne! Můžeme se 
s nimi naučit spoustě tanečních prvků na jejich 
kurzech tance, které budou pro velký úspěch 
opět probíhat od března přímo zde v sále. A pří-
ští rok na obecním plese… no, kdo ví… 

Společnost se opět vrhá na parket a v rytmu 
hudby se parket vlní v záplavě nádherných rób, 
třpytek a gentlemanů v oblecích i bez.

Všichni celí utancovaní vítají přestávku v podo-
bě programu, kterým je pole dance. Že nevíte, co 
to pole dance je? Volným překladem to znamená 
tanec u tyče. Nejedná se ovšem o žádný pokleslý 
kabaretový výstřelek končící neoděnou tanečnicí. 
Pod tímto názvem se skrývá skutečně špičkový 
sportovní výkon, který vyžaduje nejen taneční 
vlohy, ale především obrovskou fyzickou zdat-
nost tanečnic – sportovkyň. Dnes nám výsledek 
jejich mnohaletého úsilí předvedly slečny Sabina 
a Veronika, lektorky tanečního pole dance studia 
z Ostravy s názvem Cirkus dance studio. Se svými 
svěřenci z řad dětí i dospělých se v této disciplíně 
účastní spousty vystoupení a soutěží. Během je-
jich programu se zdá, že mnohdy popírají fyzikální 
zákony. Je to opravdu moc povedená produkce.

A opět se plní parket, k čemuž láká příjemně 
podaná taneční hudba. Někteří tančí, jiní na-
vštíví bar, další si pochutnávají na teplé večeři, 
ale všichni se dobře baví.

Tento ples má tradičně neskutečně boha-
tou tombolu a ani letošní ročník není výjimkou. 
Sponzoři se opět předvedli v tom nejlepším svět-

Ples obce Baška roztančil celý kulturní dům

Vážení rodiče,
dne 29. dubna 

2017 by obec Baška 
ráda přivítala nově 
narozené děti mezi 
občany této obce. 
Zveme všechny rodi-
če dětí narozených do 1. března 2017 s trvalým 
pobytem na území obce Baška. Vítání občánků 
se bude konat v kulturním domě v Bašce v 9 
hodin.

Rodiče dětí narozených v tomto termínu bu-
dou na slavnostní uvítání svých dětí do života 
s dostatečným časovým předstihem pozváni.

Vyřizuje: Dajana Zápalková, 
tel. 558 445 217, 
e-mail: d.zapalkova@baska.cz

Vítání občánků

le a jejich velkorysé dary jsou připraveny najít si 
své nové majitele. O půlnoci se proto na stolech 
objevují ústřižky s čísly a tombola může začít.

Zde nutno zdůraznit, že výtěžek tomboly a také 
vybrané vstupné půjdou opět na dobrou věc. Ten-
tokrát to bude na výstavbu workoutového hřiště, 
které vyroste u přehrady Baška a které bude ur-
čeno na sportovní vyžití pro všechny ve věku 15+. 

A znovu přichází na řadu tanec a volná zá-
bava. Vytrvalejší stále okupují taneční parket, 
méně vytrvalí se pomalu loučí a míří celí utan-
covaní do svých domovů. 

Kolem třetí hodiny ranní je program defini-
tivně u konce. Loučí se kapela, loučím se s ná-
vštěvníky také já, coby moderátorka provázející 
hosty celým večerem.

A už rovnou zvu na další ročník této společen-
ské akce – obecního plesu, který bude tentokrát 
ve znamení jeho „plnoletosti“, neboť se bude jednat 
o 18. ročník v řadě. Doporučuji si jej nenechat ujít, 
protože tento ples stojí za to nejen díky svému pro-
gramu, kvalitnímu výběru hudby a hodnotné tom-
bole. Už teď se na vás těšíme. Hana Poledníková
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jubilea
Leden je měsícem oslav jubileí 

těchto spoluobčanů:
pan Antonín Bayer 89 let

paní Františka Chrobáková 80 let
pan Jaromír Blumenthal 60 let

pan Antonín Zajíc 55 let
paní Marcela Hajdušková 50 let

Vážení oslavenci, přejeme vám spoustu 
dalších krásných let plných štěstí, zdraví 

a samozřejmě i životní pohody 
a životního elánu. OÚ Pržno

vy se ptáte, my odpovídáme

Dětský maškarní bál
Všichni, kteří jste si v minulých měsících vy-

zvedli obecní kalendář, jste byli obeznámeni s tím, 
že se měl dětský maškarní bál konat 12. února. 
Ale člověk míní a čas mění. V daném termínu se 
karneval neuskuteční. Děti ale nemusí být nikterak 
smutné. Došlo totiž k omylu a akce se uskuteční 
o měsíc později, přesně 12. března. Maminky a ta-
tínkové tak budou mít měsíc navíc, aby připravili 
pro své děti ty nejúžasnější masky. A půjde opět 
o hodně. Bude připravena řada soutěží o ceny. 
Tak, děti, nebuďte smutné, ale o to více se těšte 
na 12. březen, kdy se určitě dočkáte. 

krátce z obce

Klub seniorů 
zve na své setkání

Výbor Klubu seniorů zve své členy na 1. 
setkání v tomto roce. Konat se bude v pon-
dělí 6. února od 15.00 hodin ve společenské 
místnosti Občanského centra Pržno (3.pat-
ro). Stálí členové již vědí, že roční příspěvek 
do klubu činí 100 Kč. Stejně jako každý rok 
vyzýváme další seniory, aby se k nám přidali 
a přišli s novými nápady. Přijďte omladit náš 
klub! Budeme rádi.  Výbor klubu

Nenechte si ujít 
Hasičský večírek

Rok se s rokem sešel a opět naši dobrovolní 
hasiči Pržno pořádají večírek. Bude již v po-
řadí druhý, který se bude konat v Občanském 
centru Pržno. A kdy to vypukne? No přece 
v sobotu 18. 2. 2017 od 20.00 hodin. K tan-
ci a poslechu vám bude hrát DUOCLASIC. 
Na soutěživé čeká bohatá tombola. Srdečně 
zvou prženští hasiči.  SDH Pržno

Pozvánka na zasedání 
zastupitelstva 

Zastupitelstvo obce Pržno se bude konat 
v pondělí 20. února 2017 od 17.30 v zase-
dací místnosti OÚ Pržno, Pržno 201. Hlavním 
bodem programu bude schválení rozpočtu 
na rok 2017. Další body jednání budou tepr-
ve upřesněny. Zasedání je jako vždy veřejné.

Výsledky prosincového 
Štěpánského turnaje

Na druhý vánoční svátek se uskutečnil již 11. 
ročník Štěpánského turnaje ve stolním tenisu. 
Tentokrát se jej zúčastnilo 13 příznivců toho-
to sportu. V boji o 3. místo zvítězil Lumír Ja-
lůvka nad Vlastislavem Matýskem ml. a ve fi-
nále se utkali Robert Karásek a Alois Kaňák. 
Vítězně ze souboje vyšel Alois Kaňák.  
 Petr Blokša, starosta

Sportovní klub 
zve na valnou hromadu

Valná hromada sportovního klubu Pržno se 
bude konat v sobotu 25. února v sále Občan-
ského centra. Na pořadu schůze bude např. 
vyhodnocení činnosti za rok 2016 i za posled-
ní čtyřleté období. Hlavními body však bude 
zpráva o hospodaření SKP a také volba nové-
ho vedení Sportovního klubu Pržno. Členové 
proberou i letošní chystané akce. Účast na VH 
je morální povinností každého člena SKP.

Hned zkraje roku máme v Pržně důvod 
k radosti. Místní lidé byli štědří a podpořili více 
než obvykle tradiční Tříkrálovou sbírku, kterou 
pořádá Charita. Koledníkům se podařilo vybrat 
27 015 korun. 

„Je to vůbec poprvé, kdy se částka vyšplhala 
přes 20 tisíc korun, a ještě tak vysoko! Děkuji 
tak všem lidem, kterým není lhostejný osud dru-
hých, a samozřejmě i obětavým králům za jejich 
dobrovolnou práci,“ řekl starosta Petr Blokša. 

Pro srovnání, v roce 2016 se podařilo v Tří-
králové sbírce na Pržně vybrat necelých 20 
tisíc korun. „Výtěžek letošní sbírky využijeme 
na spolufinancování oprav v Domě pokojné-
ho stáří a Oáze pokoje, nakoupíme vybavení 
a materiál pro zajištění služby a aktivity s kli-
enty v Denním centru Maják, ZOOMu, Klubu 
Nezbeda, podpoříme provoz Poradenského 
centra, Charitní pečovatelské služby i Centra 

Otázka: Kdy už budou nové webové 
stránky, které byly avizovány již na podzim 
loňského roku?

Odpověď: „Nechci, aby toto sdělení znělo 
jako výmluva, ale zkrátka se mi jaksi nedo-
stává času na závěrečné vyladění. Pevně vě-
řím, že se to podaří již během měsíce února,“ 
sdělil starosta Petr Blokša.

Otázka: Možná moje otázka bude znít 
hloupě, ale nejsem si úplně jistý, jak správně 
třídit skleněné odpady. Patří do nich všechno 
ze skla?

Odpověď: „Většina občanů se snaží třídit 
důsledně, ale někdy až moc. Pravidelně se 
stává, že v zelených kontejnerech na sklo 
končí vše, z čeho se dají, více méně, udě-
lat střepy. Ale to není správně. Shrneme si 
tedy, co do zelených kontejnerů rozhodně 
nepatří! Je to: porcelán, drátosklo, varné 
sklo, monitory, zrcadla, automobilová skla, 
lahvičky od léků, zářivky a výbojky. Všechny 
tyto nevhodné a nepatřičné příměsi znehod-
nocují danou skleněnou komoditu. V řadě 

případů, když se zrcadlo, či autosklo nevejde 
do kontejneru, tak jej někdo jen tak pohodí 
ke kontejneru a čeká, že to zase někdo uklidí. 
Kdo to asi je? No přeci zaměstnanci obce, 
od toho tady pro toho někoho jsou, ne? Chy-
ba! Zaměstnanci obce tady jsou pro obecnou 
údržbu obce, ale ne proto, aby za různé leno-
chy uklízeli jejich binec. Všichni přeci víme, 
že máme bezplatně k dispozici sběrný dvůr. 
A tam je potřeba podobné odpady, které se 
nevejdou do nádob na komunální odpad, 
odvážet. Věřím, že toto není těžké pochopit. 
Snažme se mít obec čistou a hezkou. Věřím, 
že většina občanů to tak chce a také dělá.

Mimochodem, blíží se opět akce pod ná-
zvem Ukliďme Pržno – ukliďme Česko. Konat 
se bude 8. dubna. Věřím, že se nás opět pár 
desítek sejde a společně uděláme jarní Pržno 
zase čistší. Děkuji, že udržujete čistotu,“ od-
pověděl Petr Blokša, starosta.

Další dotazy můžete i nadále před-
kládat mailem, případně písemně na OÚ 
Pržno.

Pokud se dají letošní Zimní hry popsat jed-
ním slovem, znělo by – mráz. Akce se konala 
7. ledna tradičně na fotbalovém hřišti. Teplo-
měr ukazoval -15°C a hry tak dostaly příznačné 
jméno – Mrazíkovy. 

„My, jakožto pořadatelé, jsme měli oprávněné 
obavy, jestli vůbec někdo dorazí. Nakonec, i přes 
tu velikou zimu, přišlo na hřiště několik desítek 
dětí a dospělých. Soutěže ale proběhly pouze 
dětské, neboť během dvou hodin byli všichni po-
řadatelé tak prokřehlí, že už neměli sílu pouštět se 
do dalších bojů,“ vylíčil starosta Petr Blokša. Jak 
ale jedním slovem dodal, hlavní bylo, že se poba-
vily zejména děti. „Ty soutěžily v biatlonu, agility, 
v hodu loupežnickou palicí, ve střelbě vzducho-
vou pistolí na balónky a v hodu na terč ve tvaru 
olympijských kruhů. Všechny děti si odnesly dob-
rotu a také věcné ceny. Nejlepší odcházeli s po-
hárem a medailí na krku,“ pokračoval starosta. 

Akce se podle slov návštěvníků opravdu 
podařila. Starosta tak věří, že se všichni opět 
za rok na hřišti potkají. Děkuje tímto obětavým 
spolupořadatelům, kterými byli: Vlasta Matý-
sek, Honza Rýznar, Jarka Gnidová, Michael 
Václavík. Role topiče-kotelníka se velice dobře 
zhostil Libor Sasýn. Ceny zajistila Lenka Pejko-
vá a Obec Pržno. Všem patří velký dík.

Zimní hry pobavily děti a zahnaly dospělé do tepla

Lidé darovali třem králům rekordní částku

Nástupnický vánoční kulečníkový turnaj, 
Memoriál Vaška Němce, poznal v prosinci 
svého prvního vítěze. Turnaj se hrál v restau-
raci U Lípy po celý prosinec. Z dlouhé řady 
soubojů vzešli čtyři semifinalisté: Marcel König, 
Zdeněk Matysek, Zdeněk Dlouhý a Pavel Po-
korný. V boji o konečné 3. místo zvítězil Pavel 
Pokorný nad Marcelem Königem. Finále pat-

řilo odvěkým kulečníkovým rivalům Zdeňkům, 
Dlouhému a Matyskovi. První jmenovaný byl 
lépe fyzicky i psychicky připraven a po záslu-
ze zvítězil. 1. ročník tohoto turnaje se podařil 
a zároveň všem, kteří hráli nebo turnaj sledo-
vali, připomněl památku kamaráda, sportovce 
a někdejšího předsedy SKP Václava Němce. 

 Petr Blokša, předseda SKP

Z Memoriálu Vaška Němce

Plesy a večírky pořádají naši sportovci a ha-
siči zcela pravidelně, a tak se obec rozhodla, 
že rozšíří nabídku o další společenskou zába-
vu, která se ale nebude konat v róbách a ob-
lecích, nýbrž v různých přestrojeních a převle-
cích spadajících do 60.–90. let minulého století. 

Uspořádáme Maškarní retro party. Konat se 

bude 4. března 2017 od 20.00 hodin v Občan-
ském centru Pržno. Prohledejte tedy skříně, 
objevte dávno zapomenuté outfity, odhoďte 
stud a vyrazte na pořádný mejdan. K tanci 
a poslechu bude hrát DJ JIMM SOUND SYS-
TÉM. Přijďte, bude sranda. 

 Petr Blokša, starosta

Přijďte se pobavit na Maškarní retro párty

Jak udělat, aby život na venkově přinášel li-
dem více radosti i více možností plnohodnotného 
trávení volného času? Jak prohloubit společen-
ský i duchovní život v obcích? Jak docílit, aby 
vesnice prosperovaly a měly spokojené občany? 

Taková i další témata se budou probírat 
na krajské schůzi Spolku pro obnovu venkova, 

která se bude konat 16. února u nás v Pržně. 
Tato organizace pořádá mimo jiné soutěž Ves-
nice roku, které se naše obec už několikrát 
zúčastnila. „Jsem rád, že budeme tentokrát my 
hostitelskou obcí. Koneckonců nám možná po-
může se rozhodnout, zda se i tento rok zúčast-
níme soutěže,“ podotkl starosta Petr Blokša.

Pržno bude hostit Spolek pro obnovu venkova

Svoz komunálních odpadů se uskuteční 
ve středu 8. a 22. února. Odpady z chatovišť jsou 
v tomto období sváženy jednou za 14 dní.

Svoz tříděných odpadů (papír, sklo, plast, pří-
padně kovy) probíhá v pravidelných týdenních in-
tervalech dle vytíženosti. Máte-li připomínky, nebo 
podněty k odpadovému hospodářství, obracejte 
se v úředních dnech na referentku OÚ Pržno.

Dobrou zprávou je, že výše poplatku za od-

pady zůstává i v tomto roce stále stejná, tedy 
ve výši 500 Kč/os./rok. Úhrada je splatná do 30. 
4. 2017. Připomínáme občanům, že jsou stále 
k dispozici kompostovatelné sáčky na kuchyň-
ský bio odpad, které tak mohou končit v domá-
cích kompostérech, a ne v popelnicích. Tento 
způsob nakládání s bio odpadem je rovněž 
mnohem hygieničtější. Zájemci si mohou sáč-
ky vyzvednout na OU. Jsou zdarma.

Odpady v únoru a platby za něj

Pramínek. Budou podpořeny všechny naše 
služby a všechny cílové skupiny, s nimiž pra-

cujeme,“ uvedl ředitel Charity Frýdek-Místek 
Martin Hořínek.
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Ostravice opět po roce zažila klání ho-
ralů pod názvem Adidas 24 hodin na Lysé 
hoře. Extrémní vytrvalostní závod jednotlivců 
i štafetových dvojic trvá 24 hodin. Během té 
doby musí účastníci vystoupat na Lysou horu 
a zpět několikrát za sebou. Vítězí ten, kdo 
zvládne nejvíce výstupů v daném čase. Akce 
se zúčastnili také závodníci z Ostravice.

„Nutno podotknout, že se mnohým daři-
lo více než dobře. Ve své kategorii zvítězila 
naše Eva Kocichová, která se svou parťač-
kou zvládla dohromady jedenáct okruhů. 
Na třetím místě pak byly Blanka Sanitrová 
a Lea Tenglerová. Ty daly o jeden okruh 
méně. Dařilo se i mužům. Dvojice Beskydské 
surikaty ve složení Martin Rozkydal a Miro-
slav Vančura skončila ve své kategorii rovněž 
na třetím místě,“ chválil starosta Ostravice 
Miroslav Mališ s tím, že pánové dokázali zdo-
lat 12 okruhů.

Letošní ročník byl pro závodníky extrémně 
náročný. Potvrdila to i závodnice Lea Ten-
glerová. „Je sice pravda, že přálo počasí. 
Na druhou stranu jsme se ale potýkali s vel-
kou vrstvou rozšlapaného sněhu. Sníh zakrý-
val kameny, takže při sestupu člověk hodně 
riskoval úraz. Viděla jsem hodně pádů,“ při-
takala Lea Tenglerová. Sama šla do závodu 
s podlomeným zdravím. Měla nakopnutý 
palec, bolely ji plíce. „Moje parťačka Blanka 
je ale obrovský tahoun. Je bojovnice, která 
mě vyhecovala. Sama měla zranění kolene, 
takže když jsme šly do závodů, jedinou am-
bicí bylo, neskončit poslední,“ smála se Lea. 

Když končila čtvrté kolo, doslechla se, že 
jsou na třetím místě. „Myslela jsem, že kon-
čím. Ale tato informace mě nakopla. Takže 
jsem šla nahoru popáté,“ přiznala ostravická 
závodnice. Jak říká, atmosféra závodu byla 
jako tradičně naprosto úžasná. Takže když 
si následně po ukončení říkala, že už nikdy 
více, nyní je přesvědčena, že za rok půjde 
zas. „Prostě ta radost, ta euforie je nezměr-
ná. Kdo nezažil, nepochopí,“ dodala.

Obec Ostravice se již několik let aktivně 
zapojuje do přípravy sportovních závodů s te-
matikou Lysé hory. „Právě v tomto vidíme ob-
rovský potenciál pro rozvoj cestovního ruchu 
v naší obci a blízkém okolí. Musíme si říci, že 
podpora sportu a pohybu právě v době, kdy 
lidé až příliš často usedají k počítačům a tele-
vizi, je nesmírně důležitá. Naším cílem je tyto 
aktivity podporovat, a to u všech věkových 
kategorií,“ zdůraznil Miroslav Mališ. 

Ostravicí procházejí závody, které jsou 
určeny pro běžného turistu, a také extrémní 
závody, jakým právě LH24 je. Je úctyhodné, 
jaký obrovský zájem o toto klání mezi spor-
tovci je. „Obecně se výšlap na Lysou horu 
považuje za těžší. O to více patří obdiv že-
nám a mužům, kteří se pokoušejí v časovém 
limitu tento vrchol zdolat několikrát. Jako 
každoroční účastník tohoto závodu s malým 
počtem kol musím říci, že je to opravu výzva. 
Výzva na psychiku i fyzickou stránku připra-
venosti. Počasí na Lysé hoře je nevyzpytatel-
né, nelze ho podceňovat a pokaždé připravilo 
jiné přírodní podmínky,“ doplnil starosta.

Blahopřání
Dne 16. února 2017 oslaví vzácné 

životní jubileum – 94 let 
paní Marie Lojkásková.

Oslavenkyni přejeme všechno nejlepší, 
mnoho štěstí, životního elánu 
a do dalších let pevné zdraví 
a pohodu v kruhu své rodiny.

Extrémní závod zvládli výborně i borci z Ostravice

Ordinace praktického lékaře MUDr. Pavly 
Sýkorové informuje o omezeném provozu or-
dinace během měsíce února 2017. Od 6. 2. 
do 12. 2. 2017 se nebude ordinovat z důvodu 
dovolené. 16. 2. a 17. 2. 2017 bude lékařka 
na semináři. Zástup je zajištěn MUDr. Pachma-
nem na Čeladné, a to v ordinačních hodinách:

Po: 7.30 – 13.00
Út: 7.30 – 13.00
St: 14.00 – 18.00
Čt: 7.30 – 13.00
Pá: 7.30 – 12.00

Žádáme o včasné zajištění léků.

Lékařka bude mít 
omezený provoz

Hasiči Ostravice hodnotili na valné hro-
madě konané dne 6. ledna 2017 v restauraci 
U Tkáčů uplynulý rok 2016. 

Hned na začátku roku jsme se zúčastnili vý-
ročních valných hromad našeho okrsku Smrk, 
a to v Čeladné, v Kunčicích p. O. a ve Starých 
Hamrech. V lednu probíhala výpomoc našich 
členů při organizaci akce Lysá 24 h. Stejně 
jako v minulých letech jsme navštěvovali míst-
ní občany a zvali je na náš hasičský ples. 

V únoru jsme uspořádali hasičský ples 
v prostorách hotelu Freud. Bohatá tombo-
la a nám již velmi známá kapela zpříjemnila 
průběh tohoto večera. V únoru se také usku-
tečnila výroční okrsková valná hromada, a to 
ve Starých Hamrech. Zde byla hodnocena 
činnost okrsku Smrk za uplynulé období.

V březnu se v myslivecké chatě Lípí na Če-
ladné konala opět už zavedená akce Hasiči 
sobě, a to v Retro stylu. 

V dubnu jsme mysleli i na ty nejmenší. 
Okrsek Smrk upořádal ve Starých Hamrech 
dětský karneval, jehož podmínkou bylo, aby 
každý účastník měl nějakou masku s tématem 
Na moři. Naši odvážlivci z řad výjezdového 

družstva se zúčastnili otevření řeky Ostravice, 
když bez jakéhokoliv strachu zdolali tuto bouř-
livou řeku na raftu. Následovala okrsková sou-
těž dospělých, konaná na Čeladné. Na konci 
tohoto měsíce jsme se opět sešli v prostorách 
hasičské zbrojnice, kde jsme postavili májku.

V květnu jsme postavili májku na rekreač-
ním středisku Sluníčko a zde jsme také pre-
zentovali naši hasičskou techniku. I v dešti 
jsme uctili hold čestnou stráží u pomníku 
padlých. Konec května tradičně patřil kácení 
máje u hasičárny, následovalo kácení máje 
na Sluníčku a proběhla také ukázka hasičské 
techniky na Ondrášku při příležitosti konání 
Valcířské 50.

Červen byl ve znamení dětské soutěže, ko-
nané na místním hřišti. V rámci kondičních jízd 
naše vozidla Tatra a Peugeot a v doprovodu 
SDH Kunčice p. O. zdolala Lysou horu. Před 
prázdninami jsme se zapojili do pomoci a or-
ganizace Adrenalin Cup a Heligonek.

O prázdninách naši členové pomáhali s pří-
pravou Dne Obce Ostravice na hřišti TJ Sokol. 
Na sklonku prázdnin jsme přijali pozvání SDH 
Dolní Bečva na jejich soutěž. 

V září jsme uspořádali soutěž o putovní po-
hár Beskyd v kategorii mužů i žen. Naše druž-
stvo nezahálelo a ještě ten den odjelo soutěžit 
na netradiční soutěž do Kunčic. Pro soutěžící 
nad 40 let byla opět pořádána na Pstruží sou-
těž v požárním sportu, zde jsme i v tomto věku 
podali skvělý výkon. 

V říjnu jsme se zúčastnili dvou akcí organi-
zovaných obcí, a to pokládání věnců a lampi-
onového průvodu. V tomto měsíci jsme také 
uspořádali výlet do Vizovic, kde jsme navštívili 
lihovar Jelínek, Vizovický zámek a kolonádu 
v Luhačovicích.

Tradiční Mikuláš proběhl v prostorách ha-
sičské zbrojnice za velké účasti dětí a rodičů. 
Velké díky patří čertům a Mikulášovi.

O vánočním volnu jsme se rozhodli, že 
uděláme něco pro naše tělo, a tak jsme na-
vštívili dřevěnici u Zbuja a o dva dny později 
Liptov.

Mnoho času jsme také věnovali údržbě 
hasičského domu a techniky, stejně jako 
pravidelnému školení, které musíme absol-
vovat, abychom byli připraveni na veškeré 
události. 

Tříkrálová sbírka 
byla letos úspěšná

Do pěti pokladniček vhazovali letos své pří-
spěvky lidé Třem králům. Procházeli obcí a sna-
žili se vybrat co nejvíce financí. Nutno podotknout, 
že se jim to letos podařilo. Vždyť vybrali krásných 
33 233 korun. Velké poděkování tak patří nejen 
štědrým dárcům, ale i samotným koledníkům. 

SDH Ostravice hodnotilo uplynulý rok 2016

Hned dvě degustace pořádá hotel Freud 
v měsíci únoru. První se koná 17. února. 
Jde o speciální mandlovou degustaci. Pří-
mo z Hustopečí přijedou odborníci na slo-
vo vzatí. Ochutnávat budete vlajkovou loď 
– Hustopečskou mandlovici i další likéry. 
Mezi jednotlivými produkty si dáte mandlové 
pochutiny – paštiku s mandlovicí, rajčátka 

s mandlemi, mandlové máslo, winelády (mar-
meláda z hroznové šťávy nebo je to vhodný 
dip k sýrům), to vše s domácím pečivem. 
Podvečer zakončí mandlová káva a mandlo-
vý dezert.

Druhou akci pořádá hotel Freud spolu se 
sýraři z Boutique Gurmán, a to 24. února 
od 19 hodin. Společně ochutnáte to nejlepší 
z jihu. Poznáte španělské víno, zrající ve spe-
ciálních amforách ze 17. století. Ochutnáte 
sedm vzorků španělských biodynamických 
vín v kombinaci s delikatesami a sýry z Ho-
landska, Anglie a Francie. Sladkou tečkou 
bude jahodové carpaccio s lanýži a dánským 
sýrem. Večerem plným gurmánských zážitků 
vás provedou vrchní sýrař Boutique Gurmán 
Dominik Drmela a someliér a dovozce špa-
nělských vín Petr Pražák.

Více informací najdete na 
www.hotelfreud.cz.

Přijďte si  v únoru pochutnat 
na gurmánské akce hotelu Freud

Obec Ostravice už šestou zimu připravu-
je pro děti i dospělé ledovou plochu na hřišti 
u místní základní školy. 

„Jakmile to počasí umožní a předpověď 
hlásí výhledově mrazivé počasí, nastoupí 
ochotní ledaři pod vedením již zkušených 
borců, a to pana Jaroslava Tomančáka 
a Jarka Kocicha, kteří během mrazivých nocí 
i několikrát za noc přicházejí a v malých vrst-
vách tvoří ledovou plochu,“ popsal starosta 
Ostravice Miroslav Mališ. Jak řekl, letos se 
začalo bruslit 7. ledna. „A s výjimkou dvou 
dnů mírné oblevy bruslíme každý den, do-
kud nám počasí umožní. Letošní sezóna je 
obzvláště příznivá a jde vidět, že děti, které 
se seznamovaly s bruslením a dělaly první 
krůčky, se dnes již ladně prohání po ledové 
ploše,“ pokračoval starosta. V rámci zlepšení 
komfortu při veřejném bruslení nechala obec 
v letních měsících loňského roku vybudovat 
sociální zařízení v prostorách školy. 

Na ledě se objevují lidé bez ohledu na věk 
i pohlaví. Pro zkušenější místní bruslaře vě-
kové kategorie od 15+ se ve večerních hodi-
nách v určité dny konají hokejové utkání. Kdo 
máte chuť, přijďte si zasportovat a pobavit se. 

Přijďte si zabruslit, 
stojí to za to

Domov pro seniory Medela se obrací s pros-
bou na čtenáře: „Milí čtenáři a čtenářky, naše 
zařízení pečuje o pacienty s Alzheimerovou 
a Parkinsonovou chorobou a s demencemi 
různé etiologie. Ačkoli se snažíme v co nej-
vyšší míře dbát na bezpečí těchto lidí, může 
nastat situace, kdy se některý uživatel této 
sociální služby nepozorovatelně vzdálí od do-
mova. V této situaci bychom vás rádi požádali 

o pomoc. Pokud byste potkali seniora, který by 
jevil známky dezorientace, bloudil by spoře ob-
lečený vzhledem k počasí, nebo neměl vycház-
kovou obuv, prosím kontaktujte naše zařízení. 
Telefonní kontakt na sesternu je: 733 610 357, 
nebo na sociálního pracovníka 733 610 358. 
Možno volat kdykoliv. Děkujeme,“ zaměstnanci 
domova se zvláštním režimem Medela – péče 
o seniory o.p.s. 

Medela prosí občany o spolupráci

 

OBNOVA ŘEMESEL V BESKYDECH, z. s. 

vás srdečně zve na workshop 
 

JARNÍ ÚDRŽBA 
OVOCNÝCH 
DŘEVIN 
 

Přijďte v sobotu 4. března 2017 na zahradu u Základní školy 
Ostravice (k altánu) ve 14.30. 

Ukážeme vám na konkrétních stromech správný postup, co a jak 
prořezat, čeho se vyvarovat, jaké nářadí použít,… 
 

Workshop povede pan Ing. Jan Přeček, zkušený ovocnář a včelař, 
zasloužilý člen ZO ČZS Šenov. 

 

Cena: 50 Kč/osoba. Poplatek zaplaťte buď 
převodem na účet č. 107-4766990237/0100 
nebo v hotovosti 10 minut před konáním akce. 
 

Přihlaste se na obreb@seznam.cz nejpozději do 
1. 3. 2017. 

Pro další informace pište na obreb@seznam.cz 
nebo volejte na tel: 608 721 653. 

V případě nepříznivého počasí bude akce přeložena na 18. 3. 2017. 

www.obreb.cz      www.facebook.com/obreb 

 

 

OBNOVA ŘEMESEL V BESKYDECH, z. s. VÁS SRDEČNĚ ZVE NA 
 

 
Kdy: 9. února 2017 v 17.00 
Kde: Ostravice, Základní škola Ostravice, 
místnost – cvičná kuchyňka. 
Co vzít s sebou: kváskový chléb, 
uvítáme také sladké pečivo kynuté kváskem,  
může být i nepovedené, 
dále nádobu na kvásek, budete-li jej chtít. 
Cena: 50 Kč / osoba 
Přihlaste se na obreb@seznam.cz  
nejpozději do 6. 2. 2017 
Ostatní: k lepšímu vychutnání pečiva bude 
připravena káva, čaj, punč. 
Pro další informace pište na obreb@seznam.cz nebo volejte na tel.: 
608 721 653, p. Kšiňanová. 
www.facebook.com/obreb, www.obreb.cz 
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úterý, středa, čtvrtek – 300 Kč/den   

                           pondělí, pátek – 50 Kč/dopoledne, 50 Kč/ 
odpoledne + možnost zajištění obědu 80 Kč 

celý týden 1 200Kč 

Program: 

Pondělí – volná herna dopol. 8-12 h., odpol. 12-16 h.  

Úterý – výlet na zimní Ondřejník + exkurze do výrobny 
padáků, sraz v Malenovicích v 9.00 (herna otevřená již od 
8.00) 

Středa – výlet do Ostravy – Velký svět techniky, sraz FnO 
nádraží 9.00 

Čtvrtek – zimní Čeladná spojená s výukou na běžkách 
(možnost zapůjčení vybavení) a turistikou, sraz FnO nádraží 
8:30 

Pátek – volná herna dopol. 8-12 h., odpol. 12-16 h. 

Cena zahrnuje svačinu, oběd, jízdné, vstupné, program bude 
upraven dle počasí, je možné se přihlásit i na jednotlivé dny. 
Volná herna bez objednání. 

Více info a přihlášky u p. Kulihové tel. 725 080 055  

 

 

Centrum volného času U Rosničky ve spolu-
práci s obcí Malenovice, Golf & Ski Resort Os-
travice, klubem biatlonu Ostrava Poruba a spo-
lečností APEOM s.r.o. zahájila provoz mobilní 
laserové biatlonové střelnice. Zde si může kdo-
koliv z dospělých i dětí vyzkoušet na chvíli být 
v kůži biatlonistů, třeba Gabky Soukalové. 

„Reagujeme na zájem lidí o tento krásný 
sport a zakládáme biatlonový a běžkařský 
kroužek, na kterém rádi přivítáme všechny nad-
šence biatlonu, běžek a pohybu vůbec. Krou-
žek je určen všem bez rozdílu věku či pohlaví,“ 
prozradila vedoucí centra Miluše Plevová. Po-
kračovala, že oficiální seznámení s možnost-
mi kroužku, představení malenovického týmu 

Malenovický biatlon živě na golfu

Jen málokterý lyžařský areál v Beskydech 
zaznamenal takový rozvoj jako právě Ski Ma-
lenovice. Kdo tam přijede po letech, nestačí se 
divit. Hlavní sjezdovka, která nyní nese název 
Mamut, je znatelně rozšířena. Širší je i svah 
Staromák. Přibyla příjemná dětská sjezdovka 
Školák s vlekem pro začátečníky Poma.

Lyžaři tak mohou využít hned tři svahy a jed-
nu propojovací, a také nejdelší, sjezdovku pod 
názvem Vyhlídka, která měří úctyhodných 1400 
metrů. Dobrou zprávou je, že na konci ledna 
bylo v celém areálu dostatek sněhu a všechny 
tratě byly sjízdné a skvěle připravené na jarní 
prázdniny.

K areálu je velice dobrý přístup autem. „Mů-
žete dojet hned pod sjezdovku. Cesta je posy-
paná a sjízdná. Kdo by si ale přece jen netroufal, 
má možnost nechat auto na centrálním parko-
višti u hotelu Rajský a využít služeb našeho 
skibusu,“ poradila spoluprovozovatelka areálu 
Silvie Švrčková. Pokračovala, že další novin-
kou je možnost ubytování v Chatě pod Lysou. 

„Restauraci jsme otevřeli před loňskou sezó-
nou, na podzim jsme zprovoznili ubytovací část 
chaty. V penzionu, který je zařízen v moderním 
a přírodním stylu, máme k dispozici 26 míst 
na přespání, a to hned u sjezdovky,“ pokračo-
vala. Nová je i rozšířená terasa před restaurací, 
u které je stánek s občerstvením. 

Ve ski areálu si na své přijdou všichni lyžaři. 
Od nejmenších až po ty 
zkušené. K dispozici je 
zde půjčovna lyžařské-
ho vybavení i ski servis. 
Děti i začátečníci mo-
hou navštívit lyžařskou 
školu. „Ať už jste úplný 
začátečník nebo chcete 
jen dopilovat techniku 
lyžování či snowboar-
dingu, jsme tady právě 
pro vás. Máme k dis-
pozici mnoholeté zku-
šenosti, kvalifikovaný 

personál a používáme nejmodernější výukové 
metody. Výuka probíhá denně od 9 do 16 hodin, 
po domluvě i od 17.30 do 20.30 hodin. Posky-
tujeme individuální nebo skupinovou výuku pro 
děti i dospělé,“ uvádí učitelé z Japa sportu.

Na sjezdovku můžete zavítat i večer. Oblí-
bené večerní lyžování probíhá ve středy, pátky 
a soboty od 17.20 do 20.30 hodin. 

Skiareál Malenovice je ideálním místem pro všechny lyžaře

Poslední sportovní akcí loňského roku pořáda-
nou sportovní komisí byl turnaj v badmintonu. Ko-
nal se tradičně ve sportovní hale ve Frýdlantě nad 
Ostravicí v neděli 18. prosince, tentokrát poprvé 
od 11 hodin.

Účast šesti hráčů byla spíše podprůměrná, tak-

že se hrálo jednokolově, každý s každým na dva 
sety do patnácti bodů. Byly k vidění velmi pěkné, 
a hlavně vyrovnané zápasy. V turnaji nakonec zví-
tězil K. Fiedor před M. Hlístou a remízovým králem 
(remizoval se všemi protihráči) A. Golou. Čtvrtý 
skončil J. Snášel, pátý M. Šikýř a šestý P. Fiedor.

Badmintonový turnaj 
přinesl vyrovnané zápasy

Občané Malenovic mohou platit za odvoz 
a likvidaci odpadů. Částka pro trvale žijící ob-
čany je stejná jako v loňském roce, a to 450 Kč 
za osobu na rok. Pro majitele rekreačních ob-
jektů, kteří v naší obci nemají trvalé bydliště, se 

částka rovněž nemění a zůstává ve výši 500 Kč 
za objekt na rok. Současně s platbou budou vy-
dány nálepky na popelnice platné pro rok 2017. 
Upozorňujeme všechny, že neoznačené popel-
nice nebudou od 1. dubna 2017 vyvezeny.

Platba za odpady zůstává stejná

a vybavení se bude konat po jarních prázdni-
nách 16. 2. v 17.00 v klubovně rodinného cent-
ra v Malenovicích. „Jste všichni srdečně zváni,“ 

doplnila Miluše Plevová. Pokud potřebujete 
bližší informace, ráda vám je poskytne na tel. 
čísle 603 420 242.

Rosnička uspořádala oblíbenou burzu
Prodat nepotřebné, na-

koupit věci potřebné. Tak 
takovou možnost mají pra-
videlně lidé z naší obce, pro 
které pořádá Centrum vol-
ného času U Rosničky bur-

zy. Ta pod názvem Povánoční burza oblečení, 
hraček a sportovních potřeb se konala ve dnech 
16. až 20. ledna. Lidé přinesli na prodej zejména 
dětské zimní oblečení, boty, lyže, brusle a další 
sportovní potřeby. 

„Zájem byl jako obvykle velký, a to jak ze 
strany prodávajících, tak i ze strany nakupujících. 
Je vidět, že si lidé na burzu zvykli a využívají ji,“ 

podotkly spokojeně pracovnice centra. Jak řek-
ly, burzu určitě uspořádají opět na jaře. Uvítá ji 
i jedna z maminek, která si přišla nakoupit: „Je to 
skvělé, mám dvě děti a tady vždy pořídím hodně 

potřebných věcí. Kupuji zde i boty a dnes jsem 
se přišla podívat na brusle. Vzhledem k tomu, že 
se u nás v Malenovicích bruslí, je určitě využije-
me. Na jaře doufám, že tady najdu kolo.“

Děti z Malenovic si užily mráz na olympiádě na ledu

Ani mrazivé počasí neodradilo několik desítek dětí, které dorazily v sobotu 28. ledna 
na ledovou plochu u obecního úřadu. Konala se tam Olympiáda na ledě.

Děti si vyzkoušely několik disciplín. Ukázalo se, že jim to jde na bruslích více než dobře. 
Většina si i dobře rozuměla s hokejkou a pukem. 
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krátce z obce

Svoz odpadů v měsíci únoru
Odvoz odpadů v měsíci únoru 2017 je 
ve středu 8. a 22. 2.

Přivítáme naše malé občánky
Pokud máte nový přírůstek do rodiny, zapiš-
te si do diářů datum 19. 2. Ten den pořádá 
Obec Metylovice tradiční akci Vítání občánků. 
Bude se konat v sále místní sokolovny.

Poplatek za odpad činí i tento rok 450 korun 
za každou osobu s trvalým pobytem na území 
obce Metylovice. Poplatek je splatný do 31. 
března 2017. Poplatek za psa činí 70 korun 
za prvního psa a 100 korun za každého dalšího 
psa. Poplatek platí držitel od tří měsíců věku 
psa. Poplatek je splatný do 30. dubna 2017.

Poplatky můžete zaplatit hotově v pokladně 
OÚ nebo převodem na účet obce:

27-3599820227/0100. Jako variabilní sym-
bol uveďte číslo popisné vašeho domu.

Vzhledem k tomu, že se změnil dopravce, 
který popelnice v obci sváží, vydává obecní 
úřad známky na popelnice. Známky jsou vydá-
vány při placení poplatku. Kdo ještě neobdržel 
známku na popelnici, může si ji vyzvednout 
na obecním úřadě. Jedná se především o ob-
čany, kteří platí poplatky bankovním převodem. 
Počet vydaných známek nemá vliv na výši po-
platku.

Hned po Vánocích, tedy první týden v lednu, 
měly děti z naší základní mateřské školy radost. 
Začal jim totiž lyžařský kurz. Stejně jako minulý 
rok se konal v areálu na Bílé. 

„Jelo na něj devět dětí z mateřské školy z od-
dělení Medvídků a Sluníčka a pak i 26 školáků. 
Žáci 5. ročníku měli kurz zdarma. Náklady zapla-

tila obec v rámci podpory rozvoje sportovních ak-
tivit u dětí,“ popsala ředitelka školy Renata Spus-
tová. Upřesnila, že děti jezdily lyžovat odpoledne 
po vyučování. A že je to moc bavilo. 

Po lyžařském kurzu čeká na žáky 3. a 4. roč-
níků od března plavecký kurz, který se uskuteční 
na bazéně v metylovské léčebně. Mladší školáci 

z 1. a 2. tříd absolvují pobyt v solné jeskyni. „I tyto 
kurzy jsou pro děti zdarma, v plném rozsahu je 
hradí obec. Příští rok uvažujeme, že zařadíme 
plavání do výuky. Máme je totiž po personál-
ní stránce vyřešené, tělocvikář je kvalifikovaný 
a máme i učitelku angličtiny, která je zároveň 
i plavčicí,“ doplnila s úsměvem Renata Spustová.

Nejen metylovský Čupek, ale i další vrcho-
ly i zajímavá místa v Beskydech se stanou 
tento rok cílem pro všechny, kteří se zúčastní 
zajímavé celoroční akce pod názvem Prostě 
ve formě. Akci pořádá slévárna GIFF. Cílem 
této soutěže bude za necelý rok v době od 1. 
února do 30. listopadu 2017 zdolat celkem 22 
míst.

„Registrace do soutěže je zcela zdarma, ale 
pokud budete chtít po zdolání všech míst do-
stat kvalitní značkové tričko s logem soutěže 
a dále se zúčastnit losování o hodnotné ceny, 
zaplatíte za registraci 350 korun. Připravíme 

pro vás i několik podsoutěží, o kterých budete 
včas informováni a jejichž výherci budou cena-
mi odměněni ihned,“ uvádí za pořadatele Tom 
Farný a Tom Vrubl. S registrací bez poplatku 
pak obdržíte diplom a především dobrý pocit 
ze soutěžení, z pobytu na čerstvém vzduchu, 
ze zlepšení fyzičky a z poznání nových míst.

Jak se tedy do akce zapojit? Na interneto-
vých stránkách prosteveforme.giff.cz se zare-
gistrujete. Můžete, ale i nemusíte uhradit po-
platek. Částku můžete uhradit i později, pokud 
se vám bude soutěž líbit. Pak začnete postup-
ně navštěvovat daná místa, na kterých se vy-

fotíte a fotku na stránky nahrajete. „Pokud váš 
mobil podporuje zápis GPS do EXIF souboru, 
vybraná fotka se automaticky přiřadí k vrcholu 
a tento se bude považovat za zdolaný. Pokud 
pořídíte foto bez tohoto údaje, můžete si vybrat 
z nabídky vrcholů v menu pod fotkou. Aby tak-
to pořízené fotografie (bez GPS) byly uznány, 
dělejte je tak, aby byla jednak identifikovatelná 
osoba a jednak bylo poznat, kde je pořízena. 
Administrátor rozhodne, jestli fotku a výstup 
uzná. Je přípustné chodit ve skupinách a poři-
zovat fotografie jen jedním mobilem. V tom pří-
padě musí být na fotce rozpoznatelné všechny 
osoby,“ upřesňují pořadatelé.

Do soutěže se můžete zapojit kdykoliv bě-
hem roku. Zúčastnit se může každý bez roz-
dílu věku. Navštívíte nejen Lysou horu, Rad-
hošť nebo Smrk, ale právě i Čupek nebo třeba 
Myslíkovské lurdy, Čertův stůl či rozhlednu 
Kozubovou. Více informací najdete na webu 
pořadatele http://prosteveforme.giff.cz/

Školáci i děti z mateřinky se učili lyžovat

Jako každoročně, i letos do obecních ulic vyrazily skupinky koledníků. Letos bylo jejich úsilí 
korunováno rekordní sumou. V Metylovicích se vybralo 64 101 korun. Ve srovnání s rokem 
2015 je to o 4 696 korun více. Podíváme-li se na r. 2014, tehdy se vybralo 54.776 korun. 

Děkujme všem, kteří do sbírky přispěli, i všem ochotným koledníkům.

Tříkrálová sbírka dopadla nad očekávání dobře

V neděli 8. ledna předvedla Metylovská 
schola, jako tradičně, biblickou scénu ze života 
Abraháma. Herci se prezentovali z řad mety-
lovských farníků. Součástí scény byl hudební 
doprovod. Poté jsme se vydali do ulic obce hle-
dat jesličky s Ježíškem. 

Cestou jsme potkali Tři krále, lakomou hos-
tinskou, ale k cíli jsme nakonec dorazili a bet-
lémskou hvězdu objevili. O té hovořili mudrco-
vé i Tři králové. Pod betlémskou hvězdou byl 
i skromný příbytek s jesličkami, svatou rodinou 
a živými ovečkami.

Jelikož se celá 18. Cesta do Betléma nesla 
ve znamení tuhých mrazů (-20 st. C), účastníci 
uvítali, že si mohou ohřát ruce u hořících ohňů 

a zahřát se teplým čajem a posílit se připrave-
nými koláčky, které napekli ochotní farníci.

Tuhé mrazy se podepsaly i na nižší účasti. 
Dle sčítání bylo zaevidováno 156 příchozích 
(oproti jiným létům, kdy bylo účastníků přes 
200).

Metylovská schola a otec Bronislav děku-
jí touto cestou pracovníkům obecního úřadu 
za vřelý přístup a přípravu prostranství, decho-
vé hudbě Huťařka za vytrvalý výkon v takovém 
mrazu a místním hasičům za organizaci do-
pravy. V poslední řadě patří poděkování všem, 
kteří se podíleli na organizaci a přípravě, i když 
nebyli v popředí zájmu, ale bez nich by to ne-
šlo. Na shledanou za rok.  (MV)

18. Cesta do Betléma byla pořádně mrazivá

Rodiče dětí, které se chystají tento rok do ško-
ly, mají více času na rozhodování, zda potomka 
do lavic pošlou, či nikoliv. Podle nového školského 
zákona je totiž posunutý termín zápisu do 1. třídy 
na duben.

Letošní zápis se tak bude konat v úterý 4. dub-
na od 13.00 do 16.30 hodin. „Aby se děti školy 
nebály, mohou se spolu s rodiči a všemi příznivci 

školy přijít podívat na Den otevřených dveří, který 
proběhne ve středu 8. března od 7.40 do 16 ho-
din. Zpřístupněna budou základní i mateřská škola 
v odloučeném pracovišti. Z důvodu bezpečnosti 
dětí musí zájemci při vstupu do budovy zvonit,“ 
upozornila ředitelka metylovické školy Renata 
Spustová. Zápis do mateřské školy se uskuteční 9. 
května v budově základní školy od 15.00 do 16.30.

Zápis do školy bude letos později

V pátek 20. ledna jsme uspořádali pro děti bruslařské odpoledne. Sraz byl v 16 hodin 
u dolního kravína, kde obecní úřad zřídil skvělé kluziště. Nachystali jsme branky, upravili led, 
navařili teplé čaje a svařáky a upekli buchtičku. Počasí nám přálo, byl to jediný den, kdy moc 

nemrzlo. Sešlo se nás docela dost, děti se vyřádily, některé se učily bruslit i padat, někteří 
si s tatínky zahráli hokej. Všem se na kluzišti moc líbilo a věříme, že se tam zase potkáme. 

 Sdružení rodičů Metylovice o.s.

Bruslařské odpoledne pobavilo malé i velké

Pozor na včasné 
zaplacení poplatků

Metylovice mají opět svůj ochotnický soubor
Po mnoha desítkách let se v Metylovicích 

opět začali scházet ochotníci. Koncem roku 
po mnoha peripetiích založili divadelní společ-
nost při TJ Sokol. Vedoucím souboru je Milan 
Hajdušek, režisérem je David Hyšpler. 

„Rádi bychom hráli ochotnické divadlo jak pro 
potěšení diváků, tak i divadelníků. Nutno podě-
kovat, také členům obecního zastupitelstva, kte-
ří schválili grant na divadelní osvětlení s digitál-
ním osvětlovacím pultem. Ten v současnosti již 
instaluje pan Jiří Mačejovský ml. Nyní se vedou 
jednání se známým českým dramatikem Anto-
nínem Procházkou o povolení k provozování 
jeho her. Zároveň se dává dohromady i herec-
ké obsazení. První zkouška byla koncem ledna 
a nová komedie by měla mít premiéru koncem 
dubna,“ prozradil Milan Hajdušek a dodal: 
„Před první zkouškou nás bylo šest, sedmého 
jsme našli, takže jsme kompletní. Rozdali jsme 
si scénáře, řekli si organizační věci a od příště 
zkoušíme.“ 

Sokolské divadlo se hrálo v Metylovicích již 
od roku 1920. Každoročně i několik představe-
ní. Souběžně fungovalo v hostinci „Na Čihadle“ 
i ochotnické divadlo při TJ Orel. To ukončilo 
svou činnost v r. 1947. Vrcholem sokolských 
divadelníků bylo v roce 1959 nastudování jed-
noaktové opery Viléma Blodka V studni, s vlast-
ním orchestrem a sbory. Celkem vystoupilo 27 
hudebníků a 48 zpěváků! Drtivá většina účinku-
jících byla z Metylovic. Poté došlo ke stagnaci 
a od roku 1963 divadlo přestalo hrát.

Výbor TJ Sokol si ale přál tuto situaci změnit. 
Mohlo se to podařit již v roce 2013, ale nepoda-

řilo se. „Zaprvé se zpozdila o zhruba tři měsíce 
rekonstrukce sokolovny. Byla dost komplikova-
ná a pohltila veškerý čas a energii. Rozhodně 
nebyl prostor na nějaké další aktivity, a navíc je-
viště a kinosál byly znovu jako po bombardová-
ní. Navíc naše předpokládaná vůdčí osoba měla 
ve druhé polovině roku zdravotní problémy. Cizí 
divadelníky nechceme, i když by to byla cesta 
schůdná. Zkoušeli jsme s místostarostou TJ 
Jirkou Liberdou oslovit další metylovské adepty, 
ale nějak to nevyšlo,“ vylíčil Milan Hajdušek. Jak 
se tedy zdá, rok 2017 je průlomový a ochotníci 
se nadobro vrací do Metylovic.

Buďte ve formě a zúčastněte se velké turistické akce
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Po vánočních prázdninách se děti opět přiví-
taly se svými kamarády v mateřské škole, kde 
si sdělovaly zážitky z Vánoc, někteří přinesli 
dárečky, které našli pod stromečkem, a vyprá-
věli jsme si o sportovních a kulturních zážitcích 
prožitých s rodiči a sourozenci.

Mrazivé počasí a inverze, které trvají téměř 
celý první měsíc v tomto roce, nám bohužel 
nedávají tak velký prostor k pobytu venku, jaký 
bychom si přáli. Využíváme tedy častěji naši tě-
locvičnu, kde dětem stavíme „opičí dráhy“, tré-
nujeme fotbal i florbal, cvičíme s kruhy, soutěží-
me v přetahování, učíme se skákat přes lavičku 
atp. Při lepším počasí stavíme na školním hřišti 
sněhuláky, koulujeme se, děti jezdí na lopatách 
a užívají si zimních radovánek.

Probíhá dále plavecký výcvik ve Frenštátě 
p. R., který děti absolvují spolu s kamarády 

z MŠ Nová Ves. Děti dělají v této disciplíně 
velké pokroky a plavou už i ve velkém bazénu. 
V únoru si kvůli jarním prázdninám a lyžařské-
mu výcviku od plavání odpočinou, na bazén po-
jedeme ještě třikrát na začátku měsíce března.

V místní knihovně proběhla beseda o kni-
hách a paní knihovnice přečetla dětem pohád-
ky. Děti pak měly za úkol namalovat postavičky 
z příběhů. Výkresy jsou vystaveny v průčelí 
knihovny, takže se rodiče mohou přijít podívat, 
co pěkného děti vytvořily.

Na konci měsíce nás čeká divadelní představení 
s názvem „Čaroděj Chřipajzna“, díky kterému mají 
děti získat povědomí o prevenci běžných nemocí.

V celém tomto roce přejeme všem dětem 
i rodičům pevné zdraví, vzájemnou lásku a hod-
ně radosti ze společně prožitých okamžiků! 

 Zuzana Tomančáková, učitelka MŠ

Leden 2017 v MŠ Pstruží

Pstruží

Staré Hamry

Znečištěné ovzduší patří k základním eko-
logickým problémům, které viditelně ovlivňují 
zdraví a životy lidí. Množství škodlivin, které 
se do ovzduší vypouští, je způsobeno přede-
vším činností člověka. Lidská společnost více 
než kdykoliv předtím využívá mnoho přírodních 
zdrojů a uvolňuje do ovzduší ohromná množ-
ství znečišťujících látek. Dopady znečištění 
mohou mít lokální, regionální až celosvětový 
rozsah.

Nemocnost, jako důsledek zhoršení kvality 
ovzduší, je stále aktuálnějším tématem. Čekár-
ny jsou plné pacientů s alergiemi a astmatem. 
Zejména u dětí je to problém číslo jedna. Ast-
matem trpí na celém světě více než 300 milionů 
lidí. V České republice žije asi 840 tisíc astma-
tiků, z toho je přitom asi 120 tisíc dětí mladších 
14 let. Až šest tisíc českých dětí přitom trpí 
„obtížně léčitelným astmatem“. U dospělých lidí 
znečištění ovzduší zvyšuje možnost výskytu 
nádorových onemocnění, aterosklerózy či vzni-
ku diabetu a urychluje proces stárnutí. Rodí 
se děti s nižší porodní váhou nebo s určitými 
funkčními nedostatečnostmi, které se projevují 
zvýšenou nemocností nejen v dětství, ale také 
ve středním věku. Například zvýšeným výsky-
tem hypertenze a kardiovaskulárních onemoc-
nění, určitého typu cukrovky.

Topte proto vhodnými palivy a nespalujte 
odpad, který patří do kontejneru na tříděný od-
pad. Myslete při této činnosti na své sousedy, 
zdraví a čisté ovzduší v naší obci.

Je nám přece všem nepříjemné a hlavně 
škodlivé, když se obcí valí štiplavý zapáchají-
cí vzduch s plno škodlivými látkami ohrožující 
zdraví.

Tříkrálová sbírka v Pstruží
Občané Pstruží přispěli částkou 33 291 Kč.
Vedoucí skupinek a koledníci Tříkrálové 

sbírky velice děkují všem dárcům obce Pstruží 
za vlídné přijetí a štědrost, kterou přispěli mno-
ha potřebným.

V neděli 15. ledna se konal na Bystrém 
v srdečné a přátelské atmosféře v restauraci 
U Toflů první ze série mariášových turnajů Ma-
riáš Tour 2017.

Turnaje se zúčastnilo celkem 27 hráčů. Zvítě-
zil Miroslav Seidl z Malenovic. Na druhém mís-
tě se umístil místní hráč Miroslav Vičan a třetí 
skončil Miroslav Šálek z Pržna. Na závěr jsme si 

všichni výtečně pochutnali na vynikající svíčkové 
s brusinkami. Další turnaj ze série Mariáš Tour 
2017 se bude konat v Janovicích v hostinci On-
dráš v neděli 26. února a další na Pstruží na Vl-
čárně 26. března, vždy ve 14 hodin. Všichni 
příznivci tohoto ušlechtilého sportu jsou srdečně 
zváni. Přijďte se i vy pobavit v příjemné společ-
nosti u dobrého piva a jídla.

Ochrana ovzduší, spalování v kotlech

Spirální stabilizace nebo také S-M sys-
tém představuje sérii jednoduchých cviků 
MUDr. Smíška zaměřených na zpevnění zá-
dových, hýžďových a břišních svalů. Pomáhá 
zmírnit degenerativní změny páteře, zlepšuje 
kondici a především odstraňuje bolesti zad.

Pravidelným cvičením lze řešit či zmírnit tyto 
potíže:

vadné držení těla
výhřez plotýnky
skoliózu páteře
rozestup břišních svalů
cervikobrachiální syndrom
migrény
inkontinence
KDE: zasedací místnost OÚ Pstruží
KDY: středa 1. 2. 2017 od 16.30 hodin

Prevence a léčba bolesti zad – S-M systém 

Mariášový turnaj na Bystrém

Byli jsme už pořadateli okresních, krajských 
přeborů i Mistrovství ČR juniorů, ale tyhle 
všechny turnaje se uskutečnily na Čeladné. 
Poprvé jsme byli hostiteli Okresních přeborů 
v domácí Slavoj Aréně. 

Druhou neděli v novém roce jsme uspořá-
dali OP u nás na Pstruží. Bohužel hodně hráčů 
odradilo počasí, kdy teplota venku byla pod 
-20°C. Přesto se odehrál velmi kvalitní turnaj, 
kdy skoro ve všem kralovali hráči z TTC Frý-
dlant. Za domácí oddíl SKST Pstruží dosáhli 
nejlepšího výsledku ve čtyřhře Roman Opřálka 
a Petr Spiel, kteří obsadili třetí místo. Kompletní 
výsledky naleznete pod článkem. Závěrem by-

chom chtěli poděkovat ZŠ a MŠ Pstruží za vý-
pomoc při těchto přeborech.

Dvouhra mužů:
1. Maršálek Vladimír - TTC Frýdůant 
2. Gomola Jan - zahraničí 
3. Hrabec Michal - TTC Frýdlant 
3. Vévoda Ondřej - TTC Frýdlant 

Čtyřhra mužů:
1. Hrabec M.-Hrabec T. - TTC Frýdlant, Slezan 
F-M
 2. Maršálek V.-Maršálek P. - TTC Frýdlant
 3. Opřálka R.-Spiel P. - SKST Pstruží
 3. Neuwirth J.-Uhlář R. - Sokol Brušperk

  SKST Pstruží

Okresní přebory poprvé na Pstruží

 

PSTRUŽÍ - CUKRÁRNA POD ŠKOLOU! 
NABÍZÍME: 

KÁVA, ČAJ, NEALKO 
ZÁKUSKY, KOLÁČKY, DORTY 

PRIMA ZMRZLINA A NANUKY 
FRANCOUZSKÉ PALAČINKY, WAFLE 

CHLEBÍČKY, SALÁTY,   
 SUDOVÁ VÍNA Z JIŽNÍ MORAVY… 

 
OTEVÍRACÍ DOBA 

PO 7.30 – 9.00 
ÚT 7.30 – 9.00 11.00 – 16.00 
ST 7.30 – 9.00 11.00 – 16.00 
ČT 7.30 – 9.00 11.00 – 16.00 
PÁ 7.30 – 9.00 11.00 – 16.00 

SO 8.00 – 16.00 
NE 10.00 – 16.00 

 
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!!! 

Najdete nás: Pstruží 350, naproti ZŠ 
Provozovatel Patrik Bialoň 

 Objednávky tel.: 603 550 759, email: jarmila.bialonova@seznam.cz 

OD BŘEZNA PRODEJ PEČIVA A ZÁKLADNÍCH 
POTRAVIN! 

 

Komu a proč vadila naše autobusová za-
stávka a proč si na ní někdo vybíjel svou zlost?

V posledních dnech loňského roku došlo 
k poškození autobusové zastávky na Hutích. 
Vybitá okna, vylámané okenní rámy, to je jen 
malá část poškození. Dále došlo k poškození 
vnitřního vybavení a dřevěného obložení za-

stávky. Prostě nepochopitelné!!! Aspoň pro mě. 
Pokud to někdo chápe, ráda přijmu vysvětlení.

Způsobená škoda je odhadována na částku 
min. 30.000 Kč bez DPH. Událost šetří policie. 
Škoda byla nahlášena pojišťovně. 

Po vyřízení veškerých náležitostí bude pro-
vedena oprava.

Poškození autobusové zastávky na Hutích

Místní poplatky 
na rok 2017

Poplatek za komunální odpad 
pro trvalé bydlící občany je 

350 Kč/osoba a rok.
Poplatek za komunální odpad 

pro chaty a nemovitosti využívané 
k individuální rekreaci je 700 Kč/objekt a rok.

Splatnost místního poplatku za odpady 
je do 30. 6. 2017.

Poplatek ze psů činí 100 Kč za jednoho psa, 
za každého dalšího psa 150 Kč.

Za psa, jehož držitelem je uživatel starobního 
důchodu, který žije osamoceně, 

činí poplatek 50 Kč.
Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.

Splatnost místního poplatku ze psů 
je do 31. 3. 2017.

 Eva Balášová, evidence poplatků

Statistika dat obyvatel
K 31. 12. 2016 měla obec Staré Hamry 

celkem 554 obyvatel.
Od 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016: 

přistěhováni 9
odhlášeno 9
narozeni 6
úmrtí 10

Sňatky Staré Hamry a Bílá: celkem 37
- z toho občanských 22
- z toho církevních 15

O výpis přes CZECHPOINT 
požádalo celkem 17 osob a subjektů.

Vidimací a legalizací bylo celkem 
v roce 2016 provedeno 119.

 Eva Balášová, matrika

Předprodej vstupenek od 13. 2. 2017 na OÚ.
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Kunčice p. O.

Kunčice p. O.

Závěr výročního setkání.

A léta běží, vážení… Koncem ledna jsme 
si připomenuli sedmé výročí provozu klubu. 
Pravda, někteří ze „zakládajících členů“ již 
nejsou mezi námi, někteří již do klubu chodit 
nemohou, s tím se hold musí počítat, i když 
je to smutné. Nicméně zase přibyli jiní a klub 
žije, troufám si říci, v pozitivním duchu.

Mladí by se možná divili, jak se někdy do-
vedeme odvázat a bavit. Nezapomínáme též 
na příjem nových či staronových informací, 
člověk se učí v každém věku, aby nezakrněl. 

A tak si navzájem popřejme další krásné chví-
le a zážitky v klubovém společenství. Nutno 
také vřele poděkovat společnosti Čeladná 
Services s.r.o. za šestileté provozování klubu 
(2010–15) a také samozřejmě obci Čeladná 
za její podporu a podíl na provozu v uvede-
ných letech a převzetí klubu pod svá křídla 
rokem 2016. Velké díky také všem zaintereso-
vaným, jež se různými formami podíleli a po-
dílejí na životě klubu.

Do kostela, pak do tance 
a posléze do hospody

(Nejen) S novým rokem je dobré zajít 
do kostela. Proto bylo první čtvrtek na progra-
mu volné pokračování cyklu přednášek paní 

Hany Kotalové Toulky pražskými kostely, je-
hož první dvě části proběhly počátkem loňské-
ho roku. Přednáška to byla opět interesantní, 
pečlivě připravená a obohacená historickými 
vsuvkami, prostě pěkný vstup do nového roku.

Po novoročních kostelích pro změnu novo-
roční hudební odpoledne, na němž jsme přiví-
tali naše staré známé ostravské bardy Zdeňka 
a Vaška. Po obvyklém „zahřívacím kole“ se 
zábava opět rozběhla ve velkém stylu a tan-
čilo se hojně a s chutí.

Následný čtvrtek jsme poděkovali naho-
ru za krásný zimní slunečný den a vyrazili 
po známé trase podél Čeladenky směrem 
k restauraci Stodola, která je jedním z oblíbe-
ných cílů našich vycházek. Posléze dorazila 
i mobilní skupinka a jako obvykle se ve Stodo-
le dobře posedělo, pojedlo a popilo.

Koukám, jak ten čas letí…
S tímto sloganem již tradičně slavíme klu-

bové narozeniny. I tentokráte jsme se sešli 
v hojném počtu, navíc si k návštěvě klubu 
udělali čas i pan starosta s paní místostarost-
kou, což bylo milé a umocňující charakter to-
hoto setkání. Prošli jsme si slovem a obrazem 
průběh roku 2016, zvolili fotku roku, trochu si 
zapívali a nakonec zahráli hru Královský kočár 
za aktivní účasti všech přítomných. Toto odpo-
ledne bylo prostě prima. Díky všem.

Co nás čeká v únoru
Fotománie 2010 – klubové posezení s pro-

jekcí fotek a vzpomínkami na akce v r. 2010, 
posléze cestovatelská přednáška paní Jany 
Bártové Toulky Skotskem 2, další čtvrtek 
půjdeme na vycházku s cílem v restauraci 
Na Rozcestí a měsíc uzavřeme přednáškou 
paní Dany Barnetové o Madeiře a aktivní 

účastí na masopust-
ním reji.

Kompletní pro-
gram na měsíc únor 
najdete jako obvyk-
le v čeladenském 
Zpravodaji, v klubu, 
v infocentrech Če-
ladná a Pstruží nebo 
na www.seniorice-
ladna.cz.

Klubovnu nalez-
nete v přízemí Domu 
s pečovatelskou službou, kontaktovat mě 
můžete osobně, telefonicky (737 532 227, 
731 505 585) nebo přes e-mail petr.bernady@

Čas letí jako o závod a nevnímají to jen do-
spělí, ale také kupodivu děti. Onehdy si jeden 
chlapec, žák naší školy, postěžoval: „Nedáv-
no jsem nejistě vstupoval do školy po letních 
prázdninách a už tu máme 1. pololetí.“ Přitom 
se během té doby v naší škole odehrálo mnoho 
zajímavých akcí a o mnohých jsme už informo-
vali v minulých číslech Mikroregionu.

Leden vždy probíhá ve znamení uzavírání 
známek. Žáci si vylepšovali své školní výsled-
ky, jak se jen dalo, aby se za své vysvědčení 
nemuseli stydět. Přitom však zvládli i jiné čin-
nosti.

Matematičtí nadšenci se zúčastnili 66. roč-
níku matematické olympiády ve Frýdku-Místku. 
Konkurence byla obrovská, ale my věříme, že 
jsme neobsadili koncová umístění. 

Ani příznivci výtvarných aktivit nezaháleli. 
V letošním školním roce naše škola vyhlásila 
již IV. ročník výtvarné soutěže O pohár čela-
denské ovečky. Téma „Děvuchy a synci z Bes-
kyd“ procházelo hodinami výtvarné výchovy 
i tvořením v domácnostech. Těšíme se na dět-
ské nápady, které vyhodnotíme během února, 
a vernisáž proběhne 3. března.

Svou představivost, soustředěnost a šikov-
nost si naši žáci mohli rozvíjet při tvoření objek-
tů z různých stavebnic. Z těchto výrobků pak 
školní družina uspořádala výstavu, která nesla 
název ŠIKOVNÍ STAVITELÉ. Pozorovatelé 
mohli spatřit lávovou pevnost, větrný mlýn, ko-

Leden ve znamení uzavírání etapy

lotoč, farmu, jeřáb, vrtulník a jiné výtvory. Dět-
ská hra se tímto obohatila o socializační prvek. 
Děti při hraní se stavebnicí spolu komunikovaly 
a navázaly kamarádské vztahy. 

Každý třídní kolektiv je něčím specifický, má 
své přednosti a svá úskalí a je velmi potřeb-
né vylepšovat a upevňovat vztahy jeho členů. 
Již potřetí jsme využili preventivního programu 
Renarkonu „Buď OK“ a pozvali jsme jejich lek-
tory na besedy se žáky v kmenových třídách. 
Žáci si pomocí prožitku rozvíjeli sebepoznání, 
sebeuvědomění, sebeúctu, komunikační do-
vednosti, posilovali si soudržnost a schopnosti 

empatie. Program je finančně dotován Morav-
skoslezským krajem v rámci projektu „Pozná-
me se hrou“. 

Pololetí jsme uzavřeli předáním vysvědčení 
a hodnocením daného období za každou třídu 
na školním fóru pořádaném ve sportovní hale. 
Paní ředitelka přitom dle zásluh žákům předala 
ředitelské pochvaly.  HG

Zdeněk a Vašek v obležení.

Zdeněk a Vašek opět v klubu.

Klub seniorů slavil 7. narozeniny
 17

. 2
. 2

01
7

v pátek 17. února 2017
od 19:30 v sále na HORIZONTU

(Beskydský H-RESORT)

Srdečně jsou zváni všichni,

kdo se rádi baví a tančí.

K tanci a poslechu bude hrát 

Skupina Pazůři a DJ Martin David.

Vstupné 150,-

Vstupenky bude možno 

zakoupit od 9.ledna 2017 na 

obecním úřadě.

Sál bude otevřen od 19:00.

Srdečně zve kulturní komise.

OBECNÍ PLES 

obec 
Kunčice pod Ondřejníkem

„My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví 
vinšujeme vám…“ Také u nás v Kunčicích pod 
Ondřejníkem se letos téměř po celé vesnici 
nesl tento známý nápěv. 

Díky všem koledníkům a zejména díky vám 

dárcům se u nás v Kunčicích pod Ondřejníkem 
podařilo vybrat rekordních 83 308 Kč. 

Mockrát děkujeme. 
 Kateřina Niklová, 
 koordinátor sbírky v Kunčicích p. O.

Tříkrálová sbírka 2017

poděkování
Děkujeme všem koledníkům, kteří se 

zapojili do letošní Tříkrálové sbírky, a také 
děkujeme všem dárcům, kteří do pokladni-
ček přispěli. Díky koledníkům a dárcům se 
v našich pokladničkách sešlo rekordních 
478.455 Kč, 5 EUR, 80 centů, 10 Zlot,, 5 
Groszů.
Výsledky Tříkrálové sbírky 2017:
obec                počet pokladniček        výnos
Bordovice         2 24.401 Kč
Čeladná         8  29.783 Kč, 5 EUR, 
 10 Zlotych, 5 Groszy

Frenštát p. R.     5  20.361 Kč a 80 centů
Hukvaldy           12 62.003 Kč
Kozlovice           25 103.973 Kč
Kunčice p. O.  13 83.308 Kč
Lichnov              11 63.241 Kč
Mniší                   2 26.565 Kč
Tichá                  2 44.989 Kč
Trojanovice        2 3.445 Kč 
Vlčovice             4 16.386 Kč
celkem 96 478.455 Kč, 5 EUR, 80 centů, 10 
Zlot,, 5 Gros
 Charita Frenštát

seznam.cz.
Závěrem přijměte pozvání na další klubové 

akce.  Petr Bernady
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slovo místostarostky

Janovice

jubilea

Gratulujeme
Štěstí, pohodu a hojnost zdraví ke kulatým 

a půlkulatým narozeninám přejeme 
p. Adolfu Lekačovi z Janovic – Bystrého 

a p. Miloslavu Lýskovi, Liboru Mrázkovi, 
Josefu Vančurovi, Františkovi Ďurčíkovi 

a Oldřichovi Kozlovi z Janovic. 

Obec Janovice

Vážení a milí sousedé,
Vánoce byly letos co do pracovního volna velice krátké a konec roku se překulil rychle jako 

vítr, ale já věřím, že jsme měli možnost si užít sváteční pohodu a blízkost své rodiny a přátel. 
Nasbíraná energie a pozitivní přístup se určitě hodil hned začátkem roku jako recept na mrazivé 
počasí, které nám příroda v lednu nadělila. A pravda, nešetřila.

Druhý prosincový pátek se zastupitelé sešli na 12. veřejném jednání, jehož hlavními body pro-
gramu byl rozpočet na rok 2017 a Strategický rozvojový plán obce na období 2016-2020 (dále jen 
Strategický plán). Zatímco v druhém případě byl předložený dokument schválen, rozpočet obce na rok 
2017 zastupitelé většinou hlasů nepodpořili. Obec tedy do doby schválení rozpočtu bude hospodařit 
v rozpočtovém provizoriu. Nejde o žádnou tragédii, tímto způsobem obec fungovala v předchozích 
volebních obdobích běžně. Pravdou ovšem je, že tím došlo k mírnému zdržení s přípravou a realizací 
investic. Proto byla práce na úpravách rozpočtu na rok 2017 jednoznačně prioritou vedení obce spo-
jenou se začátkem letošního roku. Nový návrh bude zastupitelstvo obce projednávat v únoru 2017. 

Jedním z nejdiskutovanějších témat konce roku, které souviselo s projednáváním rozpočtu 
a Strategickým plánem, byl projekt „Dům seniorů“ a jeho umístění. Ukázalo se, že emoce kolem 
tohoto projektu jsou vyvolány především nedostatkem informací o jeho podstatě. Dovolím si proto 
alespoň pár vět na vysvětlenou. Dlouhodobě bylo a je jisté, že Janovice si nemohou z finančních dů-
vodů dovolit provozovat klasický domov seniorů, tj. pobytové sociální zařízení pro osoby, které jsou 
zcela nebo z podstatné části odkázány na pomoc třetích osob, a to bez ohledu na jeho umístění. 
O takovém záměru se hovořilo v souvislosti s bývalou školou na Bystrém už za předchozího vedení 
obce, ale u hovorů také zůstalo. Přitom právě takový záměr by tomuto objektu jako místu, kde by kli-
enti byli stoprocentně zajištěni co do svých potřeb ošetřujícím personálem v čistém, klidném prostře-
dí, s možností si v případě příznivého počasí využít přilehlou zahradu, bezesporu slušel. Ale projekt, 
o který se chceme pokusit, má jinou podstatu. Jedná se o formu sociálního bydlení, jehož cílovou 
skupinou jsou senioři a který je uzpůsoben jejich potřebám a zohledňuje úroveň jejich příjmů, která 
často atakuje hranici životního minima. Může mít buď podobu výstavby pečovatelských bytů, nebo 
komunitního domu seniorů, který bude sestávat z bytů a komunitní (společenské) místnosti. V obou 
případech je projekt založen na snaze uchovat a prodloužit soběstačnost a nezávislost uživatelů 
takových bytů a současně umožnit efektivní poskytování terénních služeb sociální péče, případně 
komunitní způsob života na principu sousedské výpomoci. A proto nemá smysl jej realizovat na tak 
odlehlém místě, jako je bývalá škola na Bystrém. Obyvatelům těchto bytů musíme poskytnout ma-
ximální možný komfort spočívající v dostupnosti ke klíčovým službám, úřadu a dopravě a projekt 
umístit co nejblíže centru obce. Samozřejmě za předpokladu, že o jeho realizaci včetně konkrétních 
podmínek, jakmile budou definitivně známy, rozhodne zastupitelstvo obce. 

V posledních týdnech roku 2016 proběhla v obci výměna lamp veřejného osvětlení. V této 
souvislosti je potřeba uvést, že zakázka dosud nebyla definitivně ukončena, vedeme v patrnosti 
mnohá místa, kde jsou lampy seřízeny či natočeny nevyhovujícím způsobem. Tyto a další pro-
vozní nedostatky jsou v řešení s dodavatelem a budou odstraněny v průběhu jara.

Začátek roku na poli společenském v obci tradičně patří plesům, bálům a veselicím. Některé již 
máme za sebou, jiné nás čekají. Tak nezůstávejte doma a přijďte se pobavit a přátelsky si popovídat 
se svými sousedy a kamarády.  Gabriela Milotová, místostarostka

Druhý svátek vánoční 26. prosince proběhl 
v tělocvičně naší školy jako každoročně již pat-
náctý ročník Vánočního turnaje Generali Cup – 
memoriálu Vráti Kohuta, turnaje, který je určen 
pro neregistrované hráče stolního tenisu.

Turnaj je dlouhodobě oblíben hlavně místními 
občany, kteří svádějí urputné souboje a poměřují 
síly mezi sebou. Nicméně v poslední době se stal 
populární v celém okrese, dokonce i v zahraničí 
(Slovensko), což dokumentuje i nebývale vysoká 
účast v tomto ročníku. Dorazilo skoro 50 startují-
cích a povzbudit je přišla celá řada příznivců, tak-
že tělocvična praskala ve švech. K dispozici bylo 
i výborné občerstvení, takže si myslím, že všich-
ni si přišli na své a byli spokojeni. Nakonec bylo 
rozehráno pět kategorií. Hrálo se: dvouhra žen, 
dvouhra mužů nad 50 let, čtyřhra a pak dvouhra 
mužů a žen bez rozdílu věku. Zorganizovali jsme 
i miniturnaj pro ty nejmenší do 15 let. 

V kategorii žen se turnaje zúčastnilo pět hrá-
ček. Holky si nakonec zahrály každá s každou, 
takže byly velmi spokojené. Turnaje se zúčast-
nily Drescherová Eliška, Kaňoková Dagmar, Ja-
náková Marie, Ferenčáková Lenka a Kaňáková 
Mirka. Vítězkou se stala Kaňoková Dagmar. 

Do soutěže těch nejmenších se přihlásilo 
celkem šest dětí – Drescherová Eliška, Žižka 
Václav ml., Kaňáková Mirka, Jánský Dominik, 
Janák Tobias a Janáková Vanesa. Také v této 
kategorii si všichni zahráli mezi sebou a vítě-
zem se stal Jánský Dominik. 

Do kategorie čtyřhry mužů a žen se nám při-

hlásilo 16 dvojic, hrálo se vyřazovacím k. o. sys-
témem a o dramatické utkání taky nouze nebyla. 
Po vyrovnaných a dramatických zápasech nako-
nec vykrystalizovalo toto pořadí: 1. Míček Radim, 
Míček Daniel, 2. Klimánek Antonín, Foldyna Bo-
huslav, 3. Kusý Daniel, Krhut Ondřej. 

Do další soutěže, dvouhry mužů nad 50 let, 
která se nám každým rokem rozrůstá, se přihlá-
silo 13 „padesátníků“. Hráči byli rozděleni do tří 
skupin, do vyřazovací části pak postoupili z ka-
ždé skupiny dva nejlepší a osmičku čtvrtfinalistů 
pak doplnili dva nejlepší z třetích míst. Po urput-
ných bojích to nakonec dopadlo takto: 1. Karásek 
Karel, 2. Ferenčák Rudolf, 3. Foldyna Bohuslav. 

V nejsledovanější kategorii a také nejvíce 
početné – dvouhry mužů a žen nastoupilo 38 
hráčů! Hráči byli rozděleni do skupin, ze kte-
rých postupovali vždy dál dva nejlepší a pak 
ještě čtyři nejlepší ze třetích míst. Takže se 
nám sešla nejlepší šestnáctka, kde už se 
hrálo vyřazovacím k. o. systémem o vítězství. 
Po překrásných utkáních a urputných bojích to 

nakonec dopadlo takto: 1. Ferenčák Rudolf, 2. 
Boráň Tomáš, 3. Karásek Karel. 

A co říct a napsat závěrem? Myslíme, že 
turnaj se povedl, o čemž svědčí ohlasy přítom-
ných hráčů a diváků. Těšíme se již nyní na dal-
ší ročník, kterého se – jak věříme, zúčastní 
ještě více místních občanů. Na závěr bychom 
chtěli poděkovat samozřejmě těm, bez kterých 
by se tento velký a oblíbený turnaj neobešel – 
všem hráčům, organizátorům, Jirkovi s Ivanem 
za dobře fungující bar a občerstvení, Ivošovi, 
Davidovi a Romanovi za příkladně a vzorně 
zvládnutou organizaci turnaje a taky manželům 
Lážovým za vynikající a chutný gulášek :o)). 
Velký dík patří také našim sponzorům, pojiš-
ťovně Generali (za krásné věcné ceny a dary), 
firmě Greenlux (za krásné ceny a dary), obci 
Janovice a TJ Janovice (za super prostředí 
naší tělocvičny a herny), restauraci Ondráš 
(za skvělé pivo). Sportu zdar a ping-pongu 
zvlášť. Ivo Lichna

 Foto: Archiv obce

Generali Cup ve stolním tenise

Tříkrálová sbírka
Tradiční novoroční koledování Tří králů pro-

běhlo ve dnech 1.–15. 1. 2017. Ani třeskuté 
mrazy, sníh a led neodradily statečné koledníky 
od ušlechtilé myšlenky koledováním pomáhat 
potřebným lidem. 

Velmi nás potěšilo, že většina pravidelných 
štědrých dárců návštěvu a vinšování našich 
milých koledníků netrpělivě očekávala. Jako 
by se teprve zazpíváním koledy, darováním 
cukru – bílého zlata, kalendáře a čerstvým ná-
pisem požehnané formule posvěcenou křídou 
na dveřích K + M + B + 2017, mohl úspěšně 
rozběhnout nový rok. Děkujeme všem dárcům 
za milé přijetí a štědré příspěvky na podporu 
charitního díla. Velký dík za obětavou službu 
náleží našim koledníkům a jejich vedoucím. Je 
pěkné vidět, jak lidová tradice svátku Tří králů 
spojuje lidi a připomíná, že jsme tady na světě 
jeden pro druhého. 

Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2017 
v obci Janovice a Bystré činil 58.424 Kč. 

 Monika Krupová
 Foto: Archiv obce 

Lednové setkání seniorů se neslo ve zna-
mení povídání o medu a včelích produktech. 
Na Vánoce v mnoha domácnostech zavoněly 
na stole zdobené medové perníčky. Proto se 
setkání Klubu seniorů věnovalo hlavnímu pro-
duktu včel – medu, který dává perníčkům tu 
správnou chuť i vůni.

„Včela je úžasný tvor, který je velice důle-
žitý pro naši společnost. Největší význam má 
opylovací činnost. Jako podružné, ale velice 
účinné, jsou produkty, které včela vytváří a díky 
nimž se nám vrací ztracená síla, pociťujeme 
úlevu od zdravotních problémů a je nám prostě 
lépe. Příroda nám dává prostřednictvím včel 
veliké dary. Využijme jich,“ těmito slovy začala 
setkání usměvavá lektorka Marie Knödlová ze 
Včelařského muzea v Chlebovicích.

Seznámila nás s potravinovými doplňky 
obsahujícími produkty včel, doporučila léčivé 
masti na bolesti kloubů nebo produkty pro péči 
o tělo, pleť a vlasy. Velký pomocník v domác-
nosti je propolisová tinktura. Dospělý člověk, 
který není na med alergický, by měl denně sníst 
2–3 polévkové lžíce medu, děti alespoň jednu. 
Ráno můžeme začít sklenicí vlahé vody, ve kte-
ré jsme rozpustili med a přidali podle chuti ně-
kolik kapek šťávy z citronu. Paní Knödlová nám 
dala ochutnat několik druhů medů a přivonět 
k propolisu. Včelaření je nejen krásný koníček, 
ale i určitá relaxace. Je hlavně jednou z cest 
k návratu k přírodě a k pochopení její prováza-
nosti s člověkem.

 Ludmila Kaňoková
 Foto: Archiv obce

Jako poděkování za odvedenou práci v roce 
2016 zorganizoval TJ Sokol Bystré setkání 
svých členů v restauraci Rajská Bouda.

Akcí, které se v naší obci v průběhu celého 
roku uskuteční, není zrovna málo. Za každou 
z nich stojí několik oddaných duší, které jim 
obětují svůj volný čas a energii. Pro všechny 
takové uspořádal TJ Sokol Bystré v pátek 13. 
ledna přátelské posezení v restauraci Rajská 

bouda v Malenovicích. Dorazilo na několik 
desítek lidí – nejen rodáků z Janovic. Struk-
tura návštěvníků tak byla opravdu pestrá. Dá 
se říct, že zde měla své zastoupení opravdu 
každá generace. A atmosféra večera byla 
více než příjemná. Hrál se bowling, ping-pong 
nebo populární stolní hra Activity. V bow-
lingovém turnaji, kterého se zúčastnil téměř 
každý, kdo v průběhu večera dorazil, obsadil 

třetí místo David Fie-
dor, na druhém místě 
se umístil Petr Skotnica 
a absolutním vítězem se 
stal Petr Pollák. O své 
trofeje v podobě zmrz-
linových pohárů se ov-
šem rozdělili se všemi 
přítomnými.

Již teď se těšíme 
na všechny akce, které 
nás v tomto roce čekají.

 Za TJ Sokol Bystré 
 Lucie Nohlová

 Foto: Lucie Nohlová

V pátek v podvečer proběhla v prostorech 
hasičské zbrojnice v Janovicích výroční schůze 
členů SDH Janovice. 

Starosta SDH Janovice Martin Zdralek 
přednesl informaci o uplynulém roku, zhodno-
til dosavadní aktivity členů sboru. Jako hosté 
na schůzi byli přítomni zástupci obce, zástupci 

spolupracujících složek v obci, ale i zástup-
ci dobrovolných hasičů z blízkého Polska. 
Na schůzi byli oceněni někteří z členů hasič-
ského sboru a zvláštní ocenění byly předány 
z rukou polských hostů.

 Vladimír Kutlvašr
 Foto: Jana Kutlvašrová

Výroční schůze SDH Janovice
Přátelské posezení v podání TJ SOKOL Bystré

Setkání klubu seniorů
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Bílá

Bílá

rozloučili jsme se 

V měsíci lednu jsme se rozloučili 
s panem Josefem Kubačákem, 

který zemřel 18. ledna 2017 
ve věku nedožitých 63 let. .

Nezapomeneme.

 5. 2. 10.30 Bílá
12. 2. 10.30 Bílá
19. 2. 10.30 Bílá
26. 2. 10.30 Bílá

Přehled bohoslužeb 
na měsíc únor 2017V prvních lednových dnech 2017 probíhala 

i v naší obci „Tříkrálová sbírka 2017“, kterou 
organizovala Charita Frýdek-Místek. Díky 
štědrosti dárců byla v obci vybrána částka 
10 971 Kč a 10 Euro. 

Děkujeme všem, kdo přispěli jakoukoliv 
částkou do této sbírky, a stejně tak koledníkům, 
kteří věnovali svůj volný čas ve prospěch sbír-
ky. 

Záměry pro využití sbírky v tomto roce:
- Adekvátní zázemí
- ZaZOOMujeme – vybavení služby
- Kvalitnější vzdělávání a příjemnější prostředí 
pro Centrum Pramínek

- Nové pomůcky v půjčovně
- Rebeláci ve FM – podpora služby
- Kvalitněji v lepším a bezpečnějším prostředí – 
vybavení Klubu Nezbeda
- Oáza pokoje – opravy a úpravy zařízení
- Odlehčení v podkroví – vybavení odlehčovací 
služby
- Zlepšení možností Poradenského centra
- Šijeme v Majáku – vybavení služby
- Domov v novém – úpravy a opravy v domově 
pro seniory
- Zlepšení zázemí a kvality pečovatelské služby
- Za novými klienty – vozidlo pro ošetřovatel-
skou službu

17. ročník tradičního závodu v obřím slalomu 
obyvatel obcí Bílá a Staré Hamry 

„Bílanská valaška“ se uskuteční v sobotu 25. 
února 2017 na sjezdovce za hotelem Bauer. 

Do kategorií závodu se mohou přihlásit ob-
čané trvale bydlící v Bílé a Starých Hamrech. 

Ostatní se mohou přihlásit do kategorie 
„hosté“.

Start závodu je v 17.00 hodin. 
Prezentace 16.15 – 17.00 hodin, pak násle-

duje prohlídka tratě.

Závodníci budou zařazeni do těchto kate-
gorií: 

- Chlapci a dívky do 8 let
- 9 – 16 let chlapci, 9 – 16 let dívky
- 17 – 45 let muži, 17 – 45 let ženy
- nad 45 let muži, nad 45 let ženy
- hosté  
Přijďte si zazávodit a povzbudit závodníky. 

Pro všechny závodníky, jejich trenéry a divác-
kou veřejnost je připraveno občerstvení.

Srdečně zvou pořadatelé!

Poděkování za Tříkrálovou sbírku
17. ročník Bílanské valašky

Zastupitelstvo obce se sešlo dne 9. 12. 
2016, aby projednalo připravený a odsouhla-
sený program. Program jednání byl na návrh 
zastupitelů rozšířen o další body. Byly projed-
nány zprávy kontrolního a finančního výboru, 
zastupitelé byli seznámeni se zprávou z jedná-
ní rady obce za předchozí období. Ze zprávy 
finančního výboru, který projednal mimo jiné 
i návrh rozpočtu na rok 2017, vyplynuly výhra-
dy k tomuto rozpočtu. 

Součástí standardních bodů jednání je vhod-
né zmínit odsouhlasené přijetí daru pozemku 
pod sakrální památkou v obci. Předáním po-
zemku do péče obce tak bude možné provést 
opravu kříže – Boží muka a zároveň bude kříž 
zpřístupněn veřejnosti.

Poměrně velká diskuze zastupitelů byla 
však k hlavnímu bodu veřejného jednání – 
k návrhu rozpočtu na rok 2017. Byly zmíněny 
připomínky finančního výboru, který navržený 
rozpočet nepodpořil. K informaci finančního vý-

boru byla vedena diskuze, na připomínky bylo 
ze strany starosty a místostarosty obce ihned 
reagováno. Byl podán protinávrh usnesení 
na schválení rozpočtového provizoria. Tento 
návrh byl schválen a návrh rozpočtu na rok 
2017 tak bude znovu projednán a předložen 
na dalším jednání zastupitelstva.

Dalším bodem bylo projednání návrhu 
na schválení úvěrového rámce obce ve výši 10 
mil Kč. Úvěrový rámec bude potřebné využít 
na plánované předfinancování připravovaných 
projektů. Část finančního vkladu se pak vrátí 
ve výši přiznaných dotací na tyto projekty. Kon-
krétně se jedná o projekty, související s mo-
dernizací ZŠ, zateplení budovy, rekonstrukce 
skladového zázemí „Dvoreček“ a některé další. 
Úvěrový rámec byl schválen.

Zastupitelé se na svém zasedání zabývali 
závěry studie splaškové kanalizace, která byla 
v předstihu k dispozici k nastudování. Přítomen 
na zasedání byl zástupce zpracovatele studie, 
aby odpověděl na případné dotazy občanů 
a zastupitelů. Rada obce doporučila zahájit pří-
pravu výběrového řízení na zpracování projek-

tové dokumentace ve variantě č. 3 (poznámka: 
zpráva je k dispozici na webu obce). Návrh byl 
zastupiteli schválen.

Schválen byl i návrh vhodné lokality pro pro-
jekt „Dům seniorů“ a zástupci obce byli pověře-
ni jednáním s vlastníky nemovitostí za účelem 
získání kompletních nabídek prodeje. Naopak 
neschválen byl po delším jednání Strategický 
plán obce na r. 2016–2020. Rozpočtový výhled 
na roky 2018–2021, který byl v dalším pláno-
vaném bodu, jednáním prošel se schválením. 
Dodatečně vloženým bodem jednání byl návrh 
na převolení Svatopluka Běrského z pozice 
neuvolněný místostarosta do pozice uvolně-
ný místostarosta. Důvodem návrhu na změnu 
je zejména množství práce, které je potřebné 
v obci vykonat v souvislosti s připravovanými 
i probíhajícími investičními stavebními projekty. 
Zastupitelstvo obce rozhodlo o uvolnění zastu-
pitele Svatopluka Běrského pro výkon funkce 
místostarosty obce Janovice s účinností od 1. 
10. 2017.

 Výběr ze zápisu z jednání provedl 
 Vladimír Kutlvašr

Proběhlo 12. veřejné zasedání zastupitelstva v obci

V sobotu 14. ledna se v restauraci sešlo na pa-
desát členů SDH Bystré, aby zhodnotili úspěchy 
roku 2016. Tak jako každý rok – hned na počátku 
je potřebné zhodnotit rok právě uběhlý.

A tak i dobrovolní hasiči z Bystrého učinili. Vý-
roční členská schůze členů SDH Bystré byla svo-
lána do restaurace U Toflů na soboru 14. ledna 
2016. Jedná se o poměrně hojně navštěvovanou 
akci – však také na Bystrém je velké množství ak-
tivních lidí organizováno právě v tomto sdružení.

Na padesát členů a řada hostů se sešlo v re-
stauraci. Na programu bylo zhodnocení roku 
2016, zpráva o hospodaření a stavu pokladny. 
Nedílnou součástí je i zpráva o činnosti skupi-
ny nejmenších dobrovolných hasičů a hasiček 
a zejména i zpráva o velkém úspěchu týmu 
mužů, který již třikrát po sobě vybojoval první 
místo v Beskydské lize a přivezl natrvalo velký 
pohár této soutěže. Z hostů vystoupil starosta 
a místostarosta obce, ale i zástupci spřátele-

ných SDH z okolí. Zajímavostí a překvapením 
schůze bylo předání vyšívané plakety, kterou 
jako dar přivezla autorka velkého praporu, kte-
rý byl slavnostně vysvěcen v roce 2016 u pří-
ležitosti kulatého výročí SDH. Na plaketě jsou 
uvedena jména všech starostů SDH Bystré 
a velitelů zásahových jednotek. Následovala 
všeobecná diskuze na různá témata.

 Vladimír Kutlvašr
 Foto: Jana Kutlvašrová

V sobotu 14. ledna 2017 se v Hostinci On-
dráš v Janovicích konal tradiční hasičský bál, 
který pořádal Sbor dobrovolných hasičů Ja-
novice. Celému plánování posledních měsíců 
nepřálo štěstí, z technických nebo zdravotních 
důvodů jsme museli měnit účinkující kapelu, 
což se stalo i v den vlastního bálu. 

Snad už jen náhoda nám nakonec zajistila 
hudební doprovod. Celým večerem nás prová-
zelo Duo Clasic, které dokázalo s pomocí klá-
ves nahradit všechny ostatní nástroje, a tedy 
zahrát skladby od lidových písní až po rockové 
pecky. Jejich zpěv byl čistý a jak mužské, tak 
ženské vokály spolu byly v hudební souhře. 
Takže jim patří náš velký dík (a jakousi satisfak-
cí bylo i štěstí v tombole v podobě první ceny, 
což si zcela oprávněně zasloužili). Z výše uve-
dených důvodů jsme také museli zvolit jiný 
termín než obvykle. Vlastní akce začala již den 
předem, v pátek, kdy členové SDH provedli vý-

zdobu sálu a ostatní přípravné práce k sobot-
nímu zahájení.

Hasičský bál začal před dvacátou hodinou, 
sál byl naplněn, zůstalo několik volných míst 
a podle informací nás částečně postihla i chřip-
ková epidemie. Počet účastníků se tak pohy-
boval kolem 90 osob, což však bylo optimální 
k velikosti sálu. Zahájení plesu provedl starosta 
sboru. V průběhu večera byla podávána veče-
ře v ceně vstupného, kterou bylo možno vybrat 
ze tří jídel. Podle ohlasů jsme zaznamenali 
s jídlem vysokou spokojenost. Tradičním zpes-
třením bylo naše „hasičské peklo“, kde bylo 
možno koupit nějaké ty ostřejší nápoje, včetně 
hasičského likéru, kteří si občané v posledních 
letech velmi oblíbili na hasičských nebo obec-
ních akcích. Návštěvníci si mohli také koupit 
lístky do tomboly a získat řadu hodnotných cen 
(jen namátkou: kávovar, palivové dříví, tyčový 
mixér, vrtačka, hasicí přístroj a hasicí spreje, 

velká sada vín a jiné). Letos se nám podařilo 
zajistit cca 150 cen, takže losování zabralo 
skoro hodinu času. Nutno poznamenat, že 
skoro každý měl štěstí ve hře. Rádi bychom 
poděkovali všem sponzorům (firmám i fyzic-
kým osobám), kterých byly více než tři desítky, 
od nichž jsme získali jak propagační, tak i věc-
né hodnotné ceny. Akce skončila kolem třetí 
hodiny ranní. 

Kromě poděkování všem účastníkům, pro-
vozovatelům Hostince Ondráš za součinnost 
a sponzorům je nutné poděkovat všem členům 
sboru, kteří vyčlenili svůj volný čas pro zajiš-
tění organizace této akce. Věřme, že při plesu 
v roce 2018 již proběhne vše podle standard-
ního scénáře a opět budou moci účastníci jak 
z naší obce, tak přespolní, navštívit náš tradiční 
ples.

 Martin Zdrálek, starosta SDH Janovice
 Foto: Jana Kutlvašrová

Hasičský bál v Janovicích improvizoval

Výroční členská schůze SDH Bystré

Klub pro rodiče s dětmi do tří let Sluníčko 
v Janovicích funguje už od roku 2007 a děti, kte-
ré se zde v prvních letech scházely, již dávno 
sedí ve školních lavicích. Zpočátku jsme se se-
tkávali v družině ZŠ. V těchto prostorách však již 
druhým rokem sídlí předškolní oddělení školky, 
Sluníčko tedy muselo hledat nové prostory. 

Konečně se nám podařilo najít útočiště 
v klubovně v hasičské zbrojnici a Sluníčko 
je po krátké pauze od ledna opět v provozu. 
Scházíme se každou středu v době od 9 do 11 
hodin. Děti se seznámí se svými vrstevníky, 
společně si pohrají a rodiče si mohou popoví-

dat a podělit se o radosti i starosti, které jsou 
s výchovou jejich ratolestí spojené. Klub Slu-
níčko je určen zejména dětem, které ještě ne-
navštěvují školku, a jejich rodičům. Janovický 
spolek PRVOČAS také organizuje pravidelné 
cvičení rodičů s dětmi, a to každé úterý v čase 
16.15 – 17.30 v tělocvičně ZŠ. Toto cvičení je 
primárně určeno pro děti školkové a děti na-
vštěvující 1. stupeň ZŠ v doprovodu svých rodi-
čů. Pokud patříte mezi aktivní rodiče, které ne-
baví jen sedět doma, přijďte mezi nás. Veškeré 
aktuality sledujte na www.prvocas.webnode.cz

 Za PRVOČAS, z.s. Jana Grzymková

Pravidelné programy PRVOČASu 
pro rodiče s dětmi

První letošní první ples byl uspořádán mysli-
veckým spolkem Ondráš z Janovic. Zábava se 
konala v sobotu 7. ledna v restauraci U Toflů. 

Zahájení akce bylo naplánováno na sedmou 
hodinu podvečerní. Sál byl připraven péčí čle-
nů a příznivců spolku v předstihu. Stěny byly 
vyzdobeny loveckými trofejemi, u pódia byly 
připraveny tradiční myslivecké ceny. Venku pa-
novalo mrazivé zimní počasí – rtuťový sloupec 
teploměrů se schovával někde kolem čísla 17 
stupňů pod nulou. V dobře temperovaném sále 
však bylo příjemně teplo a nic nebránilo „plesat“. 

Hned na začátek akce bylo naplánováno vy-
stoupení místní folklorní skupiny Ondráš, která 
předvedla sadu lidových písní a tanců. Sklidila 
velký potlesk. Po tomto vystoupení pak pódium 
ovládla pozvaná kapela. Taneční plocha byla 
za chvilku vyplněna tancechtivými páry. Prostě 
zábava, jak má být. Jak výčep, tak i připravená 
„nálevna“ byla střídavě obsazována návštěvní-
ky plesu, zábava se postupně přelévala z míst-
nosti do místnosti v závislosti na aktivitách 
hrající kapely.

Pozdě v noci proběhlo losování připravených 
kvalitních cen. Zábava se zřejmě zcela vydařila 
– plesová sezóna roku 2017 byla zahájena. 

 Vladimír Kutlvašr
 Foto: Jana Kutlvašrová

Ples myslivců MS Ondráš
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V neděli 8. ledna v 19.30 se v kině Kulturního 
centra Frýdlant nad Ostravicí sešli první diváci 
nově založeného Filmového klubu Frýdlant nad 
Ostravicí. Vzácnými hosty slavnostního večera 
byli zástupce Asociace českých filmových klubů 
a zároveň šéf frýdecko-místeckého filmového 
klubu Petr Korč a frýdlantská kinařská legenda 
Leopold Brantál. 

Oba pánové popřáli novému klubu úspěšné 
vykročení do roku 2017 a rozvinutím filmového 
pásu z klasické „pětatřicítky“ symbolicky odstar-
tovali jeho činnost. Následovala projekce zdařilé 
švédské komedie Muž jménem Ove a po filmu 
pak byla možnost setkat se s přáteli u sklenky 
vína a chlebíčku ve foyer kina.

Členem filmového klubu se stává každý, kdo 
si zakoupí průkazku v hodnotě 60 korun (prodej 
vždy před klubovými projekcemi u pokladny KC). 
Majitelé průkazky mají nárok na slevu na vstup-
ném na klubové projekce nejen ve Frýdlantě, ale 
ve všech filmových klubech v České republice.

V měsíci únoru promítneme divákům vždy 
v neděli od 19.30 postupně čtyři hodnotné sním-
ky. V neděli 5. února to bude francouzsko-pol-
ské drama Agnus dei, pojednávající o osudech 
řádových sester, jež byly na konci druhé svě-
tové války při osvobozování Polska znásilněny 

sovětskými vojáky. O týden později uvádíme 
slovenský dokument Richard Müller: Nepozna-
ný, intimní portrét tohoto významného předsta-
vitele (česko)slovenské populární hudby. 19. 
února nás čeká americké drama Jackie s Natalií 
Portmanovou v roli manželky prezidenta J. F. 
Kennedyho a poslední únorovou neděli může-
te spolu s námi strávit ve společnosti Toniho 
Erdmanna, hrdiny velmi oceňované německé 
komedie, o které už v tu dobu budeme vědět, 
zda získala Oscara za neanglicky mluvený film, 
nebo ne.

Vážení diváci filmového klubu, těšíme se 
na vás!  lf

Provoz filmového klubu zahájen

Kultura

MASOPUST

PROGRAM
11.00 Zahájení masopustu  

a masopustní průvod 
11.20 Vynášení prasátka  

a vyprávění řezníka Krkovičky
11.30 Skupina Klapeto zpívá  

lidové písničky
12.00 Jedlická masopustní soutěž
12.30 Masopustní průvod  

a souzení kozla
12.45 Pohádka pro kluky i holky
13.00 Skupina Klapeto zpívá  

lidové písničky
14.00 Pijácká masopustní soutěž
14.30 Pimprlové divadélko
15.00 Skupina Klapeto zpívá  

lidové písničky
15.30 Závěrečný masopustní  

průvod obcí
16.30 Loučení s masopustem
17.00 Koncert skupiny The JazzCake 

v Hoblárně
Masopustní soutěže a hry pro malé i velké,  
dětský koutek s programem, prohlídky Pilnice

Zabíjačkové hody
Výroba specialit na místě

Průvod masopustních masek obcí

sobota 11. února 2017, od 11.00 hodin
Ostravice u nádraží, v prostorech bývalé Hoblárny, parkování zajištěno

POŘADATEL: 

banner na ploty, 290 x 170 cm, M1ku10.indd   1 18. 1. 2017   9:53:30

Plánované kulturní a sportovní akce na ÚNOR 2017 
 
čtvrtek 2. 2. FRÝDLANTSKÉ HOVORY s… doc. PhDr. Janem Háblem, Ph.D. 
18.00  kinosál Kulturního centra 
  vstup zdarma 
 
sobota 4. 2. SPORTOVNÍ PLES 
19.30  velký sál Kulturního centra 

Vstupné 180 Kč, vstupenky možno zakoupit v BIC. 
 
úterý 7. 2. Akce pro děti 
9.00 – 13.00 SPORTOVNÍ DOPOLEDNE 

Netradiční sportovní aktivity – korfbal, frisbee, střelba z laserových pistolí na 
biatlonový terč. 
velký sál Kulturního centra 
vstup zdarma   

 
úterý 7. 2. Tvořivé dílny pro děti 
14.00 – 18.00 MASKY NA KARNEVAL 
  klubovny Kulturního centra 
  vstup zdarma 
 
čtvrtek 9. 2. Cestopisná přednáška Moniky a Jirky Vackových 
18.00  JAPONSKO NA KOLE  

kinosál Kulturního centra 
  vstupné 30 Kč 

pátek 10. 2. PŘÁTELSKÉ ODPOLEDNE 
15.00   velký sál Kulturního centra 
  Pořádá Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. 

Vstupné dospělí 50 Kč/ mládež 20 Kč. 
   
neděle 12. 2. DĚTSKÝ KARNEVAL S KATEŘINOU KOULÁKOVOU 
16.00  tombola pro děti (každé dítě přinese malý dárek do tomboly) 
  velký sál Kulturního centra 

Vstupné děti 40 Kč/ dospělí dobrovolné, vstupenky na místě. 
 

pondělí 13. 2. RANDE NASLEPO S KNIHOU 
- pátek 17. 2. Dejte knihám šanci, možná poznáte tu pravou… 
  knihovna 
 
pátek 17. 2. TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 
- pátek 31. 3. Každý pátek od 9.00. 
  Více informací a přihlášky na www.knihovnafrydlant.cz. 

  
sobota 18. 2. ADRENALIN BÁL 
19.00  velký sál Kulturního centra 

 
 pondělí 20. 2. Cestopisná přednáška Jiřího Kráčalíka 
18.00  BANÁT – ČESKÉ VESNICE V RUMUNSKÝCH KARPATECH 

kinosál Kulturního centra 
  vstupné 30 Kč 

úterý 21. 2. Tvořivé dílny pro děti 
14.00 – 18.00 VALENTÝN 
  klubovny Kulturního centra 
  vstup zdarma 
 
středa 22. 2. Divadelní představení ochotnického divadla Devítka 
19.00   MAYDAY 

Komedie o tom, jak jeden nedodržený přesný harmonogram taxikáře Browna odhalí 
skutečnost, že má současně dvě manželky. 

  velký sál Kulturního centra 
Vstupné 50 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně zakoupit 
v BIC nebo na místě. 

 
čtvrtek 23. 2. Přednáška spisovatele Milana Zachy Kučery 
18.00  NEJVĚTŠÍ TAJEMSTVÍ TŘETÍ ŘÍŠE 
  knihovna 

vstupné 30 Kč 
 
sobota 25. 2. REPREZENTAČNÍ PLES 
19.00  velký sál Kulturního centra 
 
sobota 27. 2. KONCERT TOMÁŠE PFEIFFERA 
19.00  velký sál Kulturního centra 

Vstupenky možno zakoupit v BIC. 
 

 
Připravujeme: 
 
pondělí 20. 3. Divadelní představení 
19.00   LÁSKA 

hrají Karel Heřmánek, Dana Morávková, Zdeněk Žák 
  velký sál Kulturního centra 

Vstupné 300 Kč, 250 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně 
zakoupit v BIC nebo na místě (vstupenky již v prodeji). 

 
středa 22. 3. Hudební pořad 
18.00   VESELÁ TROJKA 
  velký sál Kulturního centra 

Vstupné 150 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně 
zakoupit v BIC nebo na místě (vstupenky již v prodeji). 

 
 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 

Frýdlantší smaltéři sice ještě neuzavřeli do-
cela rok 2016, o kterém se záhy dozví zájem-
ci na webových stránkách Enamelart.cz nebo 
na facebooku Dílna uměleckého smaltu, ale 
zima je u smaltérské pece docela příjemná. 

Proto se už začaly první workshopy, naplňuje 
se kalendář akcí na první polovinu roku a při-
pravují se další plány. Do nového roku vstupu-
je DUS s novými členy, zástupcem Slovenska 
a třemi členy z Polska. V očekávání je schva-
lování grantů, aby mohli pokračovat v oblíbené 
akci Hledáme talenty IV, kterou městským ško-
lám závidí celé okolí. Díky dosavadním příspěv-
kům Města Frýdlantu se tak mladí umělci mohli 
podílet na vzniku malých děl pro své potěšení 
a přispět originálně k reprezentaci škol. Pokud 
to letos vyjde, počítáme s akcemi pro výzdobu 
škol a návrhy pro reprezentaci škol, případně 
města ve formě PF. Zkušenosti ukazují, že zde 
máme talentovanou mládež. Zájemci se mo-
hou už teď hlásit, zatím nezávazně, na našich 
kontaktních adresách. Ty najdou včetně dalších 
informací ve skládačce, která vyšla v loňském 
roce pod názvem Alchymie smaltu v rámci stej-
nojmenného projektu dotovaného Moravsko-
slezským krajem a je k dispozici pro zájemce 
v Beskydském informačním centru v KC ve Frý-
dlantu n. O. Další výraznou akcí bude 3. Beskyd-
ské smaltování, které má již třetím rokem me-
zinárodní charakter. Volně navazuje na patnáct 
let sympozií, akcí, které proslavily město v celé 
smaltérské Evropě. Výsledky z loňského roku 
sice ještě nejsou zpřístupněny veřejnosti, ale už 
se plánuje na začátek července další setkání, 
které bude bohatší o další příležitosti, jak vzniklé 
práce dostat mezi širokou veřejnost. Zvažujeme 

Koncert dua loutna-zpěv
čtvrtek 9. února, od 18.00, sál ZUŠ

Účinkují anglický loutnista Brian Wright a čes-
ká zpěvačka Jarmila Chaloupková. Duo 
koncertuje pravidelně s písňovými recitály 
s doprovodem loutny u nás i v zahraničí. Před 
koncertem je možno zakoupit členskou prů-
kazku KPH, která přináší členům výhody, nebo 
abonentní vstupenku na všechny koncerty se-
zóny (v roce 2017 chystáme 9 krásných kon-
certů, takže zájemcům se členství vyplatí).

Textová omluva
Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí 

zveřejnilo omylem prvotní propagační mate-
riál na IV. Beskydský ples – reprezentační 
ples města Frýdlant nad Ostravicí, kde byl 
jako vystupující host v programu uveden pan 
Zdeněk Chlopčík. Za zveřejnění jeho jména 
a spojitosti jeho osoby s touto akcí bez před-
chozího souhlasu se mu tímto omlouváme. 
 Kateřina Kaiserová

Frýdlantští smaltéři rozhodně nezimují!

také možnost zachytit originální atmosféru akcí, 
které probíhají ve smaltovně firmy Beskyd a díky 
jejímu sponzorství, ve formě publikace. Atmo-
sféra akcí je totiž unikátní a je velká škoda, že 
po jejich skončení nezůstane trvalá památka 

na setkání. Snahou smaltérů i firmy Beskyd je 
dostat co nejvíce prací na veřejné prostory, na-
bízí se například podchod na nádraží ČD a další 
místa. To jsou však akce náročnější a potřebují 
i podporu města.  (kb)

V sobotu 14. ledna uspořádali členové pr-
ženského volejbalového oddílu ve školní tělo-
cvičně již tradiční volejbalový ples. Tentokrát 
jsme jej opět pojali jako ples maškarní, tema-
ticky zaměřený na národnosti a kmeny. A tak 
se to v tělocvičně hemžilo černochy, neander-
tálci, Araby, Skoty, Římany, Mexičany, Apači, 
Bavoráky, Japonci a dalšími exotickými národ-
nostmi. 

O hudbu se nám postarali Honza Rýznar 
spolu s Michaelem Václavíkem. A protože při 
tanci člověku vyhládne, nechybělo na stolech 
bohaté občerstvení. Program byl také pestrý – 
závody čtyřčlenných družstev v běhu na lyžích, 
vystoupení černošské taneční skupiny v origi-
nálních úborech, vystoupení skupiny Boney M, 
volba a vyhlášení nejlepšího sportovce roku 
(Kamil Skulina), vyhodnocení nejlepších ma-
sek a o půlnoci samozřejmě losování bohatě 
dotované tomboly. A když jsme se nad ránem 
rozcházeli do svých domovů, tak jsme již pře-
mýšleli o tom, co vymyslíme napřesrok. Pokud 
se chcete podívat na fotografie a vcítit se tak 
na chvíli do bujaré atmosféry plesu, navštiv-
te fotogalerii na našich webových stránkách 
www.volejbalprzno.estranky.cz.

 Miroslav Šálek

Čtvrtý prženský volejbalový ples

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Plánované kulturní a sportovní akce na ÚNOR 2017
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Změna programu vyhrazena. Vstupenky je možno rezervovat na webových stránkách www.kcfno.cz, zakoupit v Beskydském informačním centru Frýdlant n.O. nebo 
hodinu před promítáním na místě. Rezervace se ruší 15 minut před začátkem představení. Další informace na facebookových stránkách Kulturního centra a kina.

REZERVACE ON-LINE NA WWW.KCFNO.CZ

st 1.2. od 17:00 a ne 5.2. od 15:00

DIVOKÉ VLNY 2
USA, animovaný, přístupný bez omezení, délka 107 min, cena 110,-, Bonton-
film, dabing
Tučňáci už zase staví na hlavu zavedené pořádky, věnují se surfování na prk-
ně a tráví čas na pláži. Možná ne úplně všichni, ale zcela jistě mladý tučňák 
Cody, který se ve filmu Divoké vlny stal překvapivým šampionem v surfování 
a teď se vrací ve velkém stylu na prkně. Rež. H. Yu.

st 1.2. od 19:00, pá 3.2 od 17:30 a ne 5.2. od 17:00 

ZAKLADATEL
USA, životopisný, nevhodný do 12 let, délka 115 min, cena 110,-, Forum Film, titulky 
Skutečný příběh muže, který byl ztělesněním amerického snu a vybudoval 
nejznámější síť rychlého občerstvení na světě - McDonald. Rež. J. L. Hancock.

pá 3.2. od 20:00  

ADELE: ŽIVĚ Z ROYAL 
ALBERT HALL
VB, koncert, přístupný bez omezení, délka 99 min, cena 110,-, Atlantis Ent.
Adele si splnila svůj sen, když vystoupila v Londýnské Royal Albert Hall. I vy 
můžete zažít fantastickou atmosféru, emocemi nabitý sál a při  „Someone 
like you“ vám přeběhne mráz po zádech. Rež. P. Dugdale.

so 4.2. od 15:00 a st 8.2. od 17:00 

PSÍ POSLÁNÍ
USA, rodinný, přístupný bez omezení, délka 100 min, cena 110,-, Freeman 
Ent., dabing
Všichni psi jednou přijdou do nebe… Ale nejprve musí splnit své poslání. 
Rež. L. Hallström.

so 4.2. od 17:00, út 7.2. od 19:00 a pá 10.2. od 18:00

MILUJI TĚ MODŘE
ČR, komedie, nevhodný do 12 let, délka 90 min, cena 110,-, Bioscop
33letý malíř David Bárta žije pod jednou střechou s matkou, která je posedlá 
jógou. Má záletného otce, který ho neustále zásobuje zaručeně osvědčený-
mi radami, jak dobývat ženy. Ve výloze klenotnictví David spatří aranžérku 
Terezu, do které se na první pohled zamiluje. Jenže Tereza má přítele Igora, 
artistu, rapla a žárlivce, který to zatraceně dobře umí s noži. Přesto se David 
všemožně snaží Terezu zaujmout a získat její sympatie. Už se může zdát, že 
se mu to daří, když jednoho dne Tereza záhadně zmizí… Rež. M. Šmídmajer.

so 4.2. od 19:00 a st 8.2. od 19:00 

ROZPOLCENÝ
USA, thriller, nevhodný do 12 let, délka 116 min, cena 120,-, Cinemart, titulky
Kevin, trpící mnohočetnou poruchou osobnosti, v sobě ukrývá 23 různých 
identit. S každou z nich se postupně seznámí 3 nevinné dívky, které Kevin 
unese a uvězní ve svém sklepě… a jako poslední je čeká ta vůbec nejhor-
ší…zvíře. Rež. M. N. Shyamalan.

pá 10.2. od 20:00, so 11.2. od 19:30, ne 12.2. od 17:00 
a út 14.2. od 19:00

PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
USA, koncert, nepřístupný do 15 let, délka 117 min, cena 140,-, Cinemart, titulky.
Odstíny šedi skončily ve chvíli, kdy Anastasia přestala hrát podle Greyových 
pravidel a bez okolků ho opustila. Dosavadní lovec a dravec se ocitá v pro 
něj neznámé životní situaci a navíc si uvědomuje, že se do Anastasie zami-
loval. Té se sice nechce vrátit do světa, ve kterém naplňovala roli poddajné 
studentky, ale Christianovu kouzlu odolat stejně nedokáže. Nevědomky se 
tak vystavuje velikému nebezpečí. Z Greyovy minulosti se náhle začnou vy-
nořovat temné stíny, které pomáhaly vytvořit jeho komplikovanou osobnost. 
A těm rozhodně není po chuti, že „jejich“ Christian podlehl tak banálnímu a 
slabošskému citu, jakým je láska Rež. J. Foley.

so 11.2. od 15:00, st 15.2 od 17:00 a so 18.2. od 15:00 

ANDĚL PÁNĚ 2
ČR, pohádka, přístupný bez omezení, délka 90 min, cena 90,-, Falcon 
V příběhu se opět setkáme s oblíbenou dvojicí – andělem Petronelem a čer-
tem Uriášem. Jejich věčné tahanice způsobí, že se vzácné jablko ze stromu 
Poznání zakutálí z nebe na Zemi. A to už se Bůh opravdu rozzlobí. Petronel s 
Uriášem se ocitnou v malém českém městě v předvečer svátku svatého Mi-
kuláše. Potkávají holčičku Anežku a její maminku, které nemají právě šťast-
né období. Když jim ale naše dvojice pomůže, cesta k získání kouzelného 
jablka Poznání je otevřená. Rež. J. Strach.

so 11.2. od 17:00

MÍSTO U MOŘE
USA, drama, přístupný bez omezení, délka 137 min, cena 120,-, Falcon., titulky
Příběh osamělého bostonského údržbáře, jemuž se zcela změní život poté, 

co se vrací do svého rodného města, aby se zde postaral o svého dospívající-
ho synovce. Příběh rodiny Chandlerů, žijící po generace v rybářské vesničce 
v Massachusetts, je dojemný a současně i nečekaně humorný portrét, zob-
razující sílu rodinné lásky, život v menších komunitách, obětování se a také 
naději. Rež. K. Lonergan.

st 15.2. od 19:00 a pá 17.2. od 20:00
 

KRUHY
USA, horor, nevhodný do 12 let, délka 102 min, cena 120,-, Cinemart, titulky
Julie dostává strach o svého přítele Holta, když zkoumá temnou městskou 
legendu o tajemné videokazetě. O té se říká, že ten, kdo se na ní podívá, 
přesně po sedmi dnech od zhlédnutí, zemře. Ona sama se obětuje, aby za-
chránila svého přítele, a přitom zjistí děsivou skutečnost: že je v něm „film 
ve filmu“, který ještě nikdo neviděl. Rež. F. J. Gutiérrez. 

pá 17.2. od 18:00 a st 22.2. od 19:00
 

T2 TRAINSPOTTING
VB, drama, nevhodný do 15 let, délka 109 min, cena 120,-, Falcon, titulky 
Na počátku byla příležitost... a pak přišla zrada. Uplynulo dvacet let. Mnohé 
se změnilo, ale stejně tak zůstalo mnohé při starém. Mark Renton se vrací 
na jediné místo, které mu kdy bylo domovem. Čekají tu na něj: Spud, Sick 
Boy a Begbie. Očekávají ho i další staří známí: smutek, ztráta, radost, po-
msta, nenávist, přátelství, láska, touha, strach, výčitky, heroin, sebedestruk-
ce a smrtelné nebezpečí, ti všichni stojí ve frontě, aby ho uvítali a společně 
to všichni naplno rozjeli. Rež. D. Boyle.

so 18.2. od 17:00 a út 21.2. od 19:00

ZLATO
USA, dobrodružný, nevhodný do 15 let, délka 121 min, cena 110,-, 
Freeman Ent., titulky
Film je natočen podle skutečného příběhu těžebního skandálu Bre-X Mineral 
Corporation na počátku 90. let. Rež. S. Gaghan.

so 18.2. od 19:30, ne 19.2. od 17:00 a pá 24.2. 
od 20:00

LÉK NA ŽIVOT
USA, mysteriózní, nevhodný do 15 let, délka 146 min, cena 120,-, 
Cinemart, titulky
Mladý a ambiciózní manažer Lockhart dostane od nadřízených jednoduchý 
úkol. Přivézt ze sanatoria pana Pembrokea. Léčebna, kam se před časem 
uchýlil, se nachází v zastrčeném koutě švýcarských Alp. Její personál zde 
poskytuje životem a prací vyčerpaným boháčům speciální očistnou léčbu. 
Ale nabízené zázračné procedury možná nejsou tak úplně běžné a pobyt zde 
až tak úplně dobrovolný… Rež. G. Verbinski.

ne 19.2. od 15:00, st 22.2. od 17:00, so 25.2. od 15:00 
a ne 26.2. od 15:00

LEGO® BATMAN FILM
USA, animovaný, přístupný bez omezení, délka 104 min, cena 110,-, Free-
man Ent., dabing
V Gothamu se chystají velké změny. Pokud chce Batman zabránit tomu, aby 
moc ve městě převzal Joker, který nemá za lubem nic dobrého, bude možná 
nucen přehodnotit svůj pohled na svou dosud fungující jednočlennou skupi-
nu občanské bdělosti a sebeobrany a snažit se spolupracovat i s ostatními 
a možná, ale opravdu jen možná, naučit se trochu uvolnit a získat nadhled. 
Rež. Ch. McKay.

pá 24.2. od 17:30 a so 25.2. od 17:00

I DVA JSOU RODINA
Francie, komedie, nevhodný do 12 let, délka 118 min, cena 110,-, Bohemia 
MP, titulky
Vtipný a nonšalantní Samuel si užívá bezstarostný život na francouzské Ri-
viéře. Jednoho dne ho však navštíví víkendový flirt Kristin a oznámí mu, že 
dítě, které drží v náručí, je jeho. Předá mu holčičku a uteče. Jak tuto situaci 
Samuel zvládne? A co teprve, když se po osmi letech před jejich dveřmi 
zničehonic objeví Kristin…. Rež. H. Gélin.

so 25.2. od 19:30, ne 26.2. od 17:00 
a út 28.2. od 19:00

BÁBA Z LEDU
ČR, komedie, nevhodný do 12 let, délka 106 min, cena 120,-, Falcon
Po setkání s otužilcem Broňou začíná ovdovělá Hana pozvolna měnit svůj 
stereotypní život, který se doposud točil výhradně kolem jejích synů, snach 
a vnoučat. Zatímco šedesátnice Hana prožívá love story, tradiční víkendové 
obědy v rodinné vile ztrácejí na idyličnosti a postupně vyplouvá na povrch, 
že každý z hrdinů má nějaké tajemství. Rež. B. Sláma.

BIO SENIOR
čt 9.2. od 10:00

JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY
ČR, komedie, délka 85 min, cena 50,-

FILMOVÝ KLUB
ne 5.2. od 19:30

AGNUS DEI
Francie/Polsko, drama, nevhodný do 15 let, délka 115 min, 
cena 110,- (FK 90,-), Film Europe, titulky
Prosinec 1945, ženský benediktinský klášter v Polsku. 
Jedna z řeholnic hledá pomoc u lékařů z francouzské 
mise Červeného kříže. Mladá stážistka Mathilde Beaulieu 
se rozhodne porušit pravidla a začne benediktinky pravidel-
ně navštěvovat. Záhy zjistí, že mnoho sester je po opakova-
ném znásilnění ruskými vojáky těhotných, jiné mají příznaky 
pohlavních chorob. Konvent je tak postaven do těžké situace: 
má přijmout odpovědnost mateřství nebo opustit děti zrozené 
z hříchu? Režie A. Fontaine.
 ne 12.2. od 19:30

RICHARD MÜLLER: 
NEPOZNANÝ 
Slovensko, dokument, nevhodný do 12 let, délka 90 min, cena 90,- (FK 70,-), 
AČFK
Richard Müller patří již 25 let k nejvýraznějším osobnostem hudební bran-
že v ČR i na Slovensku.  Dokument je intimním portrétem výrazné autorské 
osobnosti, která každodenně čelí množství osobních problémů i nonstop zá-
jmu fanoušků i bulváru. Režie M. Remo
 ne 19.2. od 19:30

JACKIE
USA, drama, nevhodný do 12 let, délka 99 min, cena 100,- (FK 80,-), Aero-
films, titulky
Když je JFK zvolen prezidentem USA, stává se Jackie Kennedy (Natalie 
Portman) jednou z nejmladších prvních dam v historii. Pak přichází okamžik, 
který všechno změní. Filmový portrét jedné z nejikoničtějších žen 20. století 
je příběhem hrdosti, lásky a noblesy, fascinujícím nahlédnutím do zákulisí 
Bílého domu i zachycením dnů, které změnily běh dějin. Režie P. Larraín.
 ne 26.2. od 19:30

TONI ERDMANN
Německo/Rakousko, komedie/drama, nevhodný do 12 let, délka 163 min, 
cena 110,- (FK 90,-), Film Europe, titulky
Život učitele Winfrieda Conradiho uplývá v naprosté rutině, kterou mohutný 
muž jen občas naruší svou pubertální vášní – drobným žertovným převle-
kem. Poté, co mu zemře jediný věrný druh, slepý pes, se Winfried rozhodne 
investovat veškerou pozornost do své dcery Ines, která vše podřídila kariéře. 
Po neúspěšném pokusu o kontakt mění Winfried strategii. Čeho nemůže do-
sáhnout jako neúspěšný otec, toho může docílit jeho neforemné alter-ego, 
německý ambasador a životní kouč Toni Erdmann. Rež. M. Ade.

KINO PRO DĚTI 
V OBDOBÍ JARNÍCH PRÁZDNIN

po 6.2. od 10:00

LICHOŽROUTI
ĆR/SR, animovaný, délka 83 min, cena 80,-, Falcon, dabing

st 8.2. od 10:00

TROLLOVÉ
USA, animovaný, délka 92 min, cena 90,-, Cinemart, dabing

KINO FrýdlaNt N.O.
úNOr 2017
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Pro inzerci 
volejte

603 249 743

Lumír Matula,
oprava elektroniky

Televizory plazmové, LCD, videa, 
DVD, CD, videokamery, satelitní 
přijímače, set-top-boxy, mikrovln-

né trouby. Přijedu k Vám
732 16 46 36, 558 622 296

NEMÁTE ČAS CHODIT 
DO LÉKÁRNY?

LEKARNA

Nabídka práce
Ředitel(ka), učitel(ka) v MŠ
Zajímalo by Vás pracovat v netradiční 
mateřské škole -  pak je tento inzerát 

právě pro Vás.
Jsme MŠ s rozšířenou výukou 

anglického jazyka a prvky Montessori, 
sídlíme ve Frýdlantu nad Ostravicí.
Do našeho týmu hledáme šikovného 

ředitele(ku) a šikovnou paní učitelku.
Životopis zasílejte na 

happyday@center4you.cz 
nebo volejte na tel.: 737 335 995

Tým MŠ HAPPY DAY s.r.o.
Dvořákova 780, 

739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Výroba a montáž 
nerezového 

zábradlí,
vnitřní 

a venkovní.

Tel.: 732 461 755

Více na www.ocfryda.cz

CHILLI
VALENTÝN

...NA LÁSKU JDEME ZOSTRA

18. 2. v 15.00

PATRIOT - Chilli valentyn_200x63.indd   1 16.01.17   12:12

Oznámení obyvatelům obce Ostravice 
o připravované energetické aukci

Vážení obyvatelé, společnost Terra 
Group a.s. pořádá pro občany a firmy 
obce Ostravice (i okolních obcí) energetic-
kou soutěž, tedy bezplatné snížení nákla-
dů na vytápění a ohřev vody. V průběhu 
února Vás navštíví naši zástupci, kteří 
z Vašich dokumentů (poslední vyúčtování/
smlouva) ověří, zda se Vás aukce letos 
týká. 

Princip aukce - z domácností, které 
mají nárok na energetickou aukci, se vy-
tvoří velká skupina a my tuto několikati-
sícovou skupinu nabídneme jednotlivým 
dodavatelům s vyvolávacími cenami. 
Dodavatelé snižují své ceny, dokud se ne-

dostanou na hranici, která je pro ně ještě 
únosná. Vy získáte nejnižší možnou cenu, 
úspora činí řádově min. 20 – 35 %.

Výhody - velké množství přihlášených 
domácností, takzvaně velkoodběrový ba-
lík, dodavatele láká, proto jsou ochotni jít 
s cenou až o třetinu níže oproti standard-
nímu ceníku. 

Jako jednotlivec nikdy nedosáhnete 
tak nízké ceny za energie. Vysoutěženou 
cenu vám garantujeme na 24 měsíců 
od zahájení dodávky a poté probíhá vy-
hodnocení současných cen energií na trhu 
a prodloužení. Vy pouze vyplníte přihláš-
ku, o vše další se postaráme za Vás. 

Aukce se nekoná pod záštitou obce 
a ani to ze stránky legislativní není mož-
né.

V případě dotazů a zájmu o nezá-
vaznou schůzku kontaktujte naše regi-
onální zástupce na uvedených číslech:

Martin Krůček   
Tel: +420 778 474 630;  
martin.krucek@terragroup.cz
Aleš Chamrád   
Tel: +420 603 417 308;  
ales.chamrad@terragroup.cz


