
Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2017

Kde najdete tu svou?
Frýdlant n. Ostravicí, Staré Hamry str. 2, 3
Lhotka str. 4
Baška str. 5
Pržno str. 6
Ostravice str. 7
Malenovice str. 8
Metylovice str. 9
Pstruží, Staré Hamry str. 10
Čeladná, Kunčice p. O. str. 11
Janovice str. 12
Janovice, Bílá str. 13
Kultura str. 14, 15
Inzerce str.  16

slovo starostky

Vážení čtenáři,
.... že vás tak už dlouho nikdo neoslovil? Není čemu se 

divit. Technologický pokrok nám před léty doslova „vytrhl“ 
knihy z rukou a nabídl nové druhy zábavy, a hlavně nový 
přístup k informacím, a to zejména ve spojení s internetem. 
Změnili jsme se na uživatele, sledovatele a „lajkaře“. Ale jak 
je vidět, kniha je dobrým přítelem člověka i v 21. století. Ty 
nejlepší z nich znovu a znovu rádi objevujeme a vracíme se 
k nim. Svědčí o tom rostoucí čísla publikovaných titulů a ne-
ustále se snižující hranice prodaných výtisků definující best-
seller. Na spojení březen-měsíc knihy se také v určitou dobu 
zapomnělo, abychom si jej znovu zamilovali jako Měsíc čtenářů a internetu. A tohle spojení 
teprve dává smysl nám všem a definuje moderní knihovnu. Ta už není pouze výdejem povin-
né četby a „líbivých“ románů. Je víc zaměřena na proaktivní čtenáře, jejich potřeby a otázky. 
Přesně takovou knihovnu máme i u nás ve Frýdlantě nad Ostravicí. A to navíc s regionálním 
působením! Doplňuje širokou paletu kulturních a vzdělávacích aktivit. Neláká pouze knihami, 
ba naopak. Nabízí právě zmiňované připojení k internetu, kurzy, besedy, semináře nebo des-
kové hry. A věřte mi, udržet si krok s dobou a s rozpočtem, který si můžeme dovolit, je v tomto 
případě hlavně o lidech a jejich zapálení. Za vším stojí kreativita, obětavá práce a nadšení. 
Všichni pracovníci knihovny v čele s Mgr. Ručkovou si zaslouží náš obdiv a poděkování, které 
bych jim tímto chtěla vyjádřit… Co mi v našem městě ve spojení s knihami opravdu chybí, je 
knihkupectví. Určitě bych byla jedna z prvních, která by jej navštívila a dopřála si dobrou knihu.

Březen s sebou přináší i svátek našich pedagogů. Zajímavostí je český vztah k tomuto 
svátku – ve světě se slaví v říjnu. V České republice si 28. březnem připomínáme již 425. 
výročí narození Jana Ámose Komenského. Být učitelem není povoláním, ale přímo posláním. 
Můj velký dík za odvedenou práci, nadšení a obětavost patří všem, kteří se věnují dětem 
a mládeži, jejich výchově a vzdělávání. 

Věřím, že volné chvíle nadcházejícího prvního jarního měsíce strávíte kromě výletů do pří-
rody i četbou vaší oblíbené knihy. Přeji příjemné čtení i odpočinek v teple domova.

� Helena�Pešatová,�starostka�města

První únorový den zasedlo ve Sviadnově 
prezídium Euroregionu Beskydy, v němž zá-
jmy Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy hlídá 
frýdlantská starostka Helena Pešatová. Hlav-
ním úkolem zasedání bylo symbolicky předat 
předsednictví polské strany českým zástup-
cům. Prezidentem Euroregionu Beskydy pro 
letošní rok se stal Karel Deutscher, náměstek 
primátora Frýdku-Místku.

Účastníci zrekapitulovali společnou činnost 
roku 2016 a nastínili plán činnosti na letošní 
rok. Projednávaly se možnosti přeshraničních 
projektů programů Evropské unie na období 
2014–2020. „Společně s Poláky realizujeme 
projekt „Společně“, domlouvalo se další zapo-
jení cílových skupin a rámcové termíny pláno-

vaných akcí. Máme vzorový projekt spoluprá-
ce a doufáme, že bude víc podobných, které 
mají hluboký dopad do území partnera. Stále 
se hledají partneři na českém území v oblasti 
cestovního ruchu, rozvíjet se dá také spolu-
práce institucí,“ shrnula projektová manažer-
ka Dagmar Valášková.

„Těší mě, že mezinárodní spolupráce 
v rámci Euroregionu Beskydy není jenom hon-
ba za dotacemi, jako jediná náplň sdružení, 
ale že se vracíme k základům, potkáváme se, 
vyměňujeme si příklady dobré praxe a sdělu-
jeme si, co funguje na jedné straně, abychom 
inspirovali jeden druhého,“ prohlásil čerstvý 
prezident Euroregionu Beskydy Karel Deut-
scher.  (pp)

BESKYDY – Od 1. do 31. 3. 2017 měly být 
přijímány žádosti o dotaci do doplňkového do-
tačního programu Moravskoslezského kraje 
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji 
II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla“. Jak 
napovídá název dotačního programu, v rámci 
tohoto programu bude podporována výměna 
stávajících starých neekologických kotlů na pev-
ná paliva s ručním přikládáním pouze za kotle 

na tuhá paliva – výhradně na biomasu a tepel-
ná čerpadla. To znamená, že v tomto dotačním 
programu nebudou podporovány kombinované 
kotle (uhlí + biomasa), plynové kotle a kotle 
na uhlí.

Příjem žádostí o poskytnutí dotace v rámci 
doplňkového dotačního programu „Kotlíkové do-
tace v Moravskoslezském kraji II – kotle na bio-
masu a tepelná čerpadla“ byl ukončen, jak bylo 
avizováno, po přijetí 350 ks žádostí. K naplnění 
tohoto počtu došlo hned v první den příjmu žá-
dostí, tj. 1. 3. 2017, a to již po necelých třech mi-
nutách!!! Počet žadatelů, který tuto avizovanou 
kapacitu přesahoval, je zhruba 500.

Další kolo příjmu žádostí o kotlíkové dota-
ce (2. výzva) bude vyhlášena pravděpodobně 
v červnu roku 2017. Aktuální informace k nasta-
vení základních parametrů 2. výzvy jsou k dis-
pozici na stránkách lokalni-topeniste.cz, sekce 
Aktuality.

Podmínky poskytnutí dotace jsou shodné 
jako v předchozím dotačním programu „Kotlíko-

vé dotace v Moravskoslezském kraji“, tj.:
• žadatelem o dotaci může být pouze fyzic-

ká osoba vlastnící rodinný dům na území kraje 
s maximálně třemi bytovými jednotkami,

• výše dotace činí 80 % nákladů z maximální 
částky 150 tisíc korun,

• pokud se dům nachází v oblasti, která má 
dlouhodobý problém se znečištěným ovzduším 
(v tzv. prioritním území), získá žadatel dalších 
5 % navíc,

• všichni žadatelé bez rozdílu pak obdrží další 
5 % navýšení dotace z rozpočtu kraje,

• žadatelé z obcí a měst, které se zapojily 
do spolupráce s krajem při spolufinancová-
ní kotlíkových dotací, získají i další příspěvek 
od těchto obcí.

BESKYDY – Vedení obcí Bílá, Ostravice 
a Staré Hamry iniciovalo počátkem tohoto roku 
přípravu společné monografie, která by měla ze-
vrubně mapovat historii těchto tří lokalit.

Knihu autorsky připravuje tým odborníků 
pod vedením historika PhDr. David Pindura, 
Ph.D. (Muzeum Těšínska) ve spolupráci s tři-
neckým nakladatelstvím WART Henryka Wa-
wreczky. Nakladatelství v uplynulých letech 

vydalo čtyřdílnou monografii mapující život v Bes-
kydech v minulosti a v současné době dokončuje 
k vydání obsáhlou publikaci mapující obrazem 
minulost Frýdlantu n. O., Lubna a Nové Vsi. 

Obecní úřady dotčených obcí i autoři připravo-
vané publikace se na vás touto cestou obracejí 
s prosbou o spolupráci formou zapůjčení dobo-
vých fotografií či negativů (příp. diapozitivů atp.) 
z rodinných archivů, jakéhokoliv dalšího obrazo-

vého i písemného materiálu vztahujícího se k dě-
jinám Bílé, Ostravice a Starých Hamrů a životu 
v dávné i nedávné minulosti. V případě zapůjčení 
tohoto materiálu, jenž vám bude po digitalizaci 
v pořádku vrácen, bychom uvítali co nejpřesnější 
popis jejich obsahu, který pak usnadní další práci 
s tímto materiálem. Zároveň bychom taktéž uví-
tali kontakty na pracovníky či provozovatele ně-
kdejších rekreačních zařízení a podniků v dané 
oblasti. Uvedené podklady je možno předat 
na obecních úřadech Bílé, Ostravice a Starých 
Hamrů, případně se spojit přímo s D. Pindurem 
a H. Wawreczkou na níže uvedených kontak-
tech) do poloviny příštího roku (2018). 

„Věříme, že připravovaná kniha, která by měla 
poprvé obsáhleji mapovat společnou historii na-
šich malebných obcí, potěší každého z vás. Pře-
dem děkujeme každému, kdo se jakýmkoliv způ-
sobem zaslouží o zdar díla,“ děkuje za přípravný 
tým Eva Tořová, starostka Starých Hamer.

Kontakty:
Bc. Eva Tořová, starostka obce Staré Hamry 
(starosta@stare-hamry.cz; 724 178 725)
PhDr. David Pindur, Ph.D. 
(david.pindur@muzeumct.cz; 558 761 228) 
Henryk Wawreczka 
(wart.wart@seznam.cz; 602 749 070) 

EUROREGION�BESKYDY: Při každoroční rotaci předsednictví povede letos sdružení tří států česká strana.  Foto:�Petr�Pavelka

Euroregion nyní vede česká strana

Doplňková kotlíková výzva kraje – kotle 
na biomasu a tepelná čerpadla vyčerpána

BÍLÁ – Náhlá srdeční příhoda postihla 24. 
února staršího lyžaře dopoledne na sjezdové 
trati v beskydské Bílé, horským záchranářům 
se ho podařilo úspěšně resuscitovat. Muži se 
údajně udělalo během jízdy špatně, stačil ještě 
zajet ke kraji sjezdové trati, zastavil a poté upadl 
na zem.

„Dostali jsme výzvu k pomoci ve čtvrt na dva-
náct s tím, že muž je bez známek života. Na mís-
tě jsme zjistili, že jeden z přítomných lyžařů už 
začal s resuscitací, takže jsme nasadili automati-
zovaný externí defibrilátor a pacienta si převzali,“ 
popsal začátek záchranné akce Jaroslav Pavlica, 
zasahující člen Horské služby Beskydy.

Záhy se k členům HS přidali i zaměstnanci ly-
žařského areálu a také dva členové Zdravotnické 
záchranné služby Moravskoslezského kraje, kteří 
náhodou v areálu lyžovali. „Defibrilátor navrhl po-
stupně šest výbojů, ale srdeční činnost se neob-
novila. Vše jsme tedy konzultovali s dispečinkem 
linky 155, především pak možnost transportu 
pacienta vrtulníkem,“ uvedl Jaroslav Pavlica. 
Vrtulník ale kvůli silnému větru přiletět nemohl, 
dispečink ZZS proto na místo poslal sanitní vůz 
a lékaře.

„My jsme zatím šetrně pána naložili na saně 
za sněžným skútrem. Poté jsme jej svezli na par-
koviště pod sjezdovku a po celou dobu transportu 

jsme nepřestávali v resuscitaci,“ doplnil Jaroslav 
Pavlica. Na parkovišti ještě poskytli členové HS 
pacientovi jeden výboj a zaznamenali obnovu 
srdeční činnosti. Poté si muže převzala posádka 
vozu ZZS z Frýdlantu a napojila jej na elektrokar-
diograf, který skutečně zaznamenal slabou, ale 
pravidelnou činnost srdce.

„Kuriózní je, že pán prý byl u nás na ozdrav-
ném pobytu jako pacient právě s nemocí kardio-
vaskulárního systému. Dá se tedy říci, že život 
mu zachránila perfektní koordinace jak horských, 
tak zdravotnických záchranářů,“ komentoval 
událost Radim Pavlica, náčelník Horské služby 
Beskydy.

Úspěšná resuscitace na sjezdovce

Společná monografie o Beskydech

Nejvýstavnější podnik v někdejším centru obce Staré Hamry – hotel Augustina 
Dudy na pohlednici z meziválečného období. (sbírka Henryka Wawreczky)

BESKYDY – Nemocnice ve Frýdku-Místku, 
p.o. a Nemocnice Třinec, p.o. informují, že patří 
mezi krajské nemocnice, které jsou zapojeny 
do portálu Transmise. Tento elektronický sys-
tém zrychluje výměnu informací mezi krajský-
mi zdravotnickými zařízeními-nemocnicemi 
a ambulancemi, část portálu umožňuje také 
pacientům bezpečně přes internet nahlédnout 
do vlastních zdravotních záznamů a dokumen-

tace vedených v nemocničních systémech kraj-
ských nemocnic v Opavě, Krnově, Havířově, 
Karviné, Třinci a Frýdku-Místku. 

Pacienti z našeho regionu se mohou regist-
rovat na recepci Nemocnice ve Frýdku-Místku 
nebo na příjmovém oddělení Nemocnice Tři-
nec. Poplatek činí 200 Kč za registraci v kaž-
dém zdravotnickém zařízení.

Více informací na: http://transmise.msk.cz/

Zdravotnická webová aplikace
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jubilea

Blahopřejeme
všem oslavencům

Jubilanti�města�Frýdlantu�nad�Ostravicí:�
V měsíci lednu 2017 oslavili svá životní 

jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas: 
paní�Jiřina�Chasáková,�85�let,�Frýdlant�
paní�Jiřina�Vašendová,�85�let,�Frýdlant
paní�Marie�Šabatová,�80�let,�Lubno
paní�Anna�Beňková,�80�let,�Lubno

pan�Břetislav�Skotnica,�80�let,�Lubno
V měsíci únoru 2017 oslavili svá životní 

jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas:
paní�Blažena�Rychtářová,�86�let,�Frýdlant
paní�Anastazie�Bumbalová,�86�let,�Nová�Ves
paní�Eleonora�Šigutová,�86�let,�Nová�Ves

paní�Marie�Řeháková,�86�let,�Lubno
paní�Anděla�Malcharová,�90�let,�Lubno
pan�Břetislav�Červenka,�89�let,�Lubno�

Pro rodiče a jejich ratolesti probíhá v tělo-
cvičně TJ Sokol Frýdlant nad Ostravicí pravi-
delné a zároveň hravé cvičení pod názvem 
Korálky. Cvičební hodiny jsou zaměřeny na po-
hybový rozvoj dítěte a postupné začlenění 
do kolektivu.

Cvičitelka Marie Magdoňová napomáhá ro-
dičům k tomu, aby své děti vedly k správnému 
držení těla při chůzi, běhu i sedu. Zábavné cvi-
čení s náčiním, jako jsou míčky, šátky, obruče, 
lopatky, kelímky, víčka atd. prohlubují předsta-
vivost nejen u dětí, ale i u rodičů. Ve cvičeb-
ních hodinách jsou oblíbené překážkové drá-
hy, s využitím nářadí, jako jsou kruhy, žebřiny, 
lavičky, žíněnky, trampolínky atd. Pro zklidnění 
pohybové aktivity jsou v průběhu či na konci 
hodiny zařazeny písničky, tanečky i říkadla. 
Samotná příprava každé cvičební hodiny je na-
plněna stále novými nápady, ale i dlouholetou 
zkušeností cvičitelky.

Cvičební rok je rozdělen tematicky podle ob-
dobí. Za pěkného počasí se využívá i sportovní 
areál před sokolovnou. Společné akce, jako jsou 
např. mikulášská a vánoční besídka, vítání jara 
v podobě hledání velikonočního vajíčka, plavání, 
atletické závody i cesta za pokladem se závě-
rečným opékáním buřtů, mají díky všem zúčast-
něným úžasnou atmosféru. Každá pohybová 
hra, prováděná s radostí, je ten největší zážitek 
pro dítě i rodiče, ale i pro cvičitelku.

Letošní, po letech dlouhá a třeskutá zima se 
asi zdála mnohým nekonečná. Děti ve školách si 
krátily čekání na jaro rozličnými způsoby. Nejpr-
ve si užily své týdenní prázdniny, poté si žáci 1. 
stupně zasoutěžili ve školním kole recitace (18. 
2.). Následující týden v úterý 21. února vyjelo 
sedm plných autobusů do Českého Těšína, aby 
zde nejmladší kluci a holky zhlédli skvělé nastu-
dování pohádky Zlatovláska, tentokrát koncipo-
vané jako muzikál. I den nato opět přinesl mno-
hým dětem radost. Konal se totiž karneval a jako 
každoročně vznikla záhy po něm tato básnička:

Karnevalová�2017
22. února v Tégemce v tělocvičnách zaplnil se sál,

to proto, že po roce se konal karneval.
Zas hudba hrála, bylo veselo

a krásným maskám to moc slušelo.
Z dětí se staly pohádkové bytosti,

motýli, sportovci i ostatní si hráli s radostí.
Zasoutěžit si mohly, zatančit,
domů nikomu nechtělo se jít.

Taneční rej je za námi, byl to prima krok,
tak na shledanou zase příští rok.

Vrcholem týdne a února vůbec se stal náš 
školní reprezentační ples. Konal se v sobotu 25. 
února v sále Kulturního centra ve Frýdlantě n. 
O. Stejně jako v minulých letech byl vyprodán, 
nechyběla slavnostní výzdoba, výborná hudba, 
dobré jídlo, zajištěné naší školní restaurací Sco-
larest, pedagogické peklo a jako vždy bohatá 
tombola. Za ni a také pomoc při organizaci plesu 
patří velký dík školy rodičům a přátelům školy, 
bez jejichž pomoci bychom sami tento nároč-
ný počin určitě nezvládli. A i když jeho výtěžek 
zatím není znám, už teď díky našim příznivcům 
a učitelům můžeme prohlásit, že i ten letošní 

Helena  Pešatová
starostka města

 Frýdlant nad Ostravicí

Den učitelů 

28. března 
 

425 let od narození J. A. Komenského 
„Má-li se člověk stát člověkem, musí se 

vzdělávat.”

Vážení pedagogové,

dovolte mi, abych Vám poděkovala 
za každodenní činnost, kterou 

vykonáváte při vzdělávání a výchově naší 
mladé generace a přeji Vám hodně 

zdraví, energie a radosti do další práce.

1. BFK Frýdlant n. O. – jaro 2017
Soutěž: MSD – sk. E domácí utkání

Sobota 11. 3.         v 16 h.                      1. FC Viktorie Přerov (ve F-M, UT)
Neděle 26. 3.         v 15 h.                       TJ Valašské Meziříčí
Neděle 9. 4.           v 15.30 h.                 FK Jeseník
Neděle 23. 4.         v 16 h.                      FC Velké Karlovice – Karolinka
Neděle 7. 5.           v 16.30 h.                 F.S.C. Opava
Neděle 21. 5.         v 17 h.                       FC Dolní Benešov
Neděle 28. 5.         v 17 h.                      Nové Sady
Neděle 11. 6.         v 17 h.                      FK Kozlovice

Koncert hudebníků – frýdlantských rodáků. 
Uskuteční se ve čtvrtek 30. 3. v 18.00 v sále 
ZUŠ ve Frýdlantě n. O. Pořádá Kruh přátel 

hudby (KPH) ve Frýdlantě nad Ostravicí 
s finanční pomocí Nadace Český hudební 

fond a grantu Města Frýdlant n. O. 
Vystoupí výborní hudebníci, kteří pocházejí 

z Frýdlantu nebo z blízkého okolí.

Karnevalová radost v ZŠ TGM.

P. uč. J. Tomalíkové se v roli kapitána na karnevalu v Tégeemce líbí.

Kultura a zábava, to byl únor v ZŠ TGM, 
v březnu se připravíme na nové žáky

ročník naplnil svoji vizi, pobavit se a pomoci ško-
le zároveň.

Očekávaný první jarní měsíc přináší do škol 
v tomto roce opožděnou přípravu na zápis do 1. 
tříd. Nejprve nás čeká Den�otevřených�dveří�–�
čtvrtek�16.�3. (od 7.50 do 11.30). Samotné za-
pisování�pak proběhne 6.�dubna (od 13 do 17 
hodin). Rovněž žáci pátých ročníků se rozhodu-
jí, kam zamíří jejich další kroky školní docházky 
na druhém stupni, a proto i oni jsou u nás v Té-
geemce vítáni. Prohlídka školy, seznámení s je-
jím chodem a ostatní informace, to vše najdete 
na webových stránkách www.zsfrydlantno.cz. 

Čtenáři Mikroregionu vědí o činnosti naší 
školy hodně, neboť zde pravidelně přinášíme 
články z jejího života. Na jakékoli dotazy, týka-
jící se chodu školy je také připraveno odpovědět 
vedení školy. V každém případě se na své bu-
doucí žáky těšíme a pro toho, kdo se rozhodne 
pro plnění povinné školní docházky v ZŠ TGM, 

Máte doma neposedu?

Cvičitelka Marie Magdoňová je zároveň tre-
nérkou v oddílech Gymnastická a Atletická ško-
lička a Sokolíček. Pro vlastní udržování kondice 
pořádá i pravidelné cvičení pro dívky a ženy pod 
názvem Retro. Jsou to především cviky na for-
mování a posilování postavy aerobní formou.

Touto cestou chce cvičitelka Marie Magdo-
ňová poděkovat všem, kteří si přišli do sokolov-
ny zacvičit, ale i TJ Sokol za skvělou spolupráci. 
Poděkování patří i Městu Frýdlant nad Ostravicí 
za grant, z kterého čerpá cvičitelka na nájem 
tělocvičny a další pomůcky pro cvičení.
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V neděli 12. února jsme ve Filmovém klubu 
Frýdlant nad Ostravicí přivítali hosta z nedale-
kého Slovenska. Svůj nejnovější dokumentární 
film Richard Müller: Nepoznaný přijel představit 
režisér Miro Remo. 

Tento mladý filmový tvůrce má za sebou ne-
jeden projekt, jenž na Slovensku vyprovokoval 
veřejnou diskuzi. Příkladem může být „zakáza-
ný“ dokument Cooltúra, který bude brzy možné 
vidět na půdě Gymnázia BMA. Sám režisér o 
své tvorbě v diskuzi s diváky prohlásil, že nej-
důležitější vlastností dokumentaristy je upřím-
nost a pravdomluvnost, i když může mít cenu 
nedistributovatelnosti snímku. 

Podobně je tomu také u netradičně pojaté-
ho dokumentu o (česko)slovenském popovém 

zpěváku Richardu Müllerovi. Dokument byl na-
táčen po tři léta a soustředil se na zachycení 
výrazné osobnosti muzikanta, poznamenané 
psychickou chorobou. Ukazuje každodenní 
život člověka toužícího po odpočinku, ale se-
mletého okolními vlivy, ale také zachycuje me-
chanismy, které pohybují světem šoubyznysu. 

Film v divácích, kteří zaplnili frýdlantské 
kino, svou formou i tématem vyvolal celou řadu 
otázek, na něž Miro Remo ochotně a otevřeně 
odpovídal. On sám pak byl mile překvapen tím, 
jak širokou členskou základnu má náš klub a 
jak pozorné a vnímavé má diváky. Navzdory 
neveselému vyznění filmu šlo o podařený ve-
čer, jakých – doufejme – v našem filmovém 
klubu zažijeme ještě spoustu.�� lfkh

Richard Müller ve frýdlantském filmovém klubu

můžeme slíbit, že uděláme pro jeho spokojenost 
vše, co je v našich silách. Naším prvořadým 
úkolem totiž zůstává nejen zajistit dětem kvalit-
ní vzdělávání, ale také vytvořit laskavé a klidné 
prostředí, ve kterém se jim této vysněné mety 
podaří dosáhnout.�� lg
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Staré Hamry

Frýdlant nad Ostravicí, Staré Hamry

rozloučili jsme se 

Dne 3. 2. 2017 zemřela ve věku 80 let 
paní�Anna�Kubalová.

Dne 23. 2. 2017 zemřel ve věku 90 let 
pan�Karel�Červenka.

 Nezapomeneme.
Dne 28. 2. 2017 vzpomeneme 

10. smutné výročí, kdy nás navždy 
opustil náš tatínek, tchán, dědeček 

a švagr pan�Václav�Červenka. 
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi. 

 Nikdy nezapomenou děti s rodinami.

jubilea
V měsíci březnu 2017 

oslaví své životní jubileum:
Pan�FRANTIŠEK�JANOŠEC�-�55�let

Pan�JIŘÍ�NIČMAN�-�65�let
Paní�ANNA�LIŠKOVÁ�-�75�let

Paní�ANDĚLA�KOLMAČKOVÁ�-�85�let
Našim jubilantům k jejich výročí 

srdečně blahopřejeme 
a do dalších let přejeme pevné zdraví!

V roce 2016 výjezdová jednotka SDH obce 
Staré Hamry zasahovala u 56 událostí. Podle 
typů událostí se jednalo o 6 požárů, 15 dopravních 
nehod, 1 únik nebezpečné látky, 24 technických 
havárii a 10 ostatních činností JPO tzv. ZOČ. 

V porovnání s rokem 2015 to je o 23 udá-
lostí méně. K největšímu poklesu došlo u ne-
akutních ostatních činností JPO. Celkově jsme 
všichni dohromady u zásahu strávili přibližně 
689 hodin. Podle kalendářních měsíců jsme za-
sahovali: leden 4x, únor 8x, březen 4x, duben 
1x, květen 4x, červen 5x, červenec 4x, srpen 
6x, září 5x, říjen 5x, listopad 4x, prosinec 6x. 
Události za poslední tři roky: 2016 – 56 událos-
tí, 2015 – 79 událostí, 2014 – 67 událostí.

V loňském roce jsme neprováděli pouze čin-
nost u zásahů, ale také proběhlo nespočet hodin 
odborné přípravy, kdy jsme prováděli školení jak 
na hasičské zbrojnici, tak i v našem hasebním 
obvodu s požární technikou a vybavením. Také 
jsme se účastnili školení pořádaných HZS MSK, 
kurzů k získání kvalifikací – školení v ÚHS Jánské 
Koupele a ŠVZ HZS ČR středisko Frýdek Místek.

Ale teď od začátku – v lednu jsme převážně 
školili teorii dle ročního plánu. V únoru jsme odvá-
želi náš staronový Mercedes na výměnu majáků, 
které už vynechávaly a byly poruchové. Nové 
ledkové jistě zvýší bezpečnost při cestě k zása-
hům a také na místě události. V březnu proběhlo 
školení první pomoci na stanici v Nošovicích, pro 
jednotky předurčené k zásahům při dopravních 
nehodách. V dubnu proběhl kurzy nositelů dý-
chací techniky pro dva naše členy a opět výcvik 
na dopravní nehody na stanici Nošovice. Také 
jsme provedli úpravy a opravy osvětlovacího 
stožáru na CAS 24 Atego. V květnu jsme vyslali 
jednoho člena na kurz obsluhy motorových řetě-
zových pil. Obci jsme také pomohli při prezentaci 
v soutěži Vesnice roku. V červnu jsme se účast-
nili pravidelných oslav Dne dětí a také provedli 

preventivně výchovnou přednášku pro naši 
základní školu. Dále byl zorganizován praktický 
výcvik na dopravní nehody a výcvik nositelů dý-
chací techniky v areálech HZS. V červenci jsme 
provedli zdravotnický a bezpečnostní dohled při 
cyklozávodech projíždějících naší obcí. V srpnu 
jsme se podíleli na oslavách obce na Gruni. V říj-
nu jsme organizovali okrskové cvičení pro okolní 
sbory na téma požár nízké budovy. V listopadu 
proběhlo pravidelné školení velitelů JSDH na ha-
sičské zbrojnici ve F-M. V prosinci jsme provedli 
přípravu na opravu a výměnu nefunkčních aku-
mulačních kamen na naší zbrojnici. Také jsme si 
přivezli předčasného ježíška, a to v podobě nové 
sady hydraulického vyprošťovacího zařízení Hol-
matro od Moravskoslezského kraje. Hned druhý 
den proběhla ohlášená a plánovaná kontrola ve-
dení agendy výjezdové jednotky. 

Kontrolu provedl velitel stanice Frýdek Mís-
tek za přítomnosti velitele jednotky a zástupce 
obce Staré Hamry.

Dále se každý týden scházíme na hasičské 
zbrojnici a provádíme odbornou přípravu dle 
ročního plánu. Také se provádí údržba výzbro-
je a výstroje a provádí se praktické výcviky jak 

v rámci naší jednotky, tak i ve spolupráci s pří-
slušníky ÚO HZS Frýdek Místek. 

Vzhledem k tomu že všichni členové výjez-
dové jednotky jsou i členové SDH, tak časová 
náročnost při činnosti v obou dvou organi-
zacích je velice náročná na soukromý život, 
a proto děkuji všem členům.

� Jaroslav�Kubala,�velitel�jednotky

Výjezdová jednotka informuje
Sbor dobrovolných hasičů ve Starých Ha-

mrech měl k 31. 12. 2016 43 členů, z toho 29 
mužů, 6 žen, 6 chlapců a 2 dívky. Jako každý 
rok, tak i v roce 2016 jsme se podíleli význam-
nou měrou na pořádání a organizaci mnoha 
kulturních a společenských akcí v naší obci. 

V lednu jsme se zúčastnili VVH u našich ko-
legů z okrsku Smrk, a to na Ostravici, Čeladné 
a v Kunčicích pod Ondřejníkem a také jsme se 
začali pilně připravovat na náš tradiční ples 
(oslovení sponzorů, zajišťování zabijačkových 
specialit, apod.).

Únor nás již naplno zaměstnal přípravami na-
šeho plesu. Naši členové chodili na tento osobně 
zvát spoluobčany ze Starých Hamer i sousední 
Bílé a vzhledem k rozlehlosti obou obcí to byla 
činnost nadmíru náročná. Čekalo nás zajištění 
občerstvení, obsluhy, cen pro slosování, výzdo-
by sálu a dalších činností spojených s přípravou 
plesu. Díky ochotě a ukázněnosti našich členů 
vše proběhlo hladce a výsledek stál určitě za to.

V březnu jsme uspořádali tradiční večírek pro 
ženy opět v místním KD. Také jsme se potkali 
s našimi kolegy z okrsku Smrk na již tradičním 
„hajdamáši“, tj. Hasičském plesu okrsku Smrk. 
Pokračovali jsme i v tradici „dětského Hajdamá-
še v maskách“ pro naše mladé hasiče.

Koncem měsíce dubna jsme připravili tra-
diční májku, kterou jsme poslední dubnový den 
také úspěšně postavili. Kácení máje jsme pak 
spojili s tradičním smažením vaječiny.

V květnu se naši hasiči zúčastnili okrskové 
soutěže v požárním sportu na Čeladné. Čin-
nost našeho sboru a výjezdové jednotky jsme 
prezentovali v soutěži Vesnice roku, do které 
se naše obec přihlásila.

V červnu jsme se podíleli na přípravě Dne 
dětí, kde jsme měli připravenu ukázku techni-

ky. Také jsme připravili „Den s hasiči pro ško-
lu“, kde jsme nejprve naše školáky seznámili 
s činností hasičů a prevencí proti vzniku požáru 
a pak názornou ukázku použití hasičské výstro-
je a techniky. 

V červenci jsme se podíleli na přípravě 
Pouťového sportovního odpoledne . Na cyklis-
tických závodech probíhajících naší obcí jsme 
zajišťovali zdravotní a pořadatelský dozor.

V srpnu jsme se aktivně podíleli na oslavách 
Dne obce na Gruni.

V říjnu jsme organizovali námětové cvičení 
okrsku Smrk na téma „Požár nízké budovy“ 
s následným posezením sborů okrsku.

V listopadu jsme po roční pauze opět uspo-
řádali tradiční zájezd do vinného sklípku do Vl-
koše u Kyjova. 

V závěru roku jsme se podíleli na přípravě 
Mikulášského turnaje ve stolním tenise. 

V loňském roce pokračovaly práce uvnitř 
hasičské zbrojnice. Byla provedena oprava top-
ných těles, dovybavena kancelář velitele jed-
notky. V letošním roce chceme nadále pokra-
čovat ve vnitřních úpravách hasičské zbrojnice, 
a to především výměna světel, rekonstrukce 
a dovybavení kuchyňky, nátěr schodiště apod.

V r. 2016 jsme se i nadále aktivně zúčastňo-
vali jednání MAS Frýdlantsko-Beskydy.

Všem našim členům patří za obětavou 
a dobrovolnou práci, kterou vykonali pro kul-
turní a společenské vyžití našich spoluobčanů, 
velký dík.

Dále bych rád jménem SDH Staré Hamry 
poděkoval všem našim sponzorům za poskyt-
nuté dary a podporu, OÚ Staré Hamry a Bílá 
a místní ZŠ za vstřícnost a ochotu a spolupráci.

� Rudolf�Franta,�
� náměstek�starosty�SDH�Staré�Hamry

Kulturní činnost hasičů

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

Polovina ze školního roku utekla jako voda 
a my v ZŠ Satinka na Nové Vsi jsme se s ním 
rozloučili velmi zajímavou vzdělávací exkurzí 
do Planetária v Ostravě. Žáci se seznámili se 
základními informacemi o Sluneční soustavě 
a díky dokonalé projekci si mohli lépe udělat 
představu o existenci nejrůznějších vesmírných 
těles. V Experimentáriu průvodci doplnili další 
zajímavosti a děti si některé interaktivní expo-
náty samy vyzkoušely.

Jako již tradičně, i letos jsme se rozhodli 
strávit týden na čerstvém vzduchu na lyžař-

ském kurzu v areálu Ski Malenovice. Ti, kteří 
už lyžovat umějí, se zdokonalovali a pilovali 
techniku. Začátečníci udělali obrovský kus 
práce a v závěru týdne byli schopni svah bez 
problémů zdolat. Velké díky patří skvělým 
a trpělivým lektorům z JAPAsport. Největší 
smysl kurzu však vnímáme v tom, že zde mají 
možnost získat vztah k tomuto sportu i děti, 
které se na lyže běžně nedostanou. 

Byli jsme úspěšní 
v obvodním kole reci-
tační soutěže, proto 

do okresního kola, které se uskuteční v březnu 
ve Frýdku-Místku, postupují Ada Vlčáková (3. 
ročník) a Lucie Plevová (4. ročník). 

 www.novaveszs.cz

Vzhůru do dalšího školního pololetí 

Z�Á�P�I�S�do�1.�ročníku
proběhne 6. 4. v době od 13 do 17 h.

ZŠ�Satinka,�Nová�Ves
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slovo starosty

Lhotka

Vážení�spoluobčané,
vstoupili jsme do měsíce března, ve kterém přivítáme jaro. Předcházející 

měsíc se nám zima představila v plné síle se všemi rozmary počasí. Při-
pravila si pro nás několik mrazivých dnů, sněhovou nadílku i déšť, který se 
v nízkých teplotách změnil v ledovku, která na několik dnů pokryla celou 
obec. Jsem rád za vaši trpělivost, opatrnost i případnou pomoc během 
těchto dnů, kdy už první krok z vašich domovů představoval velké riziko 
úrazů. S náledím jsme se snažili bojovat se všemi námi dostupnými prostředky, ale občas marně. 
Za deště se posypový materiál ihned obalil ledem, jindy jej z komunikace smetlo první projíždě-
jící auto nebo sfoukl vítr. Bohužel není v naších silách všechny komunikace ošetřit solí, kdy její 
množství potřebné k vyřešení situace by se projevilo i na následném stavu chodníků a cest, vašich 
nemovitostech a zeleni kolem komunikací. Bylo pravidlem, že obecní zastupitelstvo v tomto měsíci 
schvalovalo obecní rozpočet na stávající rok. Nám se podařilo tuto povinnost splnit již v minu-
lém měsíci, kdy jsme rozpočet na rok 2017 schválili na veřejném zasedání, proto se můžeme již 
od března bez omezení věnovat práci v obci. První letošní investiční akcí byla dlouho odkládaná 
kompletní rekonstrukce sociálního zařízení v pohostinství Obecník. Stavební práce provedla fir-
ma Beskyd Group s.r.o. během tří týdnů tak, aby nebyly narušené harmonogramy jednotlivých 
kulturních akcí pořádaných v Obecním domě. Náklady na tuto rekonstrukci byly 213 619  Kč bez 
DPH. S očekáváním vyhlížíme první teplejší dny, abychom se mohli pustit do jarního úklidu obce 
a další činnosti pro její zvelebování. Nyní probíhají jednání s úřadem práce o možnosti zaměstnání 
pracovníků na veřejně prospěšné práce, kteří nám v posledních letech s úklidem a udržováním 
veřejných prostranství a zeleně výrazně pomáhají. Při úspěšném jednání nastoupí tito pracovníci 
od 1. dubna. S blížícím se jarem probíhá i úklid ve většině domácností, kdy se lidé zbavují starých 
a přebytečných předmětů. Stává se pravidlem, že si někteří pletou nádoby na tříděný odpad s ná-
dobou na odpad komunální a jejich okolí na sběrné místo velkoobjemového odpadu. Již poněkoli-
káté upozorňuji, třiďte odpad, neznehodnocujte obsah nádob s vytříděnými komoditami a udržujte 
pořádek na jednotlivých sběrných místech. Pravidelný jarní sběr velkoobjemového a nebezpečné-
ho odpadu bude 8. dubna na prostranství před budovou bývalého kravína. 

Do prvních jarních dnů bych vám chtěl popřát hodně zdraví, elánu, jarního sluníčka a hlavně 
dobré nálady.  Zdeněk�Kubala,�starosta

jubilea

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

Vlasta�Chasáková�-�75�let
Marie�Syslová�-�70�let
Josef�Michalčík�-�60�let
Jana�Kotalová�-�50�let

Za obecní úřad přejeme všem oslavencům 
do dalších let pevné zdraví, mnoho 

spokojenosti a životního elánu.

krátce z obce

Poplatky�za�psa
Splatnost místního poplatku za psa 
byla nejpozději do 31. 3. 2017. Č. účtu 
1690539349/0800,
PES - V.S.1341 k tomuto čtyřčíslí připojit 
číslo vašeho domu do sdělení pro příjemce 
napsat vaše jméno. Poplatek za psa – 80 Kč. 
Za každého dalšího psa přihlášeného na tu-
též osobu – 140 Kč. 

Svoz�odpadu
Termíny svozu komunálního odpadu: úterý 
7. 3. a 21. 3. Sběr velkoobjemového, nebez-
pečného a elektroodpadu: v sobotu 8. 4.

V sobotu 18. února zahájili svou první se-
zónu mladí hasiči disciplínou, která spočívala 
v zapojení všech spojů na základně jednot-
livcem, kdy byli rozdělení do týmů po třech 
členech. 

Soutěž začala v 9 hodin v tělocvičně 
na Pstruží, kde za Lhotku běželo 1 družstvo 
v kategorii starších a 2 družstva v kategorii 
mladší. Celkem se zúčastnilo 28 týmů v kate-
gorii starší a 22 týmů v kategorii mladší.

První se na start postavil tým starších žáků 
ve složení Filip Váňa, Tomáš Kožuch a Honza 
Cviček. Jejich výsledný čas 30,44 s je umis-
ťuje na 14. místo. Tým mladších žáků ve slo-
žení Péťa Závodný, Matyáš Riegel a Mikuláš 
Stachel dosáhli času 26,06 s a obsazují také 

14. místo. A nakonec druhý tým mladších žáků 
ve složení Michal Lípový, Daniel Šrubař a Da-

vid Váňa s výsledným časem 25,81 s se umis-
ťuje na 4. místě.  Veronika�Pavlisková

Jako součást plesové sezóny si na pátek 17. 
února organizátoři lhoteckého Klubu seniorů 
naplánovali pro své příznivce v pohostinství Pod 
Ořechem tradiční přátelský večírek. Dopravit se 
toho dne, kdy se splnila předpověď meteorologů 
na sněžení a náledí, nebylo jednoduché, a tak 
i někteří „skalní“ návštěvníci zvolili raději bezpečí 
domova.

Ale ti, kteří přišli, nelitovali. Pestrá hudební 
nabídka Astry nabízela polky, valčíky, „ploužáky“, 

ale každou chvíli i něco rychlejšího, takže mezi 
seniory si sem-tam přišli zatančit i mladší ročníky 
od výčepu.

Postaráno bylo nejenom o pití, v nabídce ne-
chybělo vepřo-knedlo-zelo, řízek, ani oblíbené 
bramboráčky s tvarůžkami. A protože s přicháze-
jícími návštěvníky přibývaly v tombole i ceny, bylo 
rozhodně o co losovat. Červené, žluté, modré losy 
– ale i ty s „křížkem“ se prodaly nejen v sále, ale 
i ve výčepu, a když předseda klubu Karel Závodný 

losování zahájil, zvýšená pozor-
nost byla v celé hospodě. A pak 
už se jenom hrálo, zpívalo, tan-
covalo u Radegastu, vína i ně-
jakých „štamprliček. Přátelský 
večírek Klubu seniorů byl první 
letošní akcí, ale za měsíc – tak-
též v pátek sedmnáctého – se 
senioři sejdou Pod Ořechem 
znovu, tentokrát na výroční 
schůzi, kde svoji celoroční čin-
nost zhodnotí.  P.�Pasek

Možnosti občerstvení v naší Lhotce by nám 
mohla i celá řada větších obcí závidět. Ná-
vštěvy známých i jiné hosty zveme s oblibou 
k Fandovi, kde se nejenom dobře vaří, mají tam 
Plzeň, pizzerii, ale i bowling, o bazénu, sauně 
a možnosti ubytování ani nemluvě.

V Obecníku se zase scházejí „štamgasti“ vojko-
vického Koníčka, zejména Ryzáka a Grošáka, ale 
také šachisté a příznivci divadelních představení, 
hudebních koncertů, dětských karnevalů i lhotec-
kých plesů. Do hospody Pod Ořechem se chodí 

na krmášovou zábavu i jiné přátelské večírky, ale 
i na „kulinářské“ soutěže o nejlepší štrůdl nebo 
pomazánku. Pravidelně tam v týdnu přicházejí 
„na jedno“ – zejména na nošovického Radegasta 
– po zkouškách folklorní Pilkaři, členové Klubu 
seniorů, cvičenky i cvičící páry, stolní tenisté, bad-
mintonisté a v létě i volejbalisté. K přednostem 
provozovatelů všech tří lhoteckých restauračních 
zařízení patří i skutečnost, že si navzájem přijdou 
ke svým kolegům i posedět u skleničky. Zejména 
plesy, večírky, koncerty, divadelní představení 

nebo dětské akce spojené s občerstvením dá-
vají provozovatelům většinou docela zabrat. Ti 
se ale vždy dané akce, ať už je kdekoliv, zhostí 
na jedničku. A všichni věříme, že i letošní největ-
ší zatěžkávací zkoušku, kterou bude od 7. do 9. 
července setkání českých a slovenských Lhot, 
Lhotek a Lehot v naší Lhotce pod Ondřejníkem 
zvládneme tak, aby jeho účastníci nejenom na bo-
hatý program a hostitele, ale i na pohostinství Pod 
Ořechem, Obecník a restaurant U Fandy vzpomí-
nali co nejlépe.  Pavel�Pasek

Na základě opakujících se stížností na volné 
pobíhání psů po obci, jimi znečisťované veřejné 
prostranství, soukromé nemovitosti a nahánění 
domácího zvířectva upozorňujeme jejich maji-
tele, že:

- podle ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 
246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
na ochranu zvířat“), je� každý� chovatel� hospo-
dářských� zvířat� povinen� učinit� opatření� ne-
zbytná� pro� zabránění� úniku� zvířat. Porušení 
této povinnosti je přestupkem podle § 27 odst. 
3 písm. e) zákona na ochranu zvířat. Podle § 27 

odst. 12 písm. c) zákona na ochranu zvířat hrozí 
za tento přestupek pokuta�až�do�výše�50.000�Kč,

- podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. e) zákona 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích se�přestupku�do-
pustí�každý,�kdo�znečistí�veřejné�prostranství�
(týká� se� i� znečištění� veřejného� prostranství�
vlastním�psem,�jiným�domácím�či�hospodář-
ským�zvířetem�apod.). Za tento přestupek hrozí 
podle § 47 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb. o pře-
stupcích, pokuta�až�do�20.000�Kč.

Pokud se bude volné pobíhání vašich psů opa-
kovat, bude obec nucena řešit tyto situace v pře-
stupkovém řízení.  Zdeněk�Kubala,�starosta

Od 16. do 19. 2. proběhlo v obci Lhotka 
soustředění klubu thajského boxu Svarog 
gym. Náplní a součásti programu byly třífá-
zové tréninky včetně běhu po okolní přírodě. 
V pátek byly zorganizovány otevřené sparin-
gy, což je trénink, během kterého si účastníci 

měří síly s borci z jiných klubů. 
Dorazili za námi třinečtí, ostravští a bílovečtí 

bojovníci. Nejen tvrdá dřina, ale také wellness 
a stmelení kolektivu patří k relaxaci po spor-
tovním výkonu. „Je to podruhé a nemůžeme 
si vynachválit přístup místního starosty, který 

nám umožňuje předělat kulturní sál na provi-
zorní tělocvičnu pro bojové sporty. Také musím 
vyzdvihnout pana Ondřeje Závodného, který 
nás plně podporuje a umožňuje nám ubytování 
na wellnessu U Fandy,“ konstatuje trenér a po-
řadatel soustředění Miroslav Chýlek.

První zkušenosti mladých hasičů

Nesprávným tříděním se celý sesbíraný obsah 
znehodnotí!
Sklo�barevné�a�bílé�–�zelené�a�bílé�kontejnery
Do části označené bílou barvou se vhazuje sklo 
bílé, do části označené barvou zelenou se vha-
zuje
sklo barevné. Sklo musí být čisté, bez zbytků po-
travin, bez zátek, víček a šroubovacích závěrů.
NEVHAZUJTE keramiku, porcelán, kameninu, 
žárovky, zářivky, zrcadla, sklo s drátěným výple-
tem,
automobilová skla a zbytky potravin
Plasty�—�žluté�kontejnery�
• plastové obaly označené (na obalu) zpravidla 
následovně HDPE, LDPE, PET, PS
• stlačené nebo sešlápnuté PET láhve různoba-
revné
• prázdné kelímky od jogurtů, másla, tvarohu, láh-
ve od stolních olejů, granulovaných čajů atd.
• prázdné obaly od čisticích prostředků (od sapo-
nátů, aviváží, tekutých pracích prostředku atd.)
NEVHAZUJTE�plastové obaly znečištěné škodli-
vinami od olejů, různých chemikálií nebo potravin, 
linoleum, zbytky kabelů, sklolamináty, bakelit, ko-
rek, plenkové kalhotky, konzervy, sklo, elektrood-
pad a ostatní odpad, který není plast.
Papír�—�modré�kontejnery�
noviny, časopisy, letáky, kancelářský papír, kra-

bice (rozložené – ušetříte místo v nádobě pro 
ostatní) 
NEVHAZUJTE mokrý, špinavý a mastný papír 
a ostatní odpad, který není papírem.
Elektroodpad� se� odevzdává� společně� při�
sběru�nebezpečných�a�velkoobjemových�od-
padech, 2×ročně dle daných termínů. Nejbližší 
termín je 8.�4.�
Menší elektroodpady — drobné použité baterie 
a akumulátory, mobil, kalkulačka, telefon, drobné 
počítačové vybavení, MP3 přehrávač a jiné malé 
elektrozařízení o max. rozměru cca 15×20 cm lze 
vyhodit do boxu, který je umístěn ve vstupním pro-
storu budovy obecního úřadu.
NEVHAZUJTE úsporné žárovky, zářivky, výbojky 
a ostatní odpad, který není elektroodpadem.
Biologický�odpad�rostlinného�původu�
–�domovní�kompostéry
Odpad vzniklý z ořezu stromů a keřů ukládejte 
na vyhrazené místo v prostoru u kravína. Odpad 
bude následně zeštěpkován. Při větším množství 
větví, bude štěpkování provedeno přímo na ne-
movitosti majitele. Sběrné�místo�neslouží�k�od-
kládání�odpadu�živočišného�původu!
Plechovky�–�červené�kontejnery
Železný�šrot je vykupován ve sběrně kovového 
odpadu Delkos Palkovice.

� Zdeněk�Kubala,�starosta

Třiďte správně odpad

Třikrát trochu jinak, ale všude skvěle

Senioři a jejich „sedmnáctka“

Po seniorech, jejichž večírek poznamenala 
snad historicky nejnižší účast, převzaly štafetu 
lhoteckého plesání děti. A při jejich Maškarním 
bále v neděli 19. února praskal sál Obecního 
domu ve švech. Není se co divit, protože v po-
sledních letech zažívá Lhotka babyboom a při 
vítání nových občánků bývá účast i dvojnásob-
ná oproti minulosti. 

Je pochopitelné, že při akci, kterou uspořá-
daly členky Klubu žen Lhotka, byl sál Obecního 
domu zcela zaplněný rodiči, prarodiči a hlavně 
dětmi všech věkových kategorií. I když dětmi? 
V sále jste mohli zahlédnout fotbalistu, Harryho 
Pottera, princezny, několik Spidermanů, Kar-
kulku, ptáka, nindžu a řadu jiných masek.

Pořadatelky z Klubu žen připravily akci oprav-
du zodpovědně a výborně, včetně pohoštění. Je 
třeba ale vyzdvihnout, že měly šikovné pomocní-

ky. Vzhledem k tomu, že přibývá těch nejmenších 
dětí předškolního věku, do organizování soutěží 
se zapojili kluci a děvčata ve věku teenagerů. Děti 
byly rozděleny do čtyř různobarevných družstev 
a soutěžily v různých dovednostech a znalostech. 
Není podstatné, které družstvo zvítězilo a které 
bylo poslední. Důležité je, že všechny děti soutě-
žily se zápalem, že se všechny bavily a bylo jim 
na maškarním moc fajn. Rodiče těch nejmenších 
neměli sice úplnou pohodu, protože s malým dítě-
tem je třeba být stále ve střehu, ale i v té „dospě-
lácké“ části bylo cítit spokojenost. A určitě k lepší 
náladě všech přispěl i fakt, že mohli skoro jako 
první hosté používat krásné sociální zařízeni, kte-
ré nechal obecní úřad zrekonstruovat. Ať se jedná 
o maškarní bál, Mikulášský, Den dětí, drakiádu 
nebo světluškový průvod – spojení Klub žen, děti, 
rodiče a prarodiče funguje ve Lhotce na výbornou.

Děti se bavily výborně

Upozornění k pobíhání psů

Výtečné sportovní podmínky pro tři desítky thaiboxerů
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Právní poradna: JUDr. Medek Vladimír 

      V malé zasedací místnosti OÚ Baška od 15,30 hodin: každé 1. pondělí v měsíci  
 
Policejní poradna: stráž. Kolichová Kristýna 

          V malé zasedací místnosti OÚ Baška od 16 hodin: od 1. března 2017 
                                                                                                                            každou 1. středu v měsíci 
                     Obě poradny jsou pro občany Bašky bezplatné! 

 
 
Vítání občánků 
 
Vážení rodiče, 
dne 29. dubna 2017 by obec Baška ráda přivítala nově narozené děti mezi občany této obce. Zveme 
všechny rodiče 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, 00 hodin. 
Rodiče dětí narozených v tomto termínu budou na slavnostní uvítání 
svých dětí do života s dostatečným časovým předstihem pozváni. 
 
Vyřizuje: Dajana Zápalková, tel. 558 445 217,  
                e-mail: d.zapalkova@baska.cz 

Zima se letos dost protahuje, večery jsou sice 
od Hromnice o hodinu kratší, ale i přesto je třeba 
si je zpříjemnit. Což tak si zajít na tancovačku, 
ples, bál, večírek. A že se jich v okolí nabíze-
lo celkem hodně – jen si vybrat. Že jste žádný 
nenavštívili? Chyba. Teď po masopustu už by 
mělo správně být konec takového veselí. Tak 
to třeba doženete po Velikonocích na nějaké 
zábavě.

Bašťanští senioři se ale umí pobavit. I letos – 
už po dvaadvacáté – pořádali v kulturním domě 
v Bašce Přátelský večírek. A nejen pro Bašťany, 
přišli známí z Pržna, Janovic, Krásné, Frýdku-
-Místku i dlouholetí přátelé z Krmelína. Odsud 
též přijela hudba, která celé odpoledne a ve-
čer vyhrávala do tance. A klobouk dolů, vždyť 
přece jen pánové-hudebníci nepatřili právě k té 
nejmladší generaci. A jak jim to hrálo – polka, 
valčík, tango a už byl parket plný.

Ale to jsem vzala nějak zprostřed zábavy. Jak 
tento večírek vlastně začínal? Předcházely mu, 
samozřejmě, pečlivé přípravy – od nachystání 
sálu, napečení cukroví, udělání chlebíčků, uva-
ření večeří, nakoupení všeho nutného k pití – to 
opravdu zabere ne jeden den, myslím, že už 
od středy snaživé seniorky začaly vše chystat. 
A výsledek? Na jedničku. Hosté ve svátečním 
oblečení, ženy většinou v šatech se třpytivými 
doplňky, pánové v oblecích přicházeli do sálu 
kolem patnácté hodiny. Stoly se začaly plnit 
a sál ožil překotným povídáním novinek ze všed-
ních dní. Přišly i děti v doprovodu rodičů, což dá-
valo tušit nějaké folklorní vystoupení.

Po malých obtížích s mikrofonem mohla ko-
nečně předsedkyně Seniorklubu Baška Ludmila 
Dobrozemská přivítat všechny v sále s potě-
šením, že si na páteční odpoledne a večer 10. 
února zvolili právě tento večírek. Nastínila jeho 
program s přesvědčením, že se jistě všich-
ni dobře pobaví, občerství a přijdou si na své. 
A opravdu. Jeviště najednou ožilo malými dětmi 
v krojích – členy folklorního souboru Ondrášek 
z Janovic. Jejich pásmo, nazvané Na pastvě, 
zahrnovalo zpěv i tance za doprovodu klavíru. 
Moc pěkně to s nimi nacvičila jejich umělecká 

Senioři se umí pobavit

vedoucí p. Kimlová. A senioři jejich vystoupení 
ocenili potleskem. Dál měl jen pro sebe celý ta-
neční parket mladý taneční pár Radomír Bacílek 
a Barbora Koloničná, kteří ve zvolených tancích 
za doprovodu hudby předvedli své taneční umě-
ní. Poté nenechali sedět přítomné v sále, začali 
zvát na parket hosty, kteří se nenechali dlouho 
pobízet, a zábava se rozjela naplno. Jeden se 
až diví, jak najednou zmizela bolest kolena či 
kloubu, jak naráz lze nejen jít vzpřímeně, ale 
dokonce i tančit! Ano, alespoň na těch pár hodin 
lze zapomenout na trápení, bolesti, které mnozí 
z našich seniorů prožívají. A právě tanec je ta 
nejlepší procedura na všechny tyto neduhy. 

V průběhu zábavy bylo možné zakoupit lístky 
pro tombolu, která byla skutečně díky místním 
sponzorům, podnikatelům, ale i všem seniorům, 
kteří též přispěli nějakými potřebnými věcmi 
třeba do domácnosti, kuchyně atd., neskuteč-
ně bohatá. Všem za to patří velké poděkování. 
To si zaslouží určitě i starostka a místostarosta 

obce Baška, kteří místní seniory podporují a byli 
i na jejich večírku přítomni.

„Velice si vážím našich seniorů, obdivuji jejich 
píli, snahu připravit pobavení všem svým zná-
mým, přátelům, umění dotáhnout věci do zdár-
ného konce. Takový přátelský kolektiv se jen tak 
nevidí,“ řekla na adresu bašťanských seniorů, 
a především jeho výboru, starostka obce Baška 
Irena Babicová.

I já jsem přijala pozvání na tento večírek. Cí-
tila jsem se jako zástupce Hodoňovic mezi Ho-
doňovjany – seniory. Říkala jsem si – jen šest 
Hodoňovjanů (tolik jsem jich v sále napočítala!) 
přece není v bašťanském seniorklubu. Kde jsou 
asi ti další, co dělají? Snad sedí u televize (kde 
mimochodem slyším, že „nic ke koukání není“) 
a tady jim utíká tak skvělá zábava! Ale jistě, kaž-
dý je svého štěstí strůjcem, kteří přišli, určitě od-
cházeli s pochvalnými díky a větou: Tak za rok 
na našem večírku na shledanou! 

 Dajana�Zápalková

Měsíc březen je už více jak 60 let spojován 
s Měsícem knihy, pojďme si připomenout, jak 
tomu bylo dříve a srovnejme situaci s knižním 
světem dnes. Má ještě tištěná kniha své místo 
na trhu a jaké knižní akce se s měsícem břez-
nem pojí?
Jak�a�kde�se�vzal�březnový�Měsíc�knihy?

Historie Měsíce knihy sahá do roku 1955, 
kdy tehdejší propagátoři použili tuto akci jako 
nástroj osvěty. Kladli si za cíl, aby se knihy 
dostaly do všech domácností a do povědomí 
co největšího počtu lidí – mezi mládež, země-
dělce a dělníky. Knihovny a knihkupectví měly 
docela velké slovo a pořádaly nejrůznější akce, 
besedy či večery poezie. Tak byla naplňována 
knižní osvěta a návštěvnost knižních „stánků“ 
značně stoupala.
Jak�je�to�s�březnovou�oslavou�knih�dnes?

Po roce 1989 přišla i řada změn, především 

to, že Měsíc knihy přestal být ministerstvem 
řízenou akcí a téměř zanikl. Snaha o jeho na-
hrazení přišla s Týdnem knihoven a následná 
vlna vizuálních a elektronických médií sesadila 
tištěnou knihu z jejího výsadního postavení. To 
mělo za následek vznik Měsíce knihy a interne-
tu, který rozpoutal ostrou debatu o postavení 
knihy v současné společnosti. 

I přes to všechno si tištěná kniha stále drží 
svoji pozici „lidského společníka“ a březen, 
kromě svátku jara, zůstává i nadále svátkem 
knihy. Přes 400 knižních institucí po celé Čes-
ké republice i letos slaví březnový Měsíc knihy 
prostřednictvím různých besed nebo veletrhů. 
Nakladatelství a knihkupectví přicházejí s vý-
hodnými cenami titulů a je tedy jasné, že už jen 
díky tomu nebude čtenářů ubývat, ba naopak 
bude přibývat těch, co budou nalézat kouzlo 
a vůni tištěných knih.

Čísla, která zde jsou uváděna, zahrnují spo-
lečně bašťanskou a hodoňovickou knihovnu. 

Knižní fond k 31. 12. 2016: 8� 752� knih – 
za rok 2016 nám přibylo�184�knih. 

Z toho naučná literatura: 1 612 knih, krásná 
literatura: 7 117 knih 

K tomu nám MK Místek dodala 9� výměn-
ných� souborů� (REG)� –� tj.� 450� knih (jsou 
v knihovně na dva roky).

Registrovaní�čtenáři�v�r.�2016: 226, z toho 
mládež do 15 let: 40.

Návštěvníci�internetu: 69

Výpůjčky:
Čtenáři si za rok 2016 půjčili celkem: 7 796 

knih + 152 ks periodik (Květy, 100+1, Epocha)
Dospělí: Naučná literatura: 338 knih. Krásná 

literatura: 6 154 knih. 
Děti: Naučná literatura: 117 knih. Krásná li-

teratura: 1 035 knih.
Knihovna Baška též během roku pořádala 

akce�pro�veřejnost�a�školáky�a�děti�mateř-
ských� škol – především besedy, přednášky 
aj., proběhlo jich celkem 22 s počtem návštěv-
níků 600.

Akce proběhla ve čtvrtek 26. ledna ve velké 
zasedací místnosti OÚ Baška, kde knihovnice 
Dajana Zápalková vítala přicházející hosty, 
slečna Lucie Srníčková hrála na klavír, atmo-
sféra v místnosti byla opravdu příjemná. A pro-
tože pro naše čtenáře to byly jistě slavnostní 
okamžiky, jako bonus byla připravena bese-
da s historikem, pracovníkem Muzea Beskyd 
ve Frýdku-Místku Jaromírem Poláškem.

Ale pojďme pěkně popořádku k vyhlášení 
NEJ-čtenářů bašťanské a hodoňovické knihov-
ny:

Ocenění si odnesli:
Baška:�
Děti, mládež:
1. Saforková Kristýna
2. Sanitrová Hana
3. Volková Barbora
Dospělí:

1. Hochová Radka (203 knih)
2. Ambrózová Veronika
3. Kovaříková Jaroslava
Hodoňovice:
Děti, mládež:
1. Bačová Karolína
2. Fojtík Jiří
Dospělí:
1. Hrtoňová Helena
2. Filipčuková Jiřina
3. Řídká Irena
Nechyběly ani gratulace od knihovnice 

a místostarosty obce Martina Čajánka a všech-
no dění zachycoval objektivem svého fotoapa-
rátu Vratislav Kryl.

A pak už dostal slovo Jaromír Polášek, který 
s sebou přinesl několik starších knih, převážně 
pohádkových. Nechal je kolovat mezi přítom-
nými, takže jsme mohli nahlédnout a doslova 

přičichnout ke kráse psaní. Jistě jsme všichni 
ocenili to, že se tyto knihy díky manželům Po-
láškovým zachovaly.

Neméně poutavé byly i příběhy a pohádky, 
které pan Polášek vyprávěl.

„Jsem rád, že jsem na tuto akci přišel a mohl 
se tak dozvědět něco více z tajemností Bašky 
– jak byla beseda nazvána,“ řekl závěrem pan 
Kovařík, který převzal i ocenění za 3. místo 
NEJ-čtenáře pro svoji manželku.

Když beseda dospěla ke svému závěru, 
více jak třicítka hostů děkovala panu Poláškovi 
s přáním dalšího setkání s ním na nějaké zají-
mavé besedě.

Tak zase někdy na shledanou na nějaké za-
jímavé akci bašťanské knihovny, vážení čtená-
ři, návštěvníci našich knihoven i občané, kteří 
o přihlášce do knihovny uvažujete. 

 Dajana�Zápalková,�knihovnice

Knihovna Baška vás zve na 
Jarní�tvoření�pro�všechna�stvoření

(za asistence M. Mílové)
středa 5. dubna 2017 ve14–17 hodin v knihovně

Pracovní materiál zajištěn, přibalte dobrou náladu a přijďte mezi nás!

Ze statistiky bašťanské 
knihovny za rok 2016

Březen – měsíc knihy: Kde se vzal, 
kdy vznikl a jak je tomu dnes?

Ocenění NEJ-čtenářů za rok 2016

Pondělí�30.�1.
Budíček! Pondělí – 

opět do školky. Asi to 
mamka popletla, balí 
mi svačinu, kulicha, ru-
kavice, lyžáky, přilbu, 
lyže… no jo, vždyť dnes 
začíná lyžařský výcvik 

předškoláků a školáků. Mrzne, až praští, teplo-
měr v Bašce ukazuje -11°C, při čekání na auto-
bus nám mrznou prsty a nosy, maminky se děsí.

Konečně vyrážíme – směr Malenovice, kde 
nás čeká příjemné překvapení. Kouzelná zimní 
příroda, +2°C, sluníčko a bezva instruktoři. Nej-
dříve jsme si hráli na JAPYHO – nevím, kdo to je, 
ale prý, abychom se zahřáli a protáhli. Pak si nás 
rozdělili do skupin, označili vestičkami a obráz-
ky a hurá na lyže. My malí, jsme to teda nejdřív 
zkoušeli jen s jednou lyží, testovali jsme kvalitu 
a tvrdost sněhu a pokoušeli jsme se zvítězit nad 
samovolně rozjíždějícími se lyžemi. Byla to fuš-
ka, ale po dvou hodinách jsme je měli docela 
pod kontrolou. Závistivě jsme pokukovali po těch 
starších a zkušenějších, jak nasedají na vlek 
a vyráží až na vršek sjezdovky. Asi po hodině 
úsilí jsme byli odměněni čůrací a svačinovou pře-
stávkou. Rychle jsem smlsnul maminčinu dobro-
tu, trochu čaje a hurá na svah, teda na vlek. Ano, 
i já jsem byl postaven k podivné tyči, kterou mi 
šoupli mezi nohy a prý – drž se a nepadej! A ono 
to šlo. K mému úžasu jsem se ocitnul na kopci. 
A tak jsem se stal opravdovým lyžařem.

Úterý�31.�1.
Ranní rituál se opakoval. Sbalit a vyrážíme 

na kopec. Sluníčko svítí, všichni mají bezva ná-

Deníček malého lyžaře

ladu, rozcvička, pokřik a už šlapeme na svah. 
Na vleku mi to už šlo, ale dostat se pak dolů 
nebylo vůbec jednoduché. Ony si ty moje lyže 
dělaly, co chtějí, každá jela jinam. Pořád jsem 
jen slyšel: ,,udělej pizzu (to jako pluh), ruce 
na kolena, zastav...!“ To se řekne – zastav, 
když nemáte brzdu. Občas jsme se pak všichni 
sesypali, jak zralé hrušky – byla to legrace.

Středa�1.�2.
Dnes jsme bojovali s pořádnou sněhovou 

nadílkou, sněžilo celou noc i den. Vypadali 
jsme jak sněhuláci na horách. Učili jsme se jez-
dit nejen mezi vločkami sněhu, ale také mezi 
brankami, říká se tomu slalomem. Musím cvičit 
– pravá, levá, nahoru, dolů…

Čtvrtek�2.�2.
Opět sluníčko a já se strašně snažil, ať se 

naučím co nejvíc, protože zítra nás čekají zá-
vody. Závistivě jsem koukal na školáky, kteří 
už jezdí na velké sjezdovce a ti nejlepší dnes 
sjížděli kopec volným neupraveným terénem. 
Hop sem, hop tam, skokánek, branka… také 
budu takový lyžař! 

Pátek�3.�2.
Dnes byl den D. Do Malenovic vyrazili také 

rodiče. Na svahu nás čekali nejen naši instruk-
toři, ale také spousta překážek. Moc jsem se 
snažil, abych všem ukázal, jak si už umím 
sám zapnout lyže, jezdit na vleku, brzdit, za-
táčet, prostě parádně lyžovat. Měli jsme skvělé 
publikum, které nás neustále povzbuzovalo. 
Všechny děti v závodě zvítězily a získaly zlatou 
medaili. Byl to skvělý týden na horách! 

� Za�děti�MŠ�a�ZŠ�v�Bašce�V.�Malá

               Knihovna Baška vás srdečně zve na 

                                   přednášku 

       O HISTORII 
  KŘESŤANSKÉ BIBLE 

ve čtvrtek 23. 3. 2017  
v 16,30 hodin 

ve velké zasedací 
místnosti OÚ Baška  

  

... pojďme se seznámit s knihou všech knih, jenž 
změnila životy mnoha miliónů lidí této planety. 
... přenesme se na chvíli skrze Bibli o několik tisíců let 
zpět, kde se začala psát historie našeho lidstva. 
... popisuje Bible pravdivá proroctví ? 
... existuje mnoho lidských otázek a odpovědí, které 
tato kniha umí řešit.                   
 ... pojďme tedy spolu  
s Marcelem Pavlokem a Karlem Strouhalem poodhalit 
oponu všech mýtů a legend, které jsou opředeny kolem 
této knihy, jenž byla přeložena do všech světových 
jazyků. 

NENECHEJTE SI UJÍT! 
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soptíkovo okénko

Dnes se zaměříme na třídění plastů. Ty nás 
v současnosti obklopují úplně všude. Vyrábí se 
z nich výrobky denní i dlouhodobé spotřeby. To, 
že jich není málo, dokazuje skutečnost, že plastů 
ročně v obci vytřídíme okolo 20 tun. 

A proč je máme třídit? Zejména proto, že zá-
kladní surovinou pro výrobu plastů je ropa, tedy 
neobnovitelný zdroj. Tuto stát draze nakupuje 
a také samotné zpracovávání ropy neprospívá 
životnímu prostředí. Recyklací předcházíme nad-
měrné spotřebě tohoto neobnovitelného zdroje. 
Dalším důvodem je, že jsou takřka nezničitelné 
a jejich případný konec na skládkách není žá-
doucí, neboť tam zabírají místo odpadům, které 
jinak než skládkováním řešit člověk neumí. Je 
proto skvělé a žádoucí, že u nás třídíme plasty 
převážně poctivě. Občas se ale stává, že poho-
dlnost či neznalost některých osob způsobuje 
znehodnocování tohoto odpadu. Do žlutých ná-
dob rozhodně nepatří: podlahové krytiny, trubky, 
koberce, obaly od olejů (i potravinářských), obaly 
od chemikálií a nebezpečných látek. Všechny 
jmenované by měly skončit na sběrném dvoře, 
kde jsou následně dotříděny. Také zde nepatří 
pytle se shnilým ovocem, nedej bože mrtvá zvířa-
ta nebo komunální odpad. I to se stává! 

A které plasty tedy třídíme? Jsou to PET 
láhve, kelímky a misky od potravin, obaly 

bonbónů, chipsů, pytlíky od potravin, plastové 
tašky, obaly a balící fólie, polystyrénové obaly 
od spotřebního zboží, obaly od polévek, kávy 
a dalších potravin, které vypadají jako kovové, 
jde ale o upravený plast. 

Většina z vás jsou poctiví třídiči a patří vám 
za to poděkování. Za vytřízené odpady získává-
me do obecního rozpočtu příjmy od zpracovatel-
ské firmy EKO-KOM, které nám umožňují dlouho-
době udržovat výši poplatku na stávající úrovni.

Jak již bylo zmíněno, 8. dubna proběhne akce 
„Ukliďme Česko – ukliďme Pržno“ a pravidelní 
účastníci vědí, kolik vždy nasbíráme nejrůzněj-
ších odpadů. Plasty tvoří velkou většinu! Třiďme, 
používejme sběrný dvůr a udržujme nejen naši 
obec čistou.  Petr�Blokša

Pržno

jubilea
Březen je měsícem oslav jubileí 

těchto spoluobčanů:

paní�Růžena�Nytrová�–�87�let,
paní�Věra�Adamcová�–�80�let,
paní�Emilie�Sopčáková�–�70�let,
paní�Šárka�Skotnicová�–�65�let,
pan�Miroslav�Buchal�–�55�let

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

a samozřejmě i životní pohody 
a životního elánu. OÚ Pržno

krátce z obce

RODINNÉ CENTRUM
MAŠINKA

pořádá

Dětský karneval
KDY?   v neděli  12. 3. 2017
V KOLIK?   od 15,00 do cca 18,00 hod
KDE?          společenský sál Občanského centra v Pržně

CO VÁS ČEKÁ A NEMINE: soutěže, tombola a zábava
VSTUPNÉ: 20 Kč/dítě

Čajík a kávička zajištěny, drobná domácí kulinářská produkce 
šikovných prženských hospodyněk VÍTÁNA.

 

Sobota 4.3.2017 od 20.00 hod 
Obec Pržno – společenský sál, vstupné: 19,50 Kčs  

 
Překvapení večera: Travesti show 

 
Ceny pro nejlepší retro oblečky 

 

Tradiční akce Ukliďme Pržno, ukliďme Česko, 
se bude letos konat v sobotu 8. dubna. Pokud 
vám není lhostejné, jaké máte kolem sebe životní 
prostředí, přijďte a přiložte ruku k dílu. Zúčastnit 
se může každý bez ohledu na věk či pohlaví. 

„Sraz účastníků bude na parkovišti u Ob-
čanského centra v osm hodin ráno. S sebou si 
vezměte jen pracovní oblečení a dobrou náladu. 
Ochranné pomůcky a pytle rozdáme my,“ řekl 
starosta Pržna Petr Blokša. Minulý rok dopadla 
uklízecí akce na jedničku. „Mladí lidé si uvědo-
mili, že čistou přírodu musíme chránit. Jsem pře-
svědčen, že už neodhodí jen tak papír na zem. 
Zkrátka, vynikající výuka ekologie. Navíc se akce 
zúčastnilo bezmála pět desítek občanů (jednou 
tolik, než v předloňském roce) a dobrou polovinu 
tvořily děti, zejména mladí hasiči. Všem patří ob-
rovské poděkování! Nepočítal jsem s tak hojnou 
účastí. Zastoupeni byli rovněž dospělí členové 
Sdružení dobrovolných hasičů a několik členů 
Sportovního klubu Pržno. Kromě nich dorazili 
rovněž občané, kteří nezastupují žádný spolek,“ 

Rozpočet pro rok 2017 je schválený. Za-
stupitelé jej odhlasovali na svém únorovém 
zasedání. Rozpočet je schodkový, příjmy jsou 
ve výši 15 352 000 korun, výdaje tvoří částka 
17 379 500 korun. Obec má k dispozici finanční 
rezervu z minulých let, která schodek pokrývá. 

Vedení Pržna připravuje na tento rok ně-
kolik investičních akcí. „Mimo jiné budeme 
připravovat studii na rekonstrukci a rozšíření 
prodejny Hruška. Vzniká projektová dokumen-
tace na stavbu bytového domu, který bude 
na místě bývalého obecního úřadu. Opraví-
me místní komunikace, počítáme s výstavbou 
chodníku ve směru na Lubno, vybudujeme 
odstavné a manipulační plochy před restaurací 

U Lípy. Financovat budeme i tradiční kulturně 
společenské akce, jako je Den obce, Vino-
braní či Mikulášský jarmark. Rozpočet počítá 
také s podporou sportu a sboru dobrovolných 
hasičů i dalších zájmových skupin, jako jsou 
senioři, včelaři atd.,“ sdělil starosta Pržna Petr 
Blokša. Obec se postará i o doplnění stávající 
sítě veřejného osvětlení v chatovištích, o údrž-
bu technického objektu a WC na hřbitově, pro-
vede revitalizaci vodní nádrže za kravínem, kde 
vznikne volnočasový prostor, začne s výstav-
bou víceúčelového hřiště s umělým povrchem 
u areálu fotbalového hřiště nebo zřídí ve spo-
lupráci s Policií ČR kamerový systém. Peníze 
půjdou i na svoz odpadů.

Hasičský večírek 
přilákal návštěvníky

Letošní Hasičský večírek se velmi pove-
dl, s tak velkou účastí nepočítal nikdo z nás. 
Tombola byla také bohatá, čímž bychom chtěli 
poděkovat všem, kteří přispěli, ať už peněžitě 
nebo dárkem. Velké díky patří všem, kteří se 
podíleli na přípravě a hladkém průběhu večírku. 
Za pomoc děkujeme mladým hasičům Daniele, 
Andy a Dominikovi.  Spolek�SDH�Pržno

Většinou se rozděluje do tří základních 
závodů: hasičský útok, všestrannost a ha-
dicová a uzlová štafeta. V hasičském útoku 
je úkolem za co nejmenší čas doběhnout 
k terčům a s pomocí vody je sestřelit. Ve vše-
strannosti je úkolem splnit šest disciplín: se-
střelit špalíky za pomoci vzduchovky, uvázat 
určité uzly, určit topografické značky, s bu-
zolou určit azimut daného místa, přelézání 
přes lano a zdravověda. A nakonec hadicová 
a uzlová štafeta. V ní je úkol zapojit a vypojit 
hadici a zavázat uzly za nejkratší čas.

Náš oddíl SDH Pržno má skupiny A a B. 
Ve skupině A jsou naši starší členi, kdežto 

ve skupině B jsou trochu mladší děti. U skupi-
ny A je nejlepší čas v hasičském útoku 15:46. 
Skupina B, ve které jsem mimochodem také 
já, ale to je jedno, má nejlepší čas 16:24. 
Naše stará mašina se jmenuje GERTRŮDA.

V hasiči máme spoustu akcí jako např. 
přespání v centru obce. V celém sboru SDH 
Pržno máme pět vedoucích a jednoho hlav-
ního vedoucího. Na hasiči se mi nejvíc líbí, 
že se zapojují všichni členi týmu. V hasiči 
máme dobré vybavení, a i proto jsme nedáv-
no zvládli všestrannost za dobrý čas. A jestli 
se chcete přidat, tak budeme moc rádi. 

� Jakub�Adamec,�11�let

vy se ptáte, my odpovídáme

Dotaz: Je možné zajistit provedení úpravu 
jízdního řádu u linky 860341? Jedná se o 1. 
spoj linky, který vyjíždí v 6.01 hod od vlakové-
ho nádraží Frýdlant n. O., přes Pržno do Ja-
novic. Požadujeme projednání, zdali by neby-
lo možné, aby nástupní stanicí byla zastávka 
u Normy a odjezd byl stanoven na čas 6.04.

Odpověď: Obec Pržno podala žádost 
na ČSAD F-M. Následně byl požadavek dále 
postoupen odboru dopravy MSK k posouze-

ní z důvodu navýšení kilometrických výkonů. 
Požadavek byl poté odborem dopravy schvá-
len a k úpravě spoje dojde, ale ne zcela dle 
požadavku občanů. Z důvodu návaznosti 
na vlakovou dopravu ve Frýdlantě n. O. ne-
mohlo dojít k požadovanému zpoždění da-
ného spoje v požadované míře. Dojde ale 
k posunutí linky k Normě, odkud bude nově 
vyjíždět v 6.02 hod. Ke změně jízdního řádu 
dojde od 5. 3. 2017.

Pravidelný�svoz�odpadů�
Svoz komunálních odpadů se uskuteční 
ve středu 8. a 22. března. Připomínáme, že 
v den svozu musí být popelnice vystaveny 
před dům vždy již od 6.00 h. Odpady z cha-
tovišť jsou v tomto období sváženy jednou 
za 14 dní. Týdenní svozy budou zahájeny, 
s ohledem na vývoj počasí v průběhu měsíce 
dubna.

Pojeďte�s�námi�do�divadla
Obec Pržno srdečně zve občany na divadelní 
představení „Kiss me, Kate“ do Divadla Jiřího 
Myrona v Ostravě. Jedná se o klasický ame-
rický muzikál podle Williama Shakespeara 
Zkrocení zlé ženy. Představení se uskuteční 
v neděli 22. dubna od 18.30 hodin. Vstupen-
ky v ceně 140 a 180 Kč si můžete objednat 
na tel. čísle: 604 27 48 48 u paní Ludmily Ko-
vářové. Dopravu hradí obec. Autobus bude 
přistaven v 17.30 na zastávce u Občanského 
centra Pržno a v 17.35 u nádraží, následně 
na zastávce Dolní konec.

Senioři�a�děti�přivítají�jaro
Klub seniorů a děti z naší základní školy sr-
dečně zvou na tradiční Vítání jara s utopením 
Morany. Akce se bude konat v úterý 21. břez-
na. Sraz účastníků bude ve 13 hodin na par-
kovišti u Občanského centra Pržno.

Lyžaři�budou�bojovat�
o�Pohár�starosty

Po roční odmlce se mohou občané lyžaři, 
případně členové spolků těšit na další lyžař-
ské závody „O Pohár starosty obce Pržno“. 
Třetí obecní závody se tentokráte budou ko-
nat ve čtvrtek 23. března, a to na sjezdovce 
v Bílé-Mezivodí. Obec vypraví do Mezivodí 
autobus, který bude z Pržna vyjíždět v 15.30 
hodin. Zájemci, přihlašujte se formou SMS 
na tel 723 303 237. Uvádějte jméno a počet 
startujících. Kapacita autobusu je omezena.

Nová�autobusová�zastávka�
již�jde�do�provozu

Kolaudace nové autobusové zastávky Dolní 
konec proběhla 16. února. To znamená, že 
již od 5. března bude zařazena do jízdních 
řádů linek 341, 348, 363 a 364. V průběhu 
března zde již bude zastavovat také linka 
MHD č. 14. Pevně věříme, že toto rozšíření 
přispěje ke spokojenosti občanů a ke zvýšení 
kvality dopravní obslužnosti v obci. Na začát-
ku jara ještě dojde k doplnění vodorovného 
dopravního značení a k drobným úpravám. 

Pržno�hostilo�Spolek�
pro�obnovu�venkova

Na 41 členů Spolku pro obnovu venkova se 
sešlo 16. února v sále Občanského cent-
ra. Diskutovalo se o obecních knihovnách 
i o kulturně-společenských centrech malých 
obcí. Příští setkání pod názvem Den malých 
obcí se bude konat 9. března v Prostějově. 
Bude na něm mimo jiné vyhlášen příjem při-
hlášek na soutěž Obec roku.

Připomínáme občanům, že výše poplatku 
za odpady zůstává i v tomto roce stále stejná, 
tedy ve výši 500 Kč/os/rok. Úhrada je splatná 
do 30. 4. Rovněž podotýkáme, aby občané 
nenechávali tuto povinnost na poslední chvíli. 
Nádoby, které nebudou označeny nálepkou 
pro rok 2017 do konce dubna, nebudou od 1. 
květnového svozu (3. 5. 2017) vyvezeny!

Vzhledem k blížícímu se jaru a plánova-
ným údržbám zahrad oznamujeme občanům, 
že mohou od dubna do října bezplatně využít 
služeb sběrného dvora k individuálnímu od-
kládání bio odpadu ze zahrad.

Připomínáme občanům, že jsou stále 
k dispozici kompostovatelné sáčky na ku-
chyňský bio odpad, který tak může končit 
v domácích kompostérech, a ne v popelni-
cích. Tento způsob nakládání s bio odpadem 
je rovněž mnohem hygieničtější. Zájemci si 
mohou sáčky vyzvednout na OÚ. Jsou zdar-
ma.

Svoz tříděných odpadů (papír, sklo, plast, 
případně kovy) probíhá standardně, dle vy-
tíženosti. Máte-li připomínky nebo podněty 
k odpadovému hospodářství, obracejte se 
v úředních dnech na referentku OÚ Pržno.

Klub seniorů Pržno zve své členy na pra-
videlné setkání, které se uskuteční 6. března 
2017 od 15 hodin ve společenském sále Ob-
čanského centra Pržno. Na setkání vystoupí 
s kulturním programem děti ze ZŠ Pržno.

Klub seniorů dále pořádá 25. května ce-
lodenní autobusový zájezd do obce Modrá 
a do Veselí nad Moravou. 

Odjezd: v 6.00 Pržno, Dolní konec, další za-
stávka u kostela.

Cena zájezdu: 300 Kč/členové, 350 Kč/
ostatní.

V ceně zájezdu je návštěva muzea Živá 
voda v Modré a plavba výletní lodí po Baťově 
kanálu. Dopravu hradí Obec Pržno. Přihlášky 
přijímá p. Ludmila Kaňáková, tel. 728 938 935. 
Platby přijímá p. Zdeňka Zemanová, a to 
v pondělí 6. 3. a 3. 4., vždy na setkání klubu, 
od 15.00 do 16.30 hodin v Občanském centru 
Pržno (3. patro – společenský sál).

Budeme zase uklízet Pržno, přidáte se?

Jak správně třídit odpady?

Zastupitelé schválili rozpočet na letošní rok

Za odpad budeme platit stejně

Klub seniorů zve na setkání i na zájezd

netajil minulý rok nadšení starosta. Pokračoval, 
že společnými silami nasbírali cca 900 kg odpa-
dů, kterými naplnili tři plné vozíky. „Mysleli jsme 
si, že je naše obec poměrně čistá, ale není tomu 

tak. Pořád je co uklízet. Většinou se jedná o hod-
ně staré odpady, které akorát zakryl čas a příro-
da,“ řekl Petr Blokša. Doufá, že letos bude účast 
přinejmenším stejná, ne-li větší.

O požárním sportu očima mladého hasiče
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Zveme všechny milovníky květin a krásných 
zahrad na tradiční autobusový zájezd

FLORA�OLOMOUC
pátek 21. dubna 2017

odjezd z autobusové zastávky na vlakovém 
nádraží (u pečiva Lomná) v 6.30 hodin 

Závazné přihlášky (+150 Kč/osobu a 100 Kč/
dítě do 15 let ) se přijímají v kanceláři u p. Len-
ky Lojkáskové na Obecním úřadě v Ostravici 

nebo v prodejně p. Jany Horákové.
Budeme se těšit na vaši účast.

Ostravice

Na konci měsíce ledna, kdy „dospělákům“ 
pomalu vrcholí plesová sezona, organizoval 
náš Klub rodičů Mateřské školy na Ostravi-
ci dětskou verzi – Karneval. Tato akce má 
již dlouholetou tradici a mohou se jí účastnit 
všechny děti MŠ.

Letošní karneval se uskutečnil v sále hotelu 
Freud. O výzdobu se jako vždy postaraly přede-
vším děti svými výrobky, pestrobarevnými klau-
ny na stolech, byť samotnou realizaci na místě 
už přenechaly svým rodičům pod vedením 
učitelky MŠ P. Stankayové. Den „D“ nastal 31. 
ledna. Děti se už nemohly dočkat, až je rodiče 
vyzvednou ze školky a obléknou si přichystané 
masky. Fantazii se meze nekladou a masky byly 
opravdu pestré a nápadité. Účast byla vysoká. 
Tentokrát se o karnevalové veselí pro děti i rodi-
če postaral divadelní soubor Nahodile z Ostravy. 
Jednotliví účastníci skupiny v kostýmech klauna 
měli připravený vlastní program založený na ve-

selých hrách a soutěžích. Děti si vyzkoušely 
odvahu a šikovnost při podlézání pod laťkou, 
v nahazování obruče na kužely nebo přehazo-
vání kostek mezi chlapci a děvčaty.

Společně s klauny si zpívaly písničky podle 
obrázků, někteří pak přímo na pódiu. Nechybě-
lo ani vystoupení, které si připravili starší sou-
rozenci dětí, skupina děvčat, která předvedla 
pěknou taneční sestavu. Ale hlavně děti tanči-
ly, ať už společně s klauny, s rodiči nebo samy. 
Nálada byla opravdu veselá, klauni vystřelovali 
konfety a nenašel se snad nikdo, komu by se 
karneval nelíbil. Rodiče z klubu se postarali 
i o občerstvení, každému podle chuti, chlebíč-
ky, zákusky i koláče. A tak jediným kazem mohl 
být snad jen fakt, že veselé odpoledne uteklo 
jako voda. Na závěr nesmíme zapomenout po-
děkovat Klubu rodičů a našim sponzorům, bez 
jejichž pomoci by se akce nemohla uskutečnit. 
 Kolektiv�MŠ

Je nový, je malý a všichni jej chtějí mít aspoň 
na chvíli u sebe. O kom je řeč? O Tondovi, lát-
kovém kamarádovi, který tráví čas s dětmi z naší 
základní školy. „Jde vlastně o nový projekt, který 
započal spolupráci mezi naší školou a chráně-
nou dílnou Radost z Frýdku-Místku. Klienti oné 
dílny nám panáčka vyrobili a my jsme tam byli 
s dětmi jej převzít. Na jaře zase přijedou oni 
k nám, aby se dozvěděli, co všechno u nás Ton-
da zažil. Díky tomu se seznámí s životem v naší 
škole,“ vysvětlovala ředitelka školy Jana Velič-
ková. Žáci školy pak naopak viděli, jak fungují 
chráněné dílny, že pomáhají postiženým lidem 

integrovat se do společnosti a být jí užitečný.
Týden, co týden putuje Tonda z jedné třídy 

do druhé. Výuka se vždy pak tak trochu točí 
kolem něj. Děti mu kreslí obrázky, vaří mu 
zdravá jídla, berou ho na sport i na oblíbená 
místa ve škole, vymýšlí kostýmy, půjčují si ho 
i na cesty do zahraničí nebo jen na víkend 
domů. „Smysl projektu je ukázat život školy 
jakoby někomu jinému. Děti mají Tondu za ka-
maráda, o kterého se musí starat. Musí dávat 
pozor, aby byl čistý, aby ho nikde nezapomně-
ly. Je to zkrátka jejich spolužák, o kterého se 
společnými silami starají,“ doplnila ředitelka.

Krajské nemocnice ve Frýdku-Místku 
a v Třinci jsou zapojeny do portálu Transmise. 
Tento elektronický systém zrychluje výměnu 
informací mezi krajskými zdravotnickými zaříze-
ními – nemocnicemi a ambulancemi, část por-
tálu umožňuje také pacientům bezpečně přes 
internet nahlédnout do vlastních zdravotních 
záznamů a dokumentace. 

Poskytovatelům zdravotních služeb umož-
ňuje elektronické předávání informací, napří-
klad žádost o vyšetření, výsledky vyšetření, pro-
pouštěcí zprávy, žádanky aj. Webová aplikace 
umožňuje občanům přes internet nahlédnout 
do svých zdravotních záznamů (propouštěcí 
zprávy, ambulantní zprávy, nálezy EKG aj.) 
vedených v informačních systémech krajských 
nemocnic v Opavě, Krnově, Havířově, Karviné, 

Třinci a Frýdku-Místku. Pacienti z našeho regi-
onu se mohou zaregistrovat na recepci Nemoc-
nice ve Frýdku-Místku nebo na příjmovém od-
dělení Nemocnice Třinec. Poplatek činí 200 Kč 
za registraci v každém zdravotnickém zařízení. 

Portál je velmi dobře zabezpečený, přístup 
je umožněn jen ověřeným pacientům nebo 
ověřeným zákonným zástupcům, kteří mohou 
nahlédnout jen do svých zdravotních záznamů 
nebo záznamu osob, jejichž jsou zákonnými 
zástupci. 

Vedení Moravskoslezského kraje předpo-
kládá, že časem by se do tohoto krajského 
systému mohla zapojit i jiná zdravotnická zaří-
zení v regionu. Více informací o portále Tran-
smise a možnostech připojení zájemci najdou 
na http://transmise.msk.cz. 

Již pátým rokem jsme v lednu zahajovali vý-
robu ledu na kluzišti pro děti i dospělé. Letošní 
zima se po minulých ročnících, kdy jsme bruslili 
jeden až dva dny, předvedla v plné mrazivé síle 
a umožnila bruslení po dobu od ledna do více 
než půlky února. 

„Nic není bez určité práce a přičinění. Tímto 
je na místě poděkovat ledařům pod vedením 
Jaroslava Tomančáka a pánů Jarka Kocicha 
a Karla Myslikovjana, kteří během mrazivých 
nocí obětavě připravovali plochu a každý den se 
o kluziště řádně starali, doplňovali vrstvy ledu, 
zajišťovali úklid sněhu tak, aby děti a dospělí 
měli příjemné bruslení,“ uvedl starosta Ostra-
vic Miroslav Mališ. Jak dále uvedl, obec tuto 
sportovní aktivitu neustále vylepšuje. „Například 
v letním období loňského roku jsme vybudovali 
sociální zázemí, které převážně slouží právě pro 

kluziště,“ připomenul starosta.
Je moc rád, že zájem dětí o bruslení má stou-

pající tendenci, naplněnost kluziště někdy při-
pomínala obsazenost ve velkých městech, kdy 
korzující bruslaři všech věkových skupin včetně 
velmi zkušených ročníků si užívali těchto rado-
vánek. „Mladí chlapci se zapojili do hraní hokeje, 
který vyzýval k různým stylům, s obrovským od-
hodláním. Je také nutné poděkovat rodičům, že 
investovali do hokejového vybavení. Bylo vidět, 
jak postupně přibývají přilby s ochrannou síťkou 
na obličeji. Ve večerních hodinách se několikrát 
odehrálo hokejové utkání dospělých (15+), kde 
s postupem odehraných dnů se u zkušených 
pánů zvyšovala obratnost, rychlost a také od-
hodlání pro hru. Nyní si pokládáme otázku, jak 
tuto sportovní i společenskou aktivitu ještě vy-
lepšit,“ doplnil spokojeně starosta. 

Kolik nás bylo a je
K prvnímu lednu roku 2017 byl počet obyvatel 
Ostravice 2 445. Počet lůžek na rekreačních 

chatách i podnikových zařízení činil 1174 
lůžek. Počet chat včetně podnikových je 1200, 
z toho podnikových 23 chat, které ubytovávají. 
Počet domů s číslem popisným – 870 domů.

OZNÁMENÍ
STAROSTA OBCE OSTRAVICE SVOLÁVÁ

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRAVICE
Místo�konání: sál hotelu Freud, Ostravice č. p. 190
Doba�konání: pondělí 6. března 2017 v 17.30 hodin

Program: 
1) Zahájení
2) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, zapisovatelka
3) Program jednání zastupitelstva
4) Příspěvek veřejná linková doprava
5) Příspěvek na sociální služby 
6) Příspěvek na poskytování knihovnických služeb
7) Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 – vymezení nočního klidu 
dne 5. 8. 2017 do 24.00 hodin
8) Pozemkové a majetkové záležitosti, služebnosti
9) Návrh zastupitele – nové centrum obce 
10) Zpráva o činnosti rady obce, zastupitelstva, výborů obce
11) Různé, diskuze
12) Usnesení, závěr

Vůně zabíjačkových dobrot, smích dětí, hudba 
a dobrá nálada. Tak by se dal charakterizovat ma-
sopust, který se v prostorách areálu Na Pile konal 
11. února. Počasí docela přálo a na akci tentokrát 
opravdu dorazily davy návštěvníků. A jak se poslé-
ze ukázalo – davy spokojených návštěvníků. 

Na své si přišli všichni bez rozdílu věku. Všem 
se líbil masopustní průvod, který procházel obcí. 
Pobavil i veselý řezník, který ukázal, jak probíhá 
domácí zabíjačka. Lidé si mohli zabíjačkové vý-
robky i zakoupit a odnést si je domů. Nechyběla 
ani dobrá muzika k tanci i poslechu, lidové písnič-
ky skupiny Klapeto a koncert swingové formace 
The JazzCake (v prostorách Hoblárny). Děti si 
užily masopustních soutěží a nejrůznějších her. 
Nejmenší našli Na Pile již tradiční a velice oblíbe-
ný dětský koutek s programem. V době konání 
akce se také konaly komentované prohlídky pily 
pro zájemce. Šlo opět o jedinečnou příležitost 
prohlédnout si zajímavé prostory pily i zevnitř.

kos informuje

Senioři ocenili nejaktivnější členy
Členové klubu se 18. ledna sešli v restaura-

ci U Řeky, aby zhodnotili činnost klubu za uply-
nulý rok. V úvodu odpoledního setkání před-
seda klubu přivítal přítomné členy a zástupce 
obecního úřadu, kteří tradičně navštěvují naše 
klubová hodnocení. 

Po uvítání předseda v krátkosti přednesl 
a zhodnotil všechny klubové akce roku 2016. 
Celoroční dění klubu opět kvalitně zpracoval 
náš klubový dokumentarista pan Kožušník. 
Výsledek jeho práce, DVD, jsme si společně 
prohlédli. Vrcholem odpoledního setkání bylo 
ocenění našich členů, kteří se svou angažo-
vaností podíleli na zdárné práci klubu. Oceně-
ní převzali z rukou zástupců obecního úřadu 
a předsedy klubu paní 
Škapová, paní Ježová 
a pan Roman. V ná-
sledné diskusi bylo 
zmíněno desetileté vý-
ročí činnosti, nastíněny 
některé akce připra-
vované pro letošní rok 
a poděkování zástup-
cům obecního úřadu 
za podporu a všem 
členům, kteří se aktiv-
ně podílejí na úspěš-
ném chodu našeho 
seniorského klubu. 
Završením klubového 
setkání byla naše klu-

bová hymna, kterou jsme si 
společně zazpívali. 

V měsíci únoru se čle-
nové klubu sešli v hojném 
počtu k přátelskému od-
polednímu posezení. Ob-
vyklý program zpestřila 
ochutnávka výborných zabíjačkových specialit, 
kterou připravil personál restaurace U Řeky 
vedený paní Blaženkou, za což jim patří veliké 
poděkování. 

Příští akce: Oslava Mezinárodního dne žen 
se koná 8. března od 14 hodin v restauraci 
U Řeky. Podrobnosti budou zveřejněny na ob-
vyklých místech a internetu.  JN

Dětský karneval se opět vydařil

Nemocnice mají nový portál pro pacienty

Sezóna na kluzišti byla letos dlouhá

Děti pečují o svého putovního spolužáka

O velký sportovní úspěch se postaral os-
travický běžec Jakub Zemaník. V úterý 14. 
února běžel v předprogramu mezinárod-
ního mítinku Czech Indoor Gala Ostrava. 
V závodě na 3000 m doběhl druhý v čase 

8:03.60 min., čímž splnil limit českého 
atletického svazu na halové mistrovství 

Evropy v Bělehradě!!! Gratulujeme.

Běžec Jakub Zemaník 
míří na mistrovství Evropy

Masopust se podařil, přišly davy návštěvníků

Pozor na poplatky
Upozorňujeme občany, kteří neuhradili po-

platky za komunální odpad za I. pololetí splatný 
ke konci ledna a vodné splatné k 28. 2., aby tak 
učinili co nejdříve. Dále upozorňujeme, že letos 
nebude probíhat očkování psů. Bude až v roce 
2018. Proto můžete platit poplatek v pokladně 
OÚ Ostravice do 31. 5. 2017.
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Pozvánka 
na zasedání zastupitelů

Pravidelné zasedání zastupitelů 
Obce Malenovice se bude konat 
ve středu 22. března v 18 hod 

v sále Obecního domu. 
Jednání je veřejné.

 

 

 

19. března 15.30 Divadélko pro děti 

25.-26. března Kurz kreslení pravou mozkovou 
hemisférou   

1. dubna 9-16 h. -  Patchworková sobota na téma 
Velikonoce 

3.-7. dubna -  Jarní burza oblečení, hraček a 
sportovních potřeb 

     8. dubna od 14.30 -  Velikonoční dílna 

Jste všichni srdečně zváni  

 

 

 

v týdnu od 3. 4.– do 7. 4. 2017 
 pondělí 3. 4. výkup   8:00 – 12:00 
 pondělí 3. 4. výkup a prodej  14:00 – 18:00 
 úterý 4. 4.  výkup a prodej  8:00 – 12:00, 16:00 – 18:00 
 středa 5. 4. prodej   8:00 – 12:00, 16:00 – 18:00 
 čtvrtek 6. 4. prodej   8:00 – 12:00, 16:00 – 18:00 
 pátek 7. 4.  prodej   8:00 – 11:00 
 výdej neprodaného zboží a výplata peněz v pondělí 10. 4. a v úterý 

11. 4. 8:00-12:00 a 16:00-18:00 

Prosíme prodávající, aby viditelně označili věci cedulkou s cenou a značkou tak, aby 
pevně držela, a předali nám kompletní seznam prodávaných věcí, akceptujeme pouze 
náš seznam, který bude k dispozici na webu a v centru!!!!. Maximální počet 
nabízených věcí limitujeme u jednoho prodejce na 50 ks!!!Centrum volného času 
U Rosničky si z prodaného zboží odečte manipulační poplatek 10 %, ze kterého 
pořídíme nové vybavení do našeho centra. Po vyúčtování burzy zveřejníme na našich 
webových stránkách, co konkrétního bylo z výtěžku pořízeno.  

 

 

 

10.- 15.7.   Půda skrývá staré věci                           cena 1.600 Kč 

17.-21.7.     Výlety za poznáním - spojený s třemi dny pobytu na 
turisticky zajímavém místě -VODNÍ MLÝN WESSELSKY 

                                                                                                   cena 2.000 Kč       

                                                                    (nebo 250Kč/den pondělí a pátek) 

24.-28.7.     Golfový tábor   na Golfovém hřišti Čeladná – možnost 
noclehu po celou dobu tábora přímo v areálu 

                                                             cena 2.000 Kč/ 2.300 Kč s noclehem 

31.7.-4.8.     Tábor pro předškolní děti                      cena 1.500 Kč 

                                                                                                 (nebo 300 Kč/den)                              

14.-18.8.       Výlety za poznáním                                  cena 1.600 Kč  

                                                                                                  (nebo 350Kč/den) 

21.-25.8.    Tvoření  pro dívky                                      cena 1.200Kč 

Další informace a online přihlášky na www.urosnicky.eu. 

 

Přihlášky online na našem webu www.urosnicky.eu. Zde 

Plesovou sezónu v Malenovicích zakončo-
valy letos děti. Princezny z mnoha pohádek, 
čarodějnice, klauni, různá zvěř i další pohád-
kové bytosti včetně dvou úžasných koňů měli 
dostaveníčko v sobotu 25. února v sále Hos-
pody pod Borovou. Konal se tam totiž Maškar-
ní bál, na který dorazilo několik desítek dětí. 

O zábavu se stejně jako loni starala dvojice 
klaunů, která vymýšlela pro všechny účastníky 
veselý program. Hrály se různé hry, tančilo se 
a dovádělo. Kdo neměl masku, mohl si ji sám 
na místě vyrobit. To ale většinou nebylo třeba, 
protože děti přišly v opravdu nádherných kos-
týmech. Akci pořádal obecní úřad. 

Po ukončení dětské zábavy čekalo zase 
dospělé Masopustní posezení spojené s dis-
kotékou. I to se konalo v sále hospody.

Maškarní bál si děti náramně užily

Letošní turnaj v badmintonu pro děti proběhl 
tak jako loni v sobotu po týdenních jarních prázd-
ninách, tj. 11. února. Místem konání byla tradičně 
sportovní hala ve Frýdlantu nad Ostravicí. 

Celý turnaj proběhl za účasti pěti hráčů (3 chlap-
ci a 2 děvčata). Hráli dvoukolově na dva vítězné 
sety do patnácti bodů. Všichni zúčastnění podali 
velice pěkné výkony. Byla radost pozorovat jejich 
nasazení, zlepšující se kvalitu hry, ale také sportov-
ní vystupování. Z dívek vyhrála A. Telaříková, druhá 

skončila K. Poláchová. Z chlapců vybojoval zlato 
O. Václavínek, druhý byl O. Polách a třetí V. Pyško. 

Tak jako loni byla pozitivní stránkou celého tur-
naje vysoká účast, tak letos tomu bylo právě na-
opak. Podle informací obecního úřadu žije v naší 
obci přes 70 chlapců a přes 70 dívek ve věku 
do patnácti let. Takto malá účast nahrává myšlen-
ce příští roky badmintonový turnaj nepořádat. Nebo 
něco udělat pro větší účast, ale co? 

 Karel�Fiedor,�předseda�sportovní�komise

Badmintonový turnaj 
poznamenala slabá účast

Ve dnech 1.–5. ledna obcházeli naše domác-
nosti Tři králové s koledou a přáním všeho dobrého 
do nového roku. Charitní Tříkrálová sbírka proběh-
la 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. 

Celkový výtěžek v regionu Frýdek-Místek je 
1 962 141 Kč. V Malenovicích koledovaly dvě 
skupinky a obsah v pokladničkách činí 14 092 Kč. 
„Z letošního výtěžku sbírky podpoříme všechny 
naše služby. Finance využijeme při opravách 

a úpravách v Domě pokojného stáří, v Oáze po-
koje, nakoupíme nové pomůcky pro Půjčovnu 
kompenzačních pomůcek, podpoříme rozvoj slu-
žeb pro seniory a nemocné i pro děti a mládež 
a mnoho dalšího,“ sdělil Martin Hořínek, ředitel frý-
decko-místecké Charity. 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 ředitel Chari-
ty Frýdek-Místek Martin Hořínek.

Tříkrálová sbírka se opět zdařila 

Malenovický turnaj v bowlingu se konal 10. února v restauraci Har-
covna. Zúčastnilo se 24 hráčů plných nadšení. To všichni prokázali 
při zahajovacím ceremoniálu (štamprle kvalitní hruškovice). Po třech 
zahřívacích kolech se do finále probojovalo nejlepších osm. Vítězem 
turnaje se nakonec stal David Tomai, na druhém místě se umístil Mi-
roslav Kubalák a na třetím místě skončil Martin Hanskut. Děkuji všem 

hráčům za profesionální přístup ke hře a těším se na příští turnaj.

Klání v bowlingu bylo 
až do konce napínavé

Občané Malenovic mohou již od ledna platit 
za odvoz a likvidaci odpadů. Částka pro trvale 
žijící občany je stejná jako v loňském roce, a to 
450 Kč za osobu na rok. Pro majitele rekreač-
ních objektů, kteří v naší obci nemají trvalé byd-

liště, se částka rovněž nemění a zůstává ve výši 
500 Kč za objekt na rok. Současně s platbou bu-
dou vydány nálepky na popelnice platné pro rok 
2017. Upozorňujeme všechny, že neoznačené 
popelnice nebudou od 1. dubna 2017 vyvezeny.

Platba za odpady se nemění
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Beseda s promítáním

Cyklocestovatelé Renča a Martin Stillerovi vyrazili na 
půlroční a přesně 7000 km dlouhé cykloputování po 
americkém kontinentě, jehož hlavním cílem bylo 
proniknout mezi lidi, poznat kulturu, přírodu a krásy v 
daných krajinách. Na svém cykloputování Renča s 
Martinem nikam nespěchali, kilometry nehltali a 
dostatečně si tak vše vychutnávali. Jaká byla Kuba 
ještě za Fidela a vlastně už skoro bez Fidela, to se 
dozvíte prostřednictvím jejich poutavého vyprávění 
plného dobrodružných zážitků. Na závěr krátce 
nakouknete pod pokličku, jak jejich cesta dále 
pokračovala do Mexika a na úžasný scénický 
jihozápad USA.

www.cyklocestovani.cz cyklocestování

Amerikou na kole I.
KUBA a pak dále...

Renáta   a
   M

arti
n 

Still
erovi

METYLOVICE, Sokolovna-kinosál                          

10.3.2017 v 19:00 hodin

vstupné: dobrovolné

Více informací na: www.cyklocestovani.cz

METYLOVICE, "Sokolovna-kinosál"

17.3.2017 v 19:00 hodin

Vstupné: dobrovolné

Máte doma předškoláka? Tak to nezapomeň-
te na zápis, který se na Základní škole Mjr. Amb-
rože Bílka v Metylovicích koná ve čtvrtek 4. dubna 
od 13 do 16.30 hodin. S sebou si vezměte ob-
čanský průkaz a rodný list dítěte, a samozřejmě 
i budoucího školáka. 

Pokud budete chtít pro své dítě odklad školní 
docházky, žádosti budou sepsány ihned v ředitel-
ně školy. K žádosti o odklad je nutno doložit dvě 
potvrzení odborných pracovišť: doporučující sta-
novisko odborného lékaře (dětský lékař, klinický 
psycholog) a doporučující stanovisko školského 

poradenského zařízení (pedagogicko-psycho-
logické poradny). Tyto doklady je nutno doplnit 
k žádosti o odklad nejpozději do konce května, 
kdy končí lhůta pro správní řízení o odložení po-
vinné školní docházky.

A co vaše děti v naší škole čeká? Výuka 
v nové, moderně zařízené a vybavené budově. 
Pěkné, klidné a zdravé venkovské prostředí. Ro-
dinná atmosféra a přátelské vztahy. Úzká part-
nerská spolupráce školy a rodičů prostřednictvím 
Rady rodičů. Interaktivní tabule v každé třídě. 
Vynikající jídlo i pitný režim na celý den. „Naše 

škola nabízí žákům domácí prostředí, individuál-
ní přístup ke vzdělání, výuku anglického jazyka 
od prvního ročníku, a to i nad rámec běžné výuky 
v nepovinných kroužcích, i výuku matematiky po-
dle Hejného. Naše škola má bohatou zájmovou 
činnost v rámci školní družiny – kytarový, houslo-
vý, flétnový a hudební kroužek, kroužek kerami-
ky, florbal, kroužek domácích mazlíčků, kroužek 
péče o včely, kroužek sebeobrany, mažoretky 
a další,“ popsala ředitelka školy Renata Spus-
tová. Děti navíc chodí zdarma do solné jesky-
ně. Obcí jsou dotované kurzy plavání a lyžování 
(sjezdovka na Bílé). 

Pokud dáte své dítě do metylovské školy, 
mohou počítat s dobrým autobusovým spojením 
z okolních obcí. K dispozici je ranní i odpolední 
družina. Informace o škole a přijímání žáků vám 
ochotně sdělí ředitelka školy Renata Spustová, 
osobně nebo na telefonním čísle 731 026 132.

Naše škola se zapojila do projektu Šablo-
ny. V rámci našich aktivit jsme uspořádali be-
sedu pro rodiče dětí z mateřské školy, která 
se týká školní zralosti. Učitel Adam Mráček je 
seznámil s jednotlivými hledisky, které je tře-
ba brát v úvahu, když dítě nastupuje do ZŠ 
a na praktických ukázkách jim vysvětlil, jakým 
způsobem připravujeme naše předškoláky 
na školní docházku. A jaké problémy mají děti 
nejčastěji? „Objevují se problémy ve výslov-
nosti. Není možné zanedbat logopedickou pre-
venci v mateřince. Právě proto dva naši učitelé 

z MŠ absolvují v Ostravě kurz logopedického 
preventisty, abychom mohli účinně předcházet 
a monitorovat a řešit případné řečové vady, ne-
dostatky a jejich příčiny u dětí,“ vysvětlila ředi-
telka školy Renata Spustová. 

krátce z obce

Svoz�odpadů�v�březnu
Odvoz odpadu v březnu se uskuteční 

ve středu 8. a 22. března.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FOTBALISTŮ METYLOVIC 

 
 
 
 

NE  5. 3. ve 14.00 Frýdlant n/O „B“ (umělá tráva ve Frýdlantě) 

 NE 12. 3. v 16.00 Fryčovice  (umělá tráva na Válcovnách) 

 SO 18. 3. v 18.00 Lískovec    (umělá tráva na Válcovnách) 

 NE 26. 3. v  15:00 METYLOVICE-NÁVSÍ MISTROVSKÉ UTKÁNÍ 

Přijďte podpořit 
naše volejbalisty

Ženy:
4. 3. - Metylovice – VK Vratimov - 8.00 h.
11. 3. - Metylovice – TJ Hlučín - 9.00 h.

18. 3. - Metylovice – Slezan Orlová - 9.00 h.
Muži:

4. 3. - Metylovice – MSA Dolní Benešov - 10.00 h.
11. 3. - Metylovice – Happy Opava - 11.00 h.

13. 3. - Metylovice – Univerzita Ostrava -18.00 h.
Všechna�utkání�se�hrají�

v�tělocvičně�v�Metylovicích.

Nezapomeňte uhradit 
poplatky včas

Občané Metylovic by neměli zapomenout 
na každoroční poplatky. Za odpad zaplatí stejně 
jako loni 450 korun za osobu s trvalým pobytem 
na území obce. Splatnost je 31. března. Nemění 
se ani poplatek za psa, platí se 70 korun za prv-
ního psa, 100 korun za každého dalšího psa. 
Splatnost tohoto poplatku je 30. dubna.

Poplatky je možno zaplatit hotově v po-
kladně Obecního úřadu Metylovice nebo pře-
vodem na účet obce, vedený u KB a.s., č.ú. 
27-3599820227/0100, VS uveďte číslo popisné 
vašeho domu.

Kdo ještě neobdržel známku na popelnici, může 
si ji na OÚ vyzvednout. Týká se to hlavně poplatní-
ků, kteří své poplatky platí převodem na účet obce.

Po mnoha desítkách let se v Metylovicích opět 
začali scházet ochotníci. Koncem roku po mnoha 
peripetiích založili divadelní společnost při TJ So-
kol. Vedoucím souboru je Milan Hajdušek, režisé-
rem je David Hyšpler. 

„Rádi bychom hráli ochotnické divadlo jak pro 
potěšení diváků, tak i divadelníků. Nutno podě-
kovat také členům obecního zastupitelstva, kteří 
schválili grant na divadelní osvětlení s digitálním 
osvětlovacím pultem. Ten v současnosti již insta-
luje Jiří Mačejovský ml. Nyní se vedou jednání se 
známým českým dramatikem Antonínem Pro-
cházkou o povolení k provozování jeho her. Záro-
veň se dává dohromady i herecké 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 divadel-
níků bylo v roce 1959 nastudování jednoaktové 
opery Viléma Blodka V studni, s vlastním orches-
trem a sbory. Celkem vystoupilo 27 hudebníků 
a 48 zpěváků! Drtivá většina účinkujících 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 nepovedlo se. „Zaprvé se 
zpozdila o zhruba tři měsíce rekonstrukce soko-
lovny. Byla dost komplikovaná a pohltila veškerý 
čas a energii. Rozhodně nebyl prostor na nějaké 
další aktivity. A také jeviště a kinosál byl znovu 
jako po bombardování. Navíc naše předpoklá-
daná 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 prů-
lomový a ochotníci se nadobro vrací do Metylovic.

Princezny, čarodějnice, kouzelníci, piráti, 
spousta zvěře a pohádkových bytostí si dali 
dostaveníčko 18. února v sokolovně. Konal se 
tam tradiční Dětský maškarní ples. 

Akci pořádalo Sdružení rodičů. O zábavu 
se postaralo Divadlo Modrý slon. Občerstvení 
v podobě různých koláčů, dortíků, chlebíčku či 
muffin donesli samotní rodiče či prarodiče dětí. 
Na akci čepoval pivo vodník, děti měly nealko-
holický bufet. Už od začátku hrála hudba, děti 
tančily a bavily sebe i přihlížející rodiče. Klauni 
pro ně připravili taneční soutěže i klání o nej-
hezčí masku. Nechybělo ani oblíbené malová-
ní na obličej. Na parketu se předvedly i místní 
mažoretky. Vrcholem podvečera byla bohatá 
tombola.

Obec schválila rozpočet na rok 2017. Největší 
investicí bude strojní vybavení budoucí kompostár-
ny a sběrného dvora, kdy obec zakoupí traktor 
s čelním nakladačem, překopávač kompostu a dr-
tič a míchač kompostu, síto a váhu. 

„Ve fázi projektu je zatím rekonstrukce zázemí 
na fotbalovém hřišti. Zvažujeme, že by se stávají-
cí objekt na hřišti zboural a na jeho místě vyrostla 
nová restaurace se zázemím pro sportovce a ná-

vštěvníky kulturních akcí, které tam pořádáme,“ říká 
starosta Lukáš Halata. Obec hodlá tento rok také 
provést zateplení mateřské školy, pořídit lesnickou 
techniku – naviják nebo například zrekonstruovat 
autobusovou zastávku na Žukově. Z obecního 
rozpočtu půjdou peníze na školu i na místní spolky 
a organizace. Rozpočet opět počítá s podporou 
sportu i kulturně-společenských akcí. Provedou se 
i opravy na místních komunikacích. 

Metylovice mají rozpočet na tento rok

Zveme všechny rodiče a přátele naší školy 
na Den otevřených dveří, který se uskuteční 
ve středu 8. března 2017 v naší základní a ma-
teřské škole od 7.40 do 16.00 hodin. 

Žádáme všechny zájemce o prohlídku pro-
stor základní a mateřské školy, aby se ohlásili 

službě, která je bude školou provázet. U vcho-
du do základní školy zvoňte na ředitelnu, v ma-
teřské škole bude přístup přes spojovací krček. 
Z bezpečnostních důvodů nebude možný volný 
pohyb osob po budovách. Těšíme se na vaši 
návštěvu.  Zaměstnanci�školy

Pozvánka na Den otevřených dveří

Vedení obce Metylovice odevzdalo dvě žá-
dosti o dotace na Ministerstvo zemědělství ČR. 
Jedna se týká hřbitova. 

„Chceme pokračovat v opravě kamenné 
zídky v severní části hřbitova a vyměnit rám-
kové výplně ze strojového pletiva za výplně 
kované, které budou upevněny do stávajících 
kamenných sloupků oplocení. Maximální část-
ka dotace činí 700 tisíc korun. Odhadované 
náklady jsou 1,2 milionu korun. Rozdíl uhradí-

me z obecní kasy,“ vysvětlil starosta Metylovic 
Lukáš Halata. 

Druhá dotace se týká stavby krytého pří-
střešku pro turisty, podobného tomu, který stojí 
na Čupku. „Toto odpočívalo by mělo stát na tu-
ristické stezce u Božích muk na úpatí Čupku, 
směrem na Hodoňovice. Maximální výše do-
tace činí 200 tisíc korun, náklady na výstavbu 
jsou zhruba 310 tisíc korun. Zbytek dofinancuje 
obec ze svých zdrojů,“ upřesnil starosta. 

Obec usiluje o finance ze dvou dotací

Děti se připravují na zápis první třídy

Metylovice mají opět svůj ochotnický soubor

Maškarní ples bavil děti i dospělé

Senioři se ve čtvrtek 9. února sešli 
na besedě se zástupcem Policie ČR. 

O nesnadné práci policistů a o problémech 
kriminality páchané na seniorech poutavě 

přednášela nadpr. Bělunková.

Senioři měli besedu s policisty

Projekt zkoumá školní zralost dětí
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Staré Hamry

 

 

Srdečně Vás zvu na tvořivé setkání  

s enkaustikou- malování rozpuštěným voskem  

Jarní putování srdcem 

Zažijete jednoduchost tvoření, nádhernou hru barev, uvolnění, radost… 

Kde: Knihovna Pstruží 350 

Kdy: 21.3.2017 Děti ( od 7 let) od 16- 17 hodin  

( mladší 4-7 let v doprovodu dospělého). Hodnota 30Kč/ obrázek 

21.3.2017 Od 17-18:30 hod. Dospělí , kurzovné + materiál 390,-Kč 

 Tvořením provází  Jana Vanesa Hermanová  

Objednání místa: Jana Fajkusová tel. 734373393 

Informace o enkaustice, vědomá proměna Vanesa tel : 774 765 317 

Od letošního roku bude poprvé předškolní 
vzdělávání povinné pro děti, které do 31. 8. 
2017 (včetně) dovrší pátého roku věku. Jed-
ná se o děti, které budou v následujícím roce 
nastupovat na základní školu, pokud nebudou 
mít odklad školní docházky. Zákonní zástupci 

těchto dětí mají ze zákona povinnost přihlásit 
děti k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Na Pstruží se bude konat zápis do MŠ dne 
16. května 2017 od 10 do 14 h. Těšíme se 
na děti i rodiče!

� Zuzana�Tomančáková,�učitelka�MŠ

První den tohoto měsíce si děti i rodiče uži-
li dětský karneval, který se již tradičně konal 
v tělocvičně naší školy. Přichystán byl zábavný 
program plný soutěží a her, děti jistě potěšila 
bohatá tombola. Za tyto věcné dary děkujeme 
všem, kteří přispěli a podíleli se tak na společné 
radosti všech dětí. 

Naši nejmenší i školáci se předvedli v nej-
různějších maskách, zastoupení zde měly čaro-
dějnice, andělé, víly, princezny, vodníci a další 
pohádkové bytosti. Pro všechny malé i velké 
účastníky bylo přichystáno malé občerstvení, 
které přišlo po tomto karnevalovém maratonu 
jistě vhod.

Ve druhém týdnu si děti užily pololetní a jar-
ní prázdniny, ze kterých jsme měli radost i my 
dospělí.

Od 13. února proběhl lyžařský výcvik ve SKI 
AREÁLU BÍLÁ, kterého se zúčastnily děti ze tří-
dy Květinka a Beruška spolu se školáky. Počasí 
bohužel nebylo zcela ideální, děti ale statečně 
lyžovaly a plnily úkoly instruktorů. Jejich úsilí 
bylo završeno pátečními závody, ve kterých děti 
předvedly své umění v této sportovní disciplíně. 
Oceněny byly medailemi kovovými i perníkový-
mi, diplomy a malou sladkostí.

Dále jsme v polovině měsíce opět navštívili 
místní knihovnu, kde byly dětem přečteny po-
hádky o různých druzích strašidel. Dle vlastní 
fantazie pak tyto postavičky namalovaly a vytvo-
řily tak společný výkres plný tajemství a kouzel.

Pro děti jsme na tento měsíc připravili také 
muzikohrátky a divadélko Koloběžka. 

Poplatky v roce 2017
Odpady:
Na občana s trvalým bydlištěm v obci 450 Kč 
(násobeno počtem osob v domácnosti)
Na objekt, v němž není žádná osoba s trvalým 
bydlištěm (chaty, chalupy, zahradní domky, no-
vostavby po kolaudaci apod.) 550 Kč
Platba nejpozději do 30. června 2017.
– na č.ú. 1682011309/0800 variabilní symbol 
číslo domu
– v hotovosti na OÚ Pstruží
Poplatek za psa:
Za prvního psa 200 Kč
– za každého dalšího psa + 400 Kč
Vlastník psa – důchodce 100 Kč
– za každého dalšího psa + 200 Kč
Platba nejpozději do 31. března 2017.
– na č.ú. 1682011309/0800 variabilní symbol 
číslo domu
– v hotovosti na OÚ Pstruží
UPOZORNĚNÍ:�Složenky�již�nebudou�zasílány!

Statistika obyvatel k 1. 1. 2017
Celkem / průměrný věk

osoby 1 017 / 38,57 
muži 525 / 36,57
ženy 489 / 40,72

děti do 15 let 173 / 6,11
starší 60 let 206 / 69,72

Dne 18. února v zasedací místnosti Obecního 
úřadu Pstruží proběhlo slavnostní Vítání občánků 
do života.

Úvodní slovo přednesla paní Vlasta Pečenko-
vá, která přivítala rodiče nových občánků a jejich 
rodinné příslušníky. Následovalo kulturní vystou-
pení v podání žáků ZŠ. To se dětem opravdu moc 
povedlo a zpestřily tím tuto slavnostní událost.

Paní Anna Matějková poté představila nové 
občánky a po krátkém proslovu starosty obce 

Milana Vaňka byli noví občánci přivítáni do vel-
ké rodiny občanů naší obce a jejich rodiče se 
podepsali do pamětní knihy. Rodiče potom měli 
možnost uložit své ratolesti do kolíbky a společně 
i rodinnými příslušníky se vyfotografovat. Celou 
tuto slavnostní atmosféru hudebně doprovázel 
Adam Šigut.

Jsme moc rádi, že v obci přibývá nových ob-
čánků, přejeme dětem i jejich rodičům, aby se jim 
zde dobře žilo.

Vítání nových občánků

Únor 2017 v MŠ Pstruží

První obchod se smíšeným zbožím v obci 
otevřel v roce 1885 majitel domu čp.42 Jan 
Šrubař. Další obchod se smíšeným zbožím 
otevřel v roce 1892 František Plucnara. Byl 
v blízkosti školy, v domě nad nynější restauraci 
Vlčárna. V roce 1934 byl obchod zrušen. Další 
prodejna byla zřízena v roce 1895 v rodinném 
domě čp.36 u Lepků, blízko zastávky sever. 
Jednalo se o obchod, kterým si přivyděláva-
la rodina Lepkových u svého hospodářství. 
V roce 1921 pak obchodní družstvo „Budouc-
nost“ postavilo a otevřelo prodejnu smíšeného 
zboží s názvem „konzum“. Prodejna se nachá-
zela nedaleko obecního úřadu a prodávalo se 
v ní až do roku 1980, i když ji od padesátých let 
již vlastnila „Jednota“. Spotřební družstvo Jed-
nota pak přemístilo tuto prodejnu do součas-
ného objektu v blízkosti základní školy. Tento 
objekt vybudovala Jednota za přispění brigád-
nické činnosti místních obyvatel. Současnou 
prodejnu však čeká ne příliš dobrá budouc-
nost. Tato jediná prodejna potravin v obci bude 
podle posledních zpráv v březnu letošního 
roku zrušena bez další náhrady. Není divu! Zá-
kazníků neustále ubývá. Lidé jezdí nakupovat 
do supermarketů a velkých obchodních řetěz-
ců, kde jsou potraviny levnější a v daleko pest-
řejší nabídce. Lidé pak provádějí nákup na více 
dnů dopředu. A tak místní prodejna potravin 
byla využívána zejména seniory, kteří nemají 
automobily, a také pro ostatní občany, ale jen 
pro nákup čerstvého pečiva. Tržby tak pokle-
sy a provozování prodejny se tak zřejmě sta-
lo nerentabilní. Možnost nákupu pečiva bude 
umožněna v budově polyfunkčního domu, kde 
je místní cukrárna. Zrušení prodejny potravin 
bude mít dopad nejenom na občanskou vy-

bavenost, tedy nemožnost nakupovat přímo 
v obci, ale určitý lidský dopad na komunikaci 
mezi lidmi. Kolem prodejny se vždy potkávali 
sousedé a měli důvod spolu pohovořit. Důvo-
dem k zamyšlení také zůstává skutečnost, jaké 
úsilí vynaložili naši otcové a dědové, kteří zdar-
ma a ve svém volném čase chodili pomáhat 
budovat tuto prodejnu. Tak, aby měli možnost 
kvalitního zásobování a důstojných prostor pro 
nákup. Následně pak byl objekt prodán spo-
třebnímu družstvu Jednota. Získané peníze 
byly odevzdány tehdejší samosprávě, která 
však v rámci integrace byla ve Frýdlantě n. O. 
Je zřejmé, že po více jak sto letech nebude 
v obci provozována žádná prodejna potravin. 
 Zapsal�kronikař�obce�

 

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! 

 

Historie a současnost prodejen v obci 

Povinný zápis do mateřských škol

Již 65 let působí v naší obci horská služba. 
Její vznik nebyl náhodný. Gruň, Bílý Kříž a další 
osady na Konečné, Bumbálce a Bílé byly hojně 
navštěvovány turisty a lyžaři. Vznik rekreačních 
středisek ROH jednotlivých podniků jen rozšířil 
počty osob, které naši krásnou krajinu navštěvo-
vali. Navíc k tomu přibyly školy v přírodě. V této 
rozsáhlé a frekventované oblasti docházelo 
k častým nehodám a zraněním. Na tuto skuteč-
nost reagovala místní organizace Červeného 
kříže, jejichž sedmičlenná skupina poskytovala 
o nedělích na Gruni postiženým první pomoc.

V lednu 1952 se skupina rozhodla k založení 
okrsku Horské záchranné služby. Po Pustev-
nách to byla druhá stanice v Beskydech a oba 
tyto okrsky se staly pobočkami Horské záchran-
né služby Krkonoše, a to až do doby, kdy vznikla 
samostatná Oblast HZS Beskydy (konec roku 
1953). Tak naše západní hory získaly první or-
ganizované zachránce, kteří museli projít nároč-
nými zkouškami ze záchranné činnosti v horách. 
Pravidelně se pak ročně podrobovali prověrkám.

Jádro okrsku tvořili ti, co bydleli v obci, byli 
dobrými lyžaři, fyzicky zdatní a znalci terénu. To 
platilo do roku 1969, kdy z důvodu výstavby pře-
hrady se někteří schopní a dobře připraveni čle-
nové museli ze zatopené obce vystěhovat. Proto 
bylo nutné hledat nové zájemce.

Mezi dlouhodobé členy, působící v okrsku 

na Gruni, patří Alois Duží, Pavel Beran, Petr 
Lanča, Václav Ondra, Jiří Valášek, Jiří Krpeš, 
Miroslav Mlynář, František Janošec. Devět členů, 
kteří ukončili členství po dovršení 60 let, působí 
v Klubu seniorů HS Beskydy.

Podrobná historie Horské služby na Gruni je 
podrobně zachycena v publikaci, kterou vydali 
členové okrsku v roce 2012. Ta také ukazuje, že 
40 členů, kteří působili a působí na Gruni, vyko-
návali tuto činnost srdcem a s láskou.

Horská služba se stala se svou činností a ak-
tivitami součástí společenského života obce. 
Členové okrsku na Gruni si velice váží toho, jak 
obecní zastupitelstvo finančně pomáhá realizovat 
činnost okrsku i Klubu seniorů.

Stovky hodin ze svého osobního volna, mno-

ho úsilí a námahy při sebezdokonalování, čas-
to na úkor rodinného a společenského života, 
představuje život těch, kteří byli a jsou členy HS. 
Ti, ať dobře míněnou radou, slovem, či pomocí 
(ošetřování, hledání nebo svoz do bezpečí) byli 
nápomocni všem návštěvníkům hor. Jedno všem 
členům je vlastní, že mají rádi hory a také ty, kteří 
do nich přicházejí. Tuto pomoc vždy poskytují bez 
velkých slov a okázalostí.

Ti, co zakládali Horskou službu na Gruni, vy-
konali průkopnickou práci. Uznání patří i dalším, 
kteří převzali štafetu starosti a pomoci postiže-
ným v horách. Nadšení, podpořené dobrou tech-
nikou a materiálním vybavením, skýtají záruku, 
že Horská služba na Gruni si nadále udrží dobrou 
pověst.  František�Janošec

Sál Kulturního domu se v sobotu 18. února 
po sedmé hodině večerní naplnil gentlemany 
v oblecích a dámami v krásných plesových 
šatech. Konal se tradiční Hasičský ples. Letos 
ho zahájila taneční skupina Silver ze slovenské 
Turzovky a po jejím vystoupení již parket pat-
řil prvním párům při tradičním valčíku v podání 
skupiny Eso.

Přímo na pódiu, všem na očích, byla vystave-
na lákavá bohatá tombola, jejíž losování proběh-
lo o půlnoci. Vyhrát jsme mohli například volný 

vstup do wellness, víkendový pobyt na hotelu, 
zimní čepice, hotovost, roládu, drobnou elektro-
niku a také třeba vyhlídkový let, motorovou pilu 
nebo televizor. K dobré náladě přispělo také bo-
haté občerstvení s výbornými zabijačkovými vý-
robky, gulášem i panáčkem něčeho ostřejšího. 

Za hladký průběh večera patří poděkování or-
ganizátorům a také všem, kteří přiložili ruku k dílu. 
Velké díky patří také všem sponzorům za jejich 
ochotu a podporu.  Rudolf�Franta,�

� náměstek�starosty�SDH�Staré�Hamry

Tradiční Hasičský ples Horská služba na Starých Hamrech

�5.�3.�10.30 Bílá
12.�3.�10.30 Bílá
19.�3.�10.30 Bílá
26.�3. 10.30 Bílá

Přehled bohoslužeb 
na měsíc březen 2017
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Klubový únor byl hodně o zprostředkova-
ném cestování, nicméně zašli jsme také do re-
staurace a koncem měsíce se aktivně zúčastni-
li masopustního odpoledne.

Chytila�nás�fotománie
Vzhledem k tomu, že za těch 7 let fungování 

klubu byly pořízeny stovky fotek a jen jejich malá 
část je k vidění (navíc většina našich členů nedis-
ponuje internetem), zrodila se idea promítat fotky 
ve specifickém čtvrtečním programu s názvem „Fo-
tománie“. První únorový čtvrtek jsme tedy začali ro-
kem 2010, kdy jsme zavzpomínali na akce v našich 
začátcích. V rámci zpestření programu si přítomní 
vyberou vždy fotku daného roku. Úvodní fotománie 
byla prima, těšíme se na další pokračování. 

Cestování�nás�baví
Bodejť by ne, sedíme si v teple a sledujeme 

přednášky či videa. Přednášky byly dvě, dru-
hý díl Toulek Skotskem s paní Janou Bártovou 
a první díl návštěvy květinového ostrova Made-
iry s paní Danou Barnetovou. Obě byly velmi 

interesantní, byť z naprosto odlišných klimatic-
kých sfér, ale to je nám jedno (viz úvodní věta 
odstavce). Navíc proběhly dva středeční cesto-
vatelské Všehomixy s návštěvami Chorvatska 
a Dubaje. Ještě že je ta technika … 

Sešli�jsme�se�Na�Rozcestí
Mezi dvě přednášky byla vsunuta únorová vy-

cházka, na které se sešly dvě osmičky příchozích 
a skvělé počasí. První osmička vyrazila po „okru-
hu Anny Trefilové“ (kolem nádraží na Valašskou 
stezku a posléze dolů k cíli), druhá osmička méně 
zdatných pak půl km po chodníku přímo k re-
stauraci Na Rozcestí, kde jsme se všichni sešli 
a okupovali pak zadní místnost „lokálu“. Posezení 
s dobrým jídlem a pitím bylo veskrze pohodové.

Masopust�opět�důstojný
Poslední únorovou neděli jsme se jako obvykle 

podíleli na zdárném průběhu masopustního reje. 
Sešlo se nás v klubu cca 20 osob, množství dob-
rot a též něco ostřejšího a v dobrém rozmaru jsme 
očekávali avizovaný příchod průvodu, jenž také 
skutečně dorazil – a prostor před DPS se zaplnil 
veselým davem. Mezi tanečníky se proplétaly naše 
„hostesky“ s dobrotami a „nalévači“ s kořalkou, lidé 
se bavili, Portáši hráli, no prostě opět správný 

mumraj. Jen nám bylo líto, že zastavení před DPS 
(potažmo klubem) bylo oproti předešlým letem 
podstatně kratší. Nicméně i tak se všechno snědlo 
a téměř všechno vypilo. Posléze jsme se odebrali 
pochovat basu a prožít doznívající atmosféru krás-
ného odpoledne. Velké díky všem, kteří napekli 
a přinesli dobroty či darovali „ohnivou vodu“. 

Co�nás�čeká�v�březnu
Vlakový výlet do Ostravy na výstavu koru-

novačních klenotů, odpoledne pro ženy s živou 
hudbou (pan Josef Seifert), odpoledne s mys-
livcem panem Vladislavem Bednarským, au-
tobusový zájezd za klobouky a módou do No-
vého Jičína a nakonec pokračování přednášky 
paní Dany Barnetové o Madeiře.

Kompletní program na měsíc březen na-
jdete jako obvykle v čeladenském Zpravodaji, 
v klubu, v infocentrech Čeladná a Pstruží nebo 
na www.senioriceladna.cz.

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

Závěrem přijměte pozvání na další klubové 
akce.  Petr�Bernady

poděkování
V příjemném prostředí vinárny hotelu Prosper se v sobotu 18. 2. 2017 uskutečnil Společenský 

večírek MS ODS Čeladná, Kunčice p. O. Jménem tohoto sdružení bychom rádi poděkovali paní 
provozní V. Šlosarčíkové a personálu hotelu za poskytnuté služby a vytvoření příjemné atmosféry 
večera. Zároveň děkujeme všem hostům, kteří se této akce zúčastnili. 

 Za�MS�ODS�Čeladná�Jarmila�Jancová,�Lucie�Pavlitová

Pohodový seniorský únor – cestovatelský měsíc

Těsně před jarními 
prázdninami jsme v naší 
sportovní hale pořádali 
tradiční karneval a pozvali 
jsme si k pobavení Pavla 
Nováka (syna známého 

zesnulého zpěváka). Přivezl k nám do Čelad-
né i kapelu a rozjel svou show plnou veselých 
písniček, zábavných soutěží a legrácek. Děti 
v přestrojení do různých masek tancovaly, 
soutěžily, dováděly a prima se bavily. K dob-
ré atmosféře přispěl výborný studený bufet 
našich kuchařek a nezbytná tombola na závěr 
radovánek. Vskutku milé odpoledne.

Souběžně s karnevalem menších žáčků 
si užívali i žáci II. stupně. Uspořádali si škol-

ní jídelnu tak, aby měli prostor na tancování, 
a rozproudili svou dlouho očekávanou disko-
téku. A že se výborně bavili, bylo zřejmé už jen 
z malého nakouknutí dovnitř místnosti. Nikdo 
neseděl a všichni měli úsměv na rtech. Vyvr-
cholením každé naší školní diskotéky je volba 
miss a missáka. Ani letos to nebylo jinak. Vlast-
ně bylo. Korunku nejkrásnější dívky získal také 
chlapec. Jak je to možné? Matěj se za dívku 
přestrojil a každého svým vzhledem uchvátil. 
A třešnička na dortu: někteří z účastníků disko-
téky přišli na závěr pomoct uklízet nepořádek 
po karnevalu. To byl záslužný počin…

Tancovalo se a skotačilo také na lyžařském 
výcviku. Hned po jarních prázdninách žáci 7. 
a 8. ročníku utekli smogu, který sužoval i Čelad-

nou, a vyjeli na Gruň do SKI areálu Armaturka, 
aby si tam užili nejen lyžování, ale i vzájemného 
poznávání a porozumění. Taky se něco dozvě-
děli o bezpečnosti na horách, seznámili se s ly-
žařským desaterem – mezinárodními pravidly 
lyžování a zažili sehraný zásah horské služby. 
Všichni si lyžák náležitě užili a vrátili se domů 
zotavení a osvěžení horským sluníčkem…

Mezi tím veselím na naší škole proběhly také 
vědomostní soutěže. Dvě žákyně z IX. třídy se 
zapojily do řešení náročných úkolů Dějepisné 
olympiády a Olympiády v českém jazyce. Získa-
ly první místa školního kola a postoupily do kola 
okrskového. I když tam neobsadily první příčky, 
počínaly si velmi dobře a vzorně reprezentovaly 
naši školu. Za to jim patří dík.  HG

V duchu plesové sezóny
Masopust – naše hostesky v akci.Masopust – Portáši před naším klubem

S paní Danou po Madeiře.

Sbor dobrovolných hasičů 
volil nového starostu

V sobotu 14. ledna se v hasičské zbrojnici 
konala valná hromada našeho sboru, tentokrát 
s velmi důležitým bodem programu, a to volbou 
nového starosty sboru. 

Protože práce starosty je v současné době 
velmi náročná nejen na organizační zabezpeče-
ní práce sboru, ale hlavně přibylo spoustu práce 
administrativní, proto dosavadní starosta pan 
Tomáš Závodný na tuto funkci z důvodu pra-
covní vytíženosti rezignoval. V tajné volbě byl 
valnou hromadou novým starostou zvolen pan 
Tomáš Maralík, který je mimo jiné i velmi aktivní 
na úseku mládeže. Panu Tomášovi Závodnému 
moc děkujeme za jeho práci pro náš sbor, no-
vému starostovi pak přejeme hodně sil a elánu 
do další práce pro Sbor dobrovolných hasičů 
v Kunčicích pod Ondřejníkem. 

Za�SDH�Kunčice�p.�O.�Věra�Kahánková

Projekt „Záchranný systém očima dětí“ pro-
bíhal v mateřské škole školní téměř celý měsíc 
leden. Během této doby se děti denně sezna-
movaly s prací policie, hasičů a záchranářů. 
Vždy se snažíme, aby se děti učily nejen pomocí 
obrázků a vypravováním, ale aby si danou věc 
mohly prohlédnout v reálu a pokud možno si ji 
i „osahat“. A tak se nám podařilo něco ojedině-
lého. Zajistili jsme návštěvu těchto profesionálů 
v naší mateřské škole i s praktickou ukázkou.

Nejprve nám p. Pavel Adamec zprostředko-
val návštěvu policisty. Pan Martin Jašek z po-
licejního oddělení ve Frenštátě pod Radhoštěm 
dětem názorně předvedl výstroj i výzbroj poli-
cisty, kterou si děti mohly vyzkoušet, vysvětlil 
správné chování na silnici, předvedl ukázku „za-
týkání pachatele“ a svezl děti v policejním autě.

Pak následovala práce hasičů. K těm mají 
naše děti opravdu blízko, protože někteří už na-
vštěvují kroužek hasičů v naší obci.

A nakonec přijel za dětmi i záchranář z Kop-
řivnice pan Zdeněk Rychetník. Přijel s masko-
tem Kryštůfkem a figurínou Adamem. Děti si 
vyzkoušely, jak ošetřit různá zranění, jak se 
používá dlaha, obvaz i trojcípý šátek. A co víc, 
nebály se vyzkoušet si záchranu života pomocí 
resuscitačního vaku a masáží srdce na figuríně. 

Pro nás pedagogy je velice důležité učit děti 
bezpečnosti, varovat je před nebezpečím a učit 
je umět si poradit i v nepříjemné situaci. Děti 
v naší mateřské škole to vnímají a všechny ná-
vštěvy s praktickými ukázkami byly pro ně ob-
rovským zážitkem. 
 Za�mateřskou�školu�školní�Naďa�Svobodová

Záchranný systém očima dětí

Ochotníci již v Kunčicích pod Ondřejníkem 
dlouho nefungují. I když při místní základní škole 
byl nedávno založen dramatický kroužek, takže 
se možná brzy dočkáme. Čas je relativní. Není 
to tedy zase tak dávno, co v sálku na Huťařství 
místní ochotníci hráli. Například za války zde 
slavila značný úspěch hra „Fojtův zápis“ místní-
ho starosty a sběratele lidových písní – pantáty 
Pustky. V kterékoliv době platí, že když se ob-
čané rozhodnout vyjádřit své názory i své zájmy 
formou divadelního jazyka, vždy vznikne něco 
krásného zajímavého a potřebného. 

Jakmile tedy bylo možno si pronajmout sál 
na Huťařství, nelenili jsme a pozvali ochotníky 
z okolních obcí. Již u nás hráli v březnu Male-
novičtí a v listopadu sousedi Kozlovjané. Obě 
představení byla vyprodaná, obě slavila úspěch 
a u obou si herci pochvalovali vnímavé publikum. 
Proto věříme, že o divadla i nadále bude zájem.

A o čem nám ti sousedé hráli? Malenovičtí 
přivezli autorskou detektivku „Vraždy v Hote-
lu Pine Hill Inn“, což je divadelní hra napsaná 
podle okouzlujících detektivek Agathy Christie. 
Autorem hry je Pavel Kuběna, češtinář z frý-
decko-místeckého gymnázia. Stali jsme se tak 
v Kunčicích svědky hledání vraha, který, jak 
bývá v dobré anglické detektivce tradicí, vraždil 
především proto, aby zakryl svá selhání z minu-
losti. Role „slečny Marplové“ (tedy kvalifikova-

ného a objevného výkladu, jak se vše vlastně 
událo) se zhostil malenovický ochotník Zdeněk 
Chlopčík, který je veřejnosti spíše než jako 
ochotník známý jako porotce populární taneční 
soutěže Star Dance.

Kozlovjané zase zahráli hru Jiřího M. Šim-
ka „Kontrola v městě Kocourově aneb jeden 
za všechny, všichni za jednoho“. Režisérem 
tohoto představení je Jan Kukuczka z Frýdku-
-Místku. Jedná se vlastně o novou úpravu pů-
vodní Gogolovy hry Revizor. Je ale neuvěřitelné, 
jak je téma hry aktuální v každé době. Satirická 
hra měla spád, vzruch a také byla po zásluze 
odměněna několikrát potleskem zaplněného di-
vadelního sálku v Huťařství.

V lednu jsme přivítali Divadlo Klauniky z Brna 
představením Don Quijote de la Ancha, kteréžto 
celorepublikově odehrálo pře 4 000 repríz. Mo-
mentky z představení, do kterého byli aktivně 
zapojeni i mnozí z diváků (jak stálo na plakátu – 
„hrají Zuzana-Anna Rút, přední světový chůdo-
herec Lenoir Montaine a další ctihodní občané 
vašeho města...“), zachycují fotografie.

Na březen připravujeme představení hned 
dvě LET OK 302 – MADRID – MEXIKO (Divadlo 
u Lípy) a pro děti Kvak a Žbluňk (TheatrLudem).

Tak se přijďte příště podívat. Info na www.
kuncicepo.cz.  Michaela�Šebelová,�

� Foto:�Markéta�Menšíková

Na Huťařství se zase hraje divadlo
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Zveme vás na zcela netradiční a ojedinělé, lyrické až mystické taneční představení (ne 
klasický balet), které ohromilo diváky již na prosincové premiéře! Těšit se můžete na 
taneční, akrobatické i gymnastické výkony a krásné kostýmy. Celé představení navíc 
podbarví a doplní podmanivá projekce jako součást scény.  

 
Kdy:   Pátek  31.03.2017 od 18hod 
Kde:   Dům kultury města Ostravy  

Cena vstupenky:   150,-Kč 
 

Autobus odjíždí v 17.00 hod. od restaurace u Toflů na Bystrém a v 17:15 hod. z parkoviště 
od ZŠ v Janovicích.  
Rezervace zasílejte nejpozději do 25.03.2017 emailem na adresu 
gabriela_milotova@centrum.cz nebo SMS na 603 327 973. 

 

13. veřejné jednání zastupitelstva obce se 
uskutečnilo 2. 2. 2017 v 17 hodin v budově Obec-
ního úřadu v Janovicích. Předmětem jednání 
zastupitelů bylo zejména opakované projednání 
navrženého rozpočtu na rok 2107. 

Upravený návrh byl předem projednán finanč-
ním výborem a zastupitelé nový návrh schválili. 
Součástí jednání bylo i projednání dotací spolkům 
a sdružením obce, schválen byl dotační příspěvek 
pro TJ Sokol Bystré a TJ Janovice. Projednán 
a odsouhlasen byl i příspěvek obce do projektu 
„kotlíkové dotace“, kde obec finančně podporuje 
občany při výměně stávajícího nešetrného lokální-
ho topeniště. V roce 2016 byla vyčleněna pro tyto 
účely částka 350 tis. Kč, čerpána byla podpora pro 
jednoho žadatele. Na rok 2017 je projednáváno 
20 žádostí s tím, že čerpány budou zatím čtyři 
dokončené akce. Projednána a schválena byla 
také smlouva o spolupráci při zajišťování dopravní 
obslužnosti – doprava Janovice – Frýdek-Místek 
(linka č. 14). Detailní informace a celé znění zápisu 
ze zasedání jsou dostupné na webu obce.

� Výběr�ze�zápisu�z�jednání�provedl�
� Vladimír�Kutlvašr,�Foto:�Jana�Kutlvašrová

Oprava nesprávně 
uvedené informace

V informaci o průběhu 12. Veřejného za-
sedání zastupitelstva obce v minulém vydání 
Mikroregionu byly zveřejněny dvě nesprávné 
informace. Informace o převolení Svatopluka 
Běrského z pozice neuvolněný místostarosta 
do pozice uvolněný místostarosta obsahovala 
termín změny k 1. 10. 2017. Tento termín je ne-
správný, správné datum změny je k 1. 7. 2017. 
Chybně byl též uveden výsledek hlasování 
o Strategickém plánu obce na r. 2016–2020, 
který byl po projednání zastupiteli nakonec 
schválen. Za nesrovnalosti se omlouvám a dě-
kuji pečlivým čtenářům za upozornění.

� Vladimír�Kutlvašr

Po dvouleté pauze jsme se v letošním 
školním roce opět vydali na lyžařský výcviko-
vý kurz v nádherném a pro lyžování vskutku 
ideálním prostředí Ski areálu Bílá. Své lyže, 
běžky, snowboardy i snowblady jsme v maxi-
mální možné míře vytížili ve dnech 30. 1. – 3. 
2. Na týdenní pobyt v Beskydech jsme vyrazili 
ve složení sedmé a osmé třídy, v celkovém po-
čtu 24 dětí. Jsme velmi rádi, že došlo ke spo-
jení těchto dvou ročníků, jež nás přesvědčily 
o schopnosti vzájemné spolupráce, schopnosti 
společně trávit čas i o umu plnit zadané úkoly, 
zvládat zábavné hry i nelehké situace. Lyžařský 
kurz byl naplněn nejen úsilím naučit se něčemu 
novému či prohloubit své lyžařské dovednosti 
na svahu, ale také 
večerními progra-
my zaměřenými 
na osobnostně 
sociální výchovu. 
Budování vzájem-
ných vztahů, uvě-
domění si vlastní 
identity i rozvoj 
umění argumenta-
ce, diskuze, tole-
rance. Za letošní 
téma jsme zvolili 
oblast vztahů mezi 
chlapci a dívkami 
s názvem „Muži 

jsou z Marsu, ženy z Venuše“.
K příjemnému pobytu přispěla i vynikající 

místní kuchyně a chvályhodné umění místních 
kuchařek/kuchařů, které naše děti dokázaly 
náležitě ocenit. Nádherné zážitky jsme získali 
rovněž díky nedaleké oboře divé zvěře, dis-
ponující divokými prasaty, daňky, jezevcem či 
muflony. Ideální sněhové podmínky a vstřícné 
počasí nás doprovázely po celou dobu našeho 
lyžařského výcviku. Jsme velmi rádi, že nedo-
šlo k žádnému vážnému úrazu a že jsme se 
všichni vrátili v pořádku zpět domů. Na ony 
únorové dny budeme velmi rádi a dlouze vzpo-
mínat.  Lukáš�Pitřík

� Foto:�archiv�školy

Papučový bál ČČK
Dne 28. ledna od 19 hodin se uskutečnil, 

v restauraci U Toflů, další Papučový bál pořá-
daný Českým Červeným křížem Janovice. Pro 
zúčastněné byl opět připraven autobus u Ha-
sičské zbrojnice v Janovicích, který je odvezl 
přímo na ples a ve 2 h. 29. ledna zpět. Atmo-
sféra na plese byla jako vždy skvělá. Celým 
večerem nás doprovázela výborná kapela Šra-
mel boys a ples byl obohacen o různé soutěže 
a losování o skvělé ceny. 

Děkujeme všem zúčastněným, všem, kteří 
jakkoliv pomohli při přípravách a celém dění 
plesu, všem sponzorům, skvělé kapele a re-
stauraci U Toflů. Za�Český�Červený�kříž�

� Janovice�Petra�Dostalíková�

V neděli 26. února se konal v Janovicích 
v srdečné a přátelské atmosféře v restauraci 
Ondráš druhý ze série mariášových turnajů 
Mariáš Tour 2017. Turnaje se zúčastnilo cel-
kem 33 hráčů z okolních vesnic. Na začátku 
jsme všichni uctili minutou ticha památku na-
šeho společného kamaráda Jiřího Garby, který 
v minulosti tyto turnaje pořádal a v loňském 
roce nás navždy opustil. A pak se již všichni 
s vervou pustili do hry. Zvítězil Rostislav Vnenk 
z Frýdku-Místku se ziskem plného počtu 9 
bodů. Na druhém místě se umístil Teodor Rein-
hold z Čeladné a třetí skončil Rudolf Schindler 
z Nové Vsi. Další turnaj se bude konat 26. břez-

na ve 14 hodin v restauraci Vlčárna na Pstruží. 
Všichni příznivci mariáše jsou srdečně zváni. 
Přijďte se mezi nás pobavit a vyzkoušet svůj 
důvtip, postřeh a paměť.  Miroslav�Šálek

Proběhlo 13. zasedání zastupitelstva

Dne 3. února 2017 proběhlo v kinosále 
Obecního úřadu Janovice veřejné jednání o po-
zemkových úpravách v obci Janovice. Přítomní 
vlastníci pozemků byli seznámeni zástupcem 
pozemkového úřadu, co to jsou pozemkové 
úpravy, co mohou vlastníkům přinést za výho-
dy, a naopak – jaká součinnost je od vlastníků 
v průběhu tohoto řízení nutná. V druhé části 
jednání občané měli možnost položit dotazy 
ohledně pozemkových úprav ve vztahu přímo 
k jejich pozemkům. V rámci tohoto jednání byli 

vlastníci pozemků vyzváni k podání žádosti 
o zahájení pozemkových úprav, a to s ohledem 
na jejich nemovitost. Detailní informace jsou 
k dispozici na webu obce.

Tímto�opětovně�žádáme�o�dodání�žádos-
ti�nejlépe�do�30.�dubna�2017.�

Rovněž pokud máte ještě dotazy na pozem-
kové úpravy, kontaktujte místostarostu obce 
Svatopluka Běrského.
� Vladimír�Kutlvašr
� Foto:�Vladimír�Kutlvašr

První veřejné jednání o pozemkových úpravách

Plesová sezóna je v plném proudu a přišla 
řada i na ty úplně nejmenší. V sobotu 4. úno-
ra se v sále restaurace U Toflů konal tradiční 
Dětský karneval. Ten na Bystrém organizačně 
zajišťují hned dva spolky – TJ Sokol Bystré 
a místní sbor dobrovolných hasičů. Již od 15. 
hodiny odpolední se hlavní dveře restaurace 
doslova „netrhly“. 

Bavit se a užít si zábavné odpoledne plné 
her a tance přišlo v doprovodu svých rodičů či 
prarodičů bezmála 80 dětí. Každé dítko dorazi-
lo v originální masce – v sále se tak pohybova-
la různá zvířátka, čarodějnice, filmoví hrdinové 
i pohádkové postavičky. Celý program se nesl 
v duchu pohádky O Jeníčkovi a Mařence, které 
ztvárnili a celým odpolednem provázeli Matěj 
Fiedor a Veronika Magdoňová. Na zábavě 
se dále podíleli Petr Muroň, Ondřej Gurecký, 
Adrián Hoffman, Nela Fiedorová a Patricie Sy-
salová. Na zmíněnou pohádku bylo tematicky 
navázáno několik her a samozřejmě se děti do-
čkaly i perníkové chaloupky s čarodějnicí. Věří-
me, že se dětem i rodičům program líbil a že se 

setkáme zase v příštím roce.
� Za�tým�organizátorů�Lucie�Nohlová
� Foto:�Lucie�Nohlová,�Vladimír�Kutlvašr

Dětský karneval U Toflů

Při únorovém setkání seniorů jsme se vydali 
na putování po Jordánsku. Prožili jsme pěkné 
a poutavé vyprávění Lucie Nohlové, která ces-
tovala po Jordánsku v létě loňského roku.

Lucka nám promítla mnoho fotografií, ze kte-
rých na nás dýchal život např. hlavního města 
Ammanu, nebo turisticky velmi navštěvované 
Petry, která je v podstatě „vytesaná“ ve ska-
lách a mimo jiné se jedná i o místo, které je za-
psáno i na seznamu památek UNESCO. Dále 
nám Lucka vyprávěla o koupání v Mrtvém moři, 
nebo cestě přes poušť Wadi Rum s červeným 

a oranžovým pískem, kde prožila nádherný zá-
pad slunce, a dokonce i noc pod širákem. Pou-
ští je provezl tamní průvodce beduín Ali.

Během prezentace jsme se také dozvěděli 
něco o jejich tradiční kuchyni nebo o oblečení, 
které zde nosí ženy. Dozvěděli jsme se, jak by 
měly chodit oblečené i ženy-turistky. 

Na Lucce bylo vidno, že na svou cestu velmi 
ráda vzpomíná a Jordánsko se jí líbilo. My moc-
krát děkujeme za prezentaci a pěknou cestova-
telskou dvouhodinku.

� Marie�Muroňová

Únorové setkání seniorů

Již tradiční bál bystřanských hasičů se letos 
konal v sobotu 11. února, kde jinde než v sále 
restaurace U Toflů. To, že hostů bude dosta-
tek, naznačoval již před samotným začátkem 
akce počet rezervovaných stolů. V průběhu ve-
čera se taneční parket plnil k prasknutí. 

K tanci a zábavě hrála mladá kapela REBEL 
z Petřvaldu. Lidovky střídaly moderní písně, 
a to za doprovodu tónů houslí, bicích a kytar. 
Pokud se zrovna netančilo, mohli hosté ochut-
nat různé míchané nápoje ve vyzdobeném 
„nebi“ nebo si udělat fotku ve fotokoutku. O kul-
turní vložku večera se postaralo sportovní sdru-
žení Judo Beskydy z Raškovic, kdy přihlížejí-
cím několik dětí různého věku 
předvedlo umění a techniku 
tohoto bojového sportu. A do-
konce přišel i kouzelník.

Věříme, že si všichni ná-
vštěvníci užili příjemný večer 
a že se s nimi setkáme zase 
za rok nebo na jiné hasičské 
akci. Slovem sboru dobrovol-
ných hasičů Bystré také děku-
jeme za veškeré sponzorské 
dary. Lucie�Nohlová

� Foto:�Lucie�Nohlová

Ples SDH Bystré

Mariášový turnaj v Janovicích

Lyžařský výcvikový kurz základní školy
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slovo starosty

Bílá

Bílá

�5.�3.�10.30 Bílá
12.�3.�10.30 Bílá
19.�3.�10.30 Bílá
26.�3. 10.30 Bílá

Přehled bohoslužeb 
na měsíc březen 2017

jubilea

Gratulujeme
Pevné zdraví, štěstí a ještě jednou zdraví 

přejeme našim únorovým jubilantům 
– Jiřímu�Sidkovi,�Josefu�Valíčkovi,�

Zdeňkovi�Bednárkovi,�Antonínu�Němcovi,�
Olze�Gurecké�a�Evě�Roháčkové.�

Obec Janovice

Recitační soutěž žáků 1. stupně ZŠ v Jano-
vicích se stala již tradicí. V den, kdy rozdáváme 
pololetní vysvědčení, využíváme slavnostní chví-
le k uspořádání soutěže v recitaci básní. Kromě 
žáků 1. až 5. třídy se letos recitace zúčastnily 
i děti z předškolního oddělení mateřské školy. 
Každou třídu reprezentovali tři žáci, jejichž před-
nes hodnotila odborná, nestranná porota ve slo-
žení paní učitelka M. Mališová, paní učitelka M. 
Schromková a paní učitelka K. Vávrová.

Soutěž byla rozdělena do čtyř kategorií: ma-
teřská škola, první třída, druhá a třetí třída, čtvrtá 
a pátá třída. Přestože některé potrápila tréma, 
všichni účastníci předvedli výborný výkon. A jak 
byly děti ohodnoceny? Žáci, kteří se umístili 
na „stupních vítězů“, byli obdarování pěknou 
knihou a diplomem. V příjemném prostředí ma-
teřské školy jsme prožili hezké sváteční dopo-
ledne.

A jaké byly výsledky?
MŠ
1. místo Amálka Hricová, Gabka Šuléřová
2. místo Anetka Masná, Barunka Ručková
3. místo Ivo Pospíšil, Matteo Stařičný
1. třída
1. místo Barunka Borovská
2. místo Jiřinka Uherková
3. místo Stefany Trtíková

V sobotním odpoledni se v chatě Hubertka 
(MS Ondráš) sešlo na třicet členů a hostů Ho-
nebního společenstva Janovice. Předmětem 
setkání bylo zejména zhodnocení předchozí-
ho období, zpráva o hospodaření za rok 2016 
a výplata nájemného.

V rámci programu bylo například zmíněno:
•  úlovek 22 ks srnčí zvěře,
•  6 ks jelení zvěře,
•  3 ks divoká prasata,
•  15 ks srnčí bylo nalezeno uhynulých (větši-

nou po střetu s vozidlem),
•  8 ks zajíců,
• 12 ks zvířat, které ško-

dí myslivosti.
Po krátké oficiální části 

se rozvinula diskuze mezi 
přítomnými na různá té-
mata. Součástí odpoledne 
byl i připravený výborný 
guláš pro přítomné. Pro 
hosty byla připravena 
k nahlédnutí i kronika MS 
Ondráš.
� Jana�Kutlvašrová
�Foto:�Jana�Kutlvašrová

Jarní zamyšlení
Přichází jaro a s ním snad i teplo, sluníčko. Příroda se probouzí ze zimního spánku a to všechno 

má vliv i na lidi, kteří se stávají veselejšími, zdravějšími, schopnějšími překonat různé překážky, které 
před nás život neustále staví. A je jedno, zda člověk žije na vesnici, nebo ve městě. Každý ví, jaké 
výhody má život na vesnici a jaké nevýhody naopak přináší. A v takové malé vesnici, v jaké žijeme 
my, hraje v životě člověka velkou roli i jeho soused. Může mu život velmi zpříjemnit, např. svou pomocí 
nebo jen tím, že mu bude občas naslouchat, ale ne s úmyslem šířit se o jeho problémech dále. Nebo 
mu přiveze léky z lékárny, když jede do města, popř. i nakoupí. Nebo ho jen tak pozdraví a usměje 
se. I to může člověku zpříjemnit celý den. A vůbec chovat se tak, aby se každému v jeho okolí žilo 
dobře. Například aby lidé mohli v noci v klidu spát a neposlouchat celé noci sousedova uštěkaného 
psa nebo jiná zvířata. 

Naše vesnice je malinká, všichni se víceméně známe, a tak bychom si mohli letos na jaře dát tako-
vé předsevzetí, že se budeme starat dobře nejen o sebe a o svůj dům, ale uděláme něco dobrého pro 
svého souseda. A když se potkáme, můžeme si popovídat o tom, co nám vadí nebo co nám naopak 
dělá radost. Je to lepší, než psát stížnosti nebo se na někoho mračit a nezdravit ho. Co si budeme 
povídat, stárneme všichni a co nám nevadilo, když nám bylo dvacet, nás nyní obtěžuje. Tak co kdy-
bychom si udělali všichni jaro i v duši a nechali rozkvést ty dobré květiny a ty jedovaté byliny, které 
i nám samotným někdy otravují život, nechali uschnout? A pokud máte nějaký nápad, co pro to udělat, 
nenechávejte si ho pro sebe. I kritika je užitečná, ale jen pokud je věcná a slušná. 

Ale teď už nechme jarních úvah. Je to na každém, co si z toho vezme. A nyní pár slov o tom, co 
nás čeká a nemine. Máme za sebou kolaudaci „Rozšíření vodovodního řadu v obci“. A tak jsme mohli 
v dolní části napojit nové odběratele, konkrétně bytový dům č p.147, domek č. p. 155, mateřskou 
školku a bývalou faru. Na horní větvi pak zámeček a domek s č. p. 110 a 111. Do nového řadu je za-
vedeno automatické podávání chlóru a v samostatném okruhu pro tzv. bytovky je zvýšen tlak. Na jaře 
pak počítáme s poslední přípojkou k domku č. p.113. Pracujeme na projektu poslední etapy, konkrétně 
od konce stávajícího řadu (hotel Bauer), k novému obecnímu úřadu. Na březnovém obecním zastu-
pitelstvu snad rozhodneme, zda zůstaneme jen u rekonstrukce (tj. zateplení) stávající budovy bistra 
nebo se rozhodneme pro rozšíření budovy dle studie. Pokud půjde o rozšíření, pracovní skupina na-
vrhuje odkoupení části sousedního pozemku od AP Bílá s.r.o. tak, abychom rozšířili parkovací plochu 
před budovou. Majitelé AP Bílá přislíbili, že v měsíci březnu nás navštíví a případný prodej projednají. 
A snad ještě o problému, který řešíme v zastupitelstvu. Průjezd kamiónů, které nedodržují povolenou 
rychlost přes obec a způsobují trauma všem v okolí cest, nás velmi trápí. A nejde jen o kamióny. 
Uvažujeme o zakoupení nebo o pronájmu kamer, ze kterých by na základě záznamu v konečné fázi 
pomocí městské nebo státní policie mohli být pokutováni řidiči překračující rychlost. Musíme jednat 
v tomto směru se státní nebo městskou policií, která má k udělení pokut oprávnění, a dále jednat 
s odborem dopravy pověřené obce. Na závěr vás srdečně zvu na veřejné zasedání obecního zastu-
pitelstva, které se koná 16. března.�� Karel�Matula,�starosta�obce�

Starosta�obce�Bílá�
svolává�veřejné�zasedání�

zastupitelstva�obce�
ve�čtvrtek�16.�března�v�16�hodin
v�budově�nového�obecního�úřadu.�

Kdo poznal krásu i krutost zimy na Bílé, sná-
ze pochopí radostné očekávání návratu jara, 
všech a všeho, co souvisí s přírodou a životem 
v ní. Říčka Bílá, osvobozená ze zajetí ledu, při-
jímá do své náruče nejprve potůčky a posléze 
potoky kalné vody ze strání, před několika dny 
ještě bílých sněhem. Objevují se první trsy ze-
leně a drobných květů sněženek, bledulí či de-
větsilu, aby je posléze doplnily petrklíče a jako 
mávnutím kouzelného proutku, snad za noc, 
i ostatní poslové jara. Člověk i zvěř, každý 
po svém, velebí krásu okolní přírody v její neko-
nečné moudrosti a majestátnosti. Nastává ob-
dobí obnovy sil po vyčerpávající zimě, všichni 
se k sobě chovají přátelštěji, otevírají se srdce 
i náruč, aby se zachoval život v něžném sply-
nutí těla i duše.

Rád procházím krásnou Bílou a jejím oko-
lím v tomto období. Nevadí mi blátivé stezky 
ani tmavá, tajemná zákoutí se zbytky starého 
sněhu. Nabírám energii, která proudí všude 
kolem v nekončícím proudu, napájejíc všechny 
ty, kteří jsou připraveni ji vnímat a přijímat. Ci-
vilizace, která nás zatěžuje elektronickým a ji-
ným smogem, otupujíc naše smyslové vnímání, 
nás vzdaluje přírodě, jejímiž jsme dětmi, dětmi, 
kteří ji ve své pýše, sobectví, nevědomosti 
a nepoučitelnosti neskutečně ubližují. Ochuzu-
jeme se právě o tu schopnost bezprostředně 
a citlivě vnímat sdělení, která pro nás příroda 
má v období počátku obnovy a vzniku nového 
života. Umění rozumět přírodě se dostává těm, 
kteří s ní žijí v souladu, nedivím se moudrosti 
těch, kteří žijí na samotách či osadách na Javo-
řince, Hlavaté, Salajce, Kavalčankách, Baraní, 
Konečné či na Beskydě. Své znalosti přírody 
a schopnosti žít s ní v souladu zaplatili jejich 
předci mnohdy svým zdravím nebo životem. 
Vědí, co si k přírodě mohou dovolit a co od ní 
mohou očekávat. Moudrost, která praví, že co 
příroda, ač nerada, dovolila pokazit, je schopna 
zase napravit, pochází právě od těchto lidí a je 
naprosto pravdivá.

Za všemi je další těžká zkouška, nepočíta-
ná, snad jen srovnávaná s těmi předešlými. 
Narazíš na vývrat či zbytky padlé zvěře jako 
dani kruté zimě, příroda dává těmto padlým 
šanci znovu ožít v jejich potomcích. Na místě 
padlého stromu se zazelená malý semenáček, 

koncem jara se na nejistých bězích po boku 
matky objeví následník padlého kusu. Příroda, 
v souladu s od nepaměti danými zákony, po-
kračuje ve svém konání.

Je paradoxní, že právě její nejdokonalejší 
výtvor ji zasazuje ty nejhlubší, neodstranitel-
né a kruté rány. Rýsuje se oprávněná obava 
z toho, že by se příroda tohoto svého výtvoru – 
člověka – mohla jednou též nenávratně zbavit. 
Ostatně, je člověk opravdu ten nejdokonalejší 
výtvor přírody, za kterého se považuje? Miro-
slav Gromnica

V sobotu 25. února se na sjezdovce za hote-
lem Bauer uskutečnil 17. ročník závodu v obřím 
slalomu „Bílanská valaška“. Počasí závodu přá-
lo, bylo příjemné odpoledne. Letošního závodu 
se zúčastnilo celkem 68 závodníků všech věko-
vých kategorií, z toho místních 31, tj. 14 závod-
níků z Bílé a 17 závodníků ze Starých Hamer. 

Vítězové kategorií, zlatí, stříbrní a bronzoví 
obdrželi medaili, pohár s diplomem a cenu, 
kterou si vybrali. Všichni závodníci dostali per-
níkovou valašku. Výsledky jsou k nahlédnutí 
i na obecním úřadu. 

Zároveň děkujeme všem, kdo se na přípra-
vě a zdárném průběhu 17. ročníku závodu „Bí-
lanská valaška“ podíleli.

Výsledková�listina�17.�ročníku�závodu�
ve�slalomu�„Bílanská�valaška“:

Chlapci a dívky do 8 let:

1. Jakub Boháč 02:25,74
2. Viktor Lang 02:49,89
3. Šimon Liška 02:552,1
Chlapci 9–16 let:
1. Josef Nakládal 01:41,50
2. Jindřich Šimeček 02:07,68
3. Jan Boháč 02:10,54
Ženy 17–45 let:
1. Veronika Krňová 01:51,41
2. Pavla Langová 02:07,22
3. Monika Boháčová 02:08,64
Muži 17–45 let:
1. Tomáš Kubačák 01:41,72
2. Dominik Štefko 01:58,54
3. Radek Niesner 01:58,70
Muži nad 45 let:
1. Tomáš Valášek 01:49,57
2. Jan Němec 01:52,99
3. Tomáš Večeřa st. 01:55,00
Hosté:
1. Tomáš Viktorín 01:34,45
2. Jakub Kalman 01:35,64
3. Ivan Barabáš 01:36,27

17. ročník Bílanské valašky

Předjaří na krásné Bílé

Obec Janovice za podpory Generálního ře-
ditelství hasičského záchranného sboru České 
republiky a Moravskoslezského kraje pořídi-
la nový osmimístný dopravní automobil VW 
Transporter o nosnosti do 3,5 t pro jednotku 
sboru dobrovolných hasičů Janovice – Bystré. 

Moravskoslezský kraj na pořízení tohoto 
dopravního automobilu v rámci veřejné finanč-
ní podpory poskytl účelovou dotaci ve výši 
225.000 Kč a GŘ hasičského záchranného 
sboru poskytlo podporu ve výši 450.000 Kč. 
Dopravní automobil v základním provedení 
L1Z slouží primárně k evakuaci osob a je vy-
baven pouze vyprošťovacími nástroji, velkou 
lékárničkou, svítilnami, digitální vysílačkou 
a výstražnými světly. Pro zásahy pak jednotka 
využívá hasičský přívěs, jelikož je DA vybaven 
odpovídajícím tažným zařízením. Dopravní au-
tomobil je osazen benzínovým motorem 2,0 
TSI s výkonem 204k, kdy výkon je přenášen 
na všechna čtyři kola prostřednictvím automa-
tické sedmistupňové převodovky DSG. Poříze-
ním nového dopravního 
automobilu a vyřazením 
starého dojde k výrazné 
úspoře provozních pro-
středků na PHM, provoz-
ních kapalinách, údržbě, 
servisu a opravách, které 
stály nemalé úsilí hasičů 
a v neposlední řadě bude 
šetřeno i životní prostře-
dí. Nový požární auto-
mobil, pořízený z dotace, 
splňuje všechny technic-
ké podmínky stanovené 
příslušnými předpisy 
a požárními vyhláška-

mi, jeho provoz bude výrazně hospodárnější 
a efektivnější než provoz původního více než 
20 let starého dopravního automobilu. Hlavním 
a nejdůležitějším přínosem bude, že se zvýší 
bezpečnost přepravovaných hasičů při výjezdu 
k zásahu či pomoci. 

Ještě jednou děkujeme Moravskoslezskému 
kraji a Generálnímu ředitelství Hasičského zá-
chranného sboru České republiky za poskytnutí 
dotace, bez které bychom nový dopravní auto-
mobil nepořídili. Výjezdové jednotce Janovice 
– Bystré určitě přejeme mnoho zdaru při plně-
ní úkolů na úseku požární ochrany i ostatních 
úkolech vyplývajících z jejích činnosti. Za sebe 
chci určitě poděkovat veliteli sboru Jirkovi Foldy-
novi a starostovi sboru Vlastimilu Nohlovi, kte-
ří v rámci více než ročního procesu vyřizování 
dotací věnovali spoustu svého volného času při 
přípravě podkladů a ladění technických detailů 
nutných pro zdárné ukončení celé akce.

 Svatopluk�Běrský,�místostarosta
� Foto:�archiv�obce

Pořízení nového dopravního automobilu
pro jednotku dobrovolných hasičů – Bystré

Ukončení prvního pololetí

2. a 3. třída
1. místo Karolína Sacká
2. místo Kateřina Zrzavá
3. místo Jakub Žitník
4. a 5. třída
1. místo Adriana Trtíková
2. místo Karin Ručková
3. místo Natálie Koribaničová
Všem dětem děkujeme za přípravu a prezen-

taci básní.  L.�Hodurová
� Foto:�archiv�školy

Valná hromada honebního společenstva

Pravidelná výroční schůze členů Českého 
červeného kříže proběhla v zasedací místnos-
ti hasičské zbrojnice dne 24. 2. Předsedkyně 
ČČK Šárka Godovčíková přivítala přítomné 
členy a hosty. Za obec Janovice byl přítomen 
místostarosta obce Svatopluk Běrský.

Činnost organizace za uplynulý rok shrnula 
ve svém příspěvku paní Vlaďka Juřičková. Nově 
v roce 2016 přibyla akce „Smažení vaječiny“, 
členové ČČK také postavili své družstvo na obcí 
pořádané soutěži ve volejbale. Pravidelně členo-
vé pomáhají při zabezpečení různých sportovních 
soutěží, pořádaných jinými spolky. Členové pak 
projednali jak rozpočet organizace, tak i výhled 
plánovaných akcí na rok 2017. Tento rok byla však 
účast členů na schůzi poměrně malá v důsledku 
souběhu termínu jednání s jinou akcí v obci.

� Jana�Kutlvašrová
� Foto:�Jana�Kutlvašrová

Výroční schůze ČČK
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Plánované�kulturní�a�sportovní�akce�na�BŘEZEN
Pracovní schůzka frýdlantského spolku 

DUS, která se konala v neděli 12. 2., proběhla 
ve zcela pracovním duchu. Řešilo se vyúčtová-
ní náročného provozu z roku 2016, vyúčtování 
tří grantových projektů (výstava Umění smaltu 
a Hledáme talenty III, Města Frýdlant n. O. a Al-
chymie smaltu z příspěvku Moravskoslezského 
kraje). Naznačeny byly hlavní úkoly pro letošní 
rok: Přípravy oslav 20. výročí existence spolku, 
3. Beskydský smalt a další, ke kterým se průběž-
ně vrátíme. Došlo také k omlazení vedení spolku 
s novou radou ve složení Jana Hradilová, Hana 
Kokešová, Marcela Lukovská. Jako stálý pra-
covník se funkce provozního ředitele ujala paní 
Lenka Wernerová. Noví členové spolku z Polska 
přinesli na závěr setkání milé překvapení starému 
výboru Karlu Bogarovi, Petru Bednářovi a Janě 
Hradilové a také členům dílny. Uniwersitet Ślạski 
v Katowicach jménem rektora prof. dr. hab. 
Andreje Kowalczyka poděkoval za dlouhole-
tou spolupráci s polskými pedagogy a studenty 
a umožnění realizací řady pracovní workshopů, 
účasti na sympoziích, realizací společných výstav 
a přeshraničních projektů. Velmi cenné je, že pol-
ští kolegové propagovali frýdlantský umělecký 
smalt a jeho tradice i na řadě svých individuálních 
výstav v Polsku a projektech. Spolupráce začala 
v roce 2008 a pokračuje doposud velmi intenziv-
ně. Velkou zásluhu má na tom nejen umělecká 

DIVADÉLKA�PRO�DĚTI 
4. 3., 14.00 

Vítání�jara�+�dílnička�pro�děti�
Pohádka v dětském koutku a dílnička pro děti 

od 3 let. 
Uvádí: Divadlo Loutkový svět

18. 3., 14.00
Jak�šel�kozlík�do�světa

Pohádka v dětském koutku pro děti od 3 let. 
Uvádí: Divadlo Kozlík

Plánované kulturní a sportovní akce na BŘEZEN 2017 
 
čtvrtek 2. 3. FRÝDLANTSKÉ HOVORY s… Mgr. René Zavoralem 
18.00  kinosál Kulturního centra 
  vstup zdarma 
 
čtvrtek 2. 3. Beseda 
18.00  NA KOLE V AFRICE 
  Z Kapského města k Viktoriiným vodopádům. 
  knihovna 

vstupné dobrovolné 
 

pátek 3. 3. PLES GYMNÁZIA 
19.00  velký sál Kulturního centra 
 
pondělí 6. 3. - TÝDEN DESKOVÝCH HER 
pátek 10. 3. knihovna 
 
úterý 7. 3. Tvořivé dílny pro děti 
14.00 – 18.00 BLÍŽÍ SE JARO, UDĚLÁME SI BROŽ Z PLSTI 
  klubovny Kulturního centra 
  vstup zdarma 
 
čtvrtek 9. 3. Týmová vědomostní hra 
17.30  KVÍZOVÝ VEČER 
  knihovna 

vstupné dobrovolné 
 
čtvrtek 9. 3. Cestopisný dokumentární snímek s diskuzí  
18.00  NA VÝCHODĚ V TRÁVĚ 

kinosál Kulturního centra 
  vstupné 30,- Kč 

pondělí 13. 3. FARMÁŘSKÝ TRH 
9.00  před obchodním domem OMMA 
 
pondělí 13. 3. Záznam baletu 
18.00  ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA 

kinosál Kulturního centra 
Oblíbená klasická hra v podání Royal Ballet. 
Vstupné 220,-, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně zakoupit 
v BIC nebo na místě. 

   
úterý 14. 3. MOZKOVÝ JOGGING 
16.00  Workshop v Národním týdnu trénování paměti. 
  klubovny Kulturního centra 
  vstupné dobrovolné 
 
čtvrtek 16. 3. Přednáška Evžena Davida spojená s výstavou jeho prací 
18.00  TURECKO OČIMA VÝTVARNÍKA 
  knihovna 

vstupné dobrovolné 
 

neděle 19. 3.  Divadlo pro děti  
16.00  JAK PEJSEK S KOČIČKOU MYLI PODLAHU 
  velký sál Kulturního centra 
  vstupné 50,- Kč, vstupenky na místě od 15.00 h. 

 
pondělí 20. 3. POZOR ZMĚNA...!!!  
19.00   Původně plánované představení LÁSKA bylo z tech. důvodů vedením divadla Bez 

zábradlí nahrazeno představením  
  WOODY ALLEN: 2X WOODY ALLEN 

hrají Karel Heřmánek, Dana Morávková, Zdeněk Žák, Josef Carda, Jana Švandová a 
další 

  velký sál Kulturního centra 
Vstupné 300,- Kč, 250,- Kč. Již zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti nebo je 
možnost je vrátit v BIC.  
 

úterý 21. 3. RELAX S OMALOVÁNKAMI 
celý den Přijďte se odreagovat od stresu! 
  knihovna 

vstupné dobrovolné 
 
úterý 21. 3. Tvořivé dílny pro děti 
14.00 – 18.00 JARNÍ OZDOBA NA DVEŘE 
  klubovny Kulturního centra 
  vstup zdarma 
 
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. 
 

čtvrtek 23. 3. Přednáška budvarského someliéra 
18.00   VŠE, CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT O PIVU A NENAPADLO SE VÁS ZEPTAT 

Aleš Dvořák, jeden z největších odborníků na pivo v republice, uznávaný člen komisí 
pivních soutěží po celém světě 
Kinosál  Kulturního centra 
Vstupné 30,- Kč  
 

pátek 24. 3. Koncert 
sobota 25. 3. ARAKAIN XXXV DOUBLE TOUR 
20.00   velký sál Kulturního centra 

Pátek - UNPLUGGED TOUR & STRING LADIES, host: ANACREON. Vstupné 399,- Kč. 
Sobota - THRASH TOUR + Kryptor, FATA MORGANA. Vstupné 299,- Kč. 
Dvoudenní vstupenka 599,- Kč. Vstupenky možno zakoupit v BIC. 
 
 
 
 

Připravujeme: 
 
pondělí 24. 4. Koncert 
19.00   FRANTIŠEK NEDVĚD A KAPELA TIE BREAK 
  velký sál Kulturního centra 

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

 
středa 17. 5. Divadelní představení 
19.00   CENA ZA NĚŽNOST 

hrají Jana Janěková, Jitka Čvančarová, Alexej Pyško a další 
  velký sál Kulturního centra 

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

 
 
 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 

Polští výtvarníci na posledním workshopu. Foto:�E.�Kučerová

Poděkování frýdlantským smaltérům z Polska 

dílna, ale i vedení firmy Beskyd, s.r.o., která 
umožnila realizaci velkých sympozijních projektů 
s mezinárodní účastí. Poděkování Uniwersitetu 
Ślạskiego v Katowicach a jeho částí Instytutu 
Sztuki, Wydziału Artystycznego v Cieszynie je 
po řadě zahraničních ocenění zvláště cenné tím, 

že jde o dlouhodobou a perspektivní spolupráci. 
Přijetí polských kolegů za nové členy dílny je zá-
rukou další spolupráce.  (kb)�

Kruh přátel hudby (KPH) ve Frýdlantě nad 
Ostravicí pořádá v březnu s finanční pomocí 
Nadace Český hudební fond a grantu Města 
Frýdlant n. O. koncert frýdlantských rodáků. 
Vystoupí výborní hudebníci, kteří pocházejí 
z Frýdlantu nebo z blízkého okolí: Jan Vilášek, 
Marcel Lipták, Vít Pavlíček, Markéta Macháčo-
vá, Eva Horecká aj.

Koncert se uskuteční ve čtvrtek 30. 3. 
v 18.00 v sálu ZUŠ ve Frýdlantu n. O. Vstupné 
je 120 Kč, senioři/studenti 80 Kč, členové KPH 
50 Kč, s abonentní vstupenkou zdarma. Volný 

vstup mají v této sezóně také žáci ZUŠ. I před 
tímto koncertem je možné zakoupit členskou 
průkazku nebo abonentku KPH na tuto sezónu 
2017, přinášející výhodnější vstupné; protože 
už uběhly dva koncerty, budou průkazky pro-
dávány za nižší cenu.

Zveme vás také na dubnový koncert KPH, 
na kterém vystoupí výborná zpěvačka Markéta 
Mátlová s doprovodem klavíristy Pavla Větrov-
ce (hlavního pianisty Karla Gotta). Tento kon-
cert bude spojen s křtem nového CD zpěvačky. 
 Výbor�KPH

Březnový koncert Kruhu přátel hudby

ZMĚNA�PROGRAMU�VYHRAZENA



– 15 – Březen 2017Kultura, inzerce

KUNČICE pod Ondř., školní galerie

13.3. 2017 od 17:00 hodin

Vstupné: dobrovolné
1.4. 2017 18.00 hod.

KOMEDIE RAYE COONEYHO O TOM, JAK JEDEN NEDODRŽENÝ PØESNÝ HARMONOGRAM
TAXIKÁØE BROWNA ODHALÍ SKUTEÈNOST, ŽE MÁ SOUÈASNÌ DVÌ MANŽELKY.

MAYDAY
KUNÈICE P.O.
SÁL NA HU�AØSTVÍ

OBEC KUNÈICE POD ONDØEJNÍKEM

VSTUPNÉ 50 Kè
PØEDPRODEJ VSTUPENEK  NA OBECNÍM ÚØADÌ U PANÍ DANIELY KOCIÁNOVÉOD 13. BØEZNA

www.kuncicepo.czwww.divadlodevitka.czdivadlodevitka

 

 

Zahájení výstavy  
v pondělí 13. března v 17.00  
v Galerii Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem 

 

dobrovolníci a nadšenci již dva roky obnovují zpustošenou 
horskou chatu na Prašivé a navrací jí zase její lesk a slávu 

proběhne také beseda k projektu  
"Vzkříšení horské chaty Prašivá",  

kde se budou moci diváci seznámit s aktuálním děním  
 

v rámci zahájení bude promítnut filmový dokument 
„Půl roku a 7 000 km v sedle kola Amerikou“ 

a autogramiáda knihy cestovatele Martina Stillera  
„Světem na kole“, 

kterou si budete moci na místě zakoupit 

  

Vstupné dobrovolné 

w w w.tanecnebovino.cz TA NEC nebo VÍNO - taneční kurz

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

DJ Lumír Mořkovský a DJ Mark Urby
překvapení večera, tombola, fotokoutek, pivo za 5,- Kčs

vstup v retro oblečení - vlezné - Kčs119,

informace o vstupenkách na 737 910 533

Těšíme se na Vás

31. brezna 2017
od 19.00 hodin

Kulturní dum obce Baška°

ˇ
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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

ProvádíM 
zemní a výkopové 

práce rypadlo- 
nakladačem JCB,

tel. 732 461 755

· KAVÁRNA
· KOSMETIKA
· PRIVÁTNÍ SPA
· SAUNA

· FYZIOTERAPIE
· REHABILITACE
· JÓGA
www.bodiz.cz

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

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

Ordinační doba - Fyzioterapie
Pondělí 07.00 - 12.00 12.30 - 15.30 
Úterý 07.00 - 13.00 13.30 - 17.00
Středa 08.00 - 13.00  13.30 - 16.30
Čtvrtek 08.00 - 13.00  13.30 - 16.30
Pátek 08.00 - 13.00  13.30 - 15.00
Tel.: 595 172 783

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

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

KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR • MAGNETOTERAPIE • LÉČEBNÁ TELĚSNÁ 
VÝCHOVA • ELEKTROLÉČBA MĚKKÉ TECHNIKY • REFLEXNÍ A VAZIVO-
VÁ MASÁŽ • PODVODNÍ MASÁŽ • LÉČEBNÝ ULTRAZVUK • MOBILIZACE 
PÁTEŘE, KLOUBŮ A ŽEBER • ULTRAZVUK • MEDICAL TAPING CONCEPT

FYZIOTERAPIE
V BODIZ

www.bodiz.cz

201

Kunčice pod Ondřejníkem 627

 

 

 

 

 
 

 Projekce, realizace a údržba zahrad/zeleně 
 Stavba kamenných zídek, gabionu 
 Střešní zahrady, zahradní prvky 
 Zakládání trávníku, terénní úpravy 

+420 739 037 310 / www.lampart-mec.cz  
 


