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slovo starostky

Vážení spoluobčané,
po dlouhé zimě začíná opět nejkrásnější měsíc v roce – kvě-

ten. Kromě toho, že dokonale zbarví všechny zahrady, parky 
a ulice, připomíná nám poselství konce druhé světové války. 
Pravdou je, že se válka našeho města skutečně dotkla, a to ze-
jména po lidské stránce, což dnes připomínají památníky v růz-
ných částech našeho města. Nesou 186 jmen našich blízkých, 
sousedů či přátel, mnozí z nás nosíme stejná příjmení. Spojuje 
je jedno – válka nám je navždy vzala. Mnozí z nich třeba ani 
bojovat nechtěli, přesto se nikdy nevrátili. Pamětníků těchto dáv-
ných událostí zákonitě ubývá. Byť právě neslavíme kulaté výročí 
ukončení války, je nutno jej opět připomenout. Z historie bychom 
již měli znát, že mír opravdu není „zadarmo“. Je potřeba konat již v zárodcích budoucích událostí, 
které by se mohly lehce obrátit proti nám. Ve světle současné světové situace, kdy si nikdo v žádném 
koutě světa nemůže být jist svou bezpečností, kdy se na mnoha místech světa bojuje a mnohde je 
válečný konflikt již „na spadnutí“, kdy organizace, státníci, ale především rozumně smýšlející lidé se 
snaží uhájit křehký mír, se mi toto slovo skutečně nepíše úplně nejsnadněji. Jako bychom byli nepo-
učitelní. I když se toto naší země zdánlivě netýká, stačí sledovat televizní zpravodajství a ovládne vás 
pocit hrůzy, násilí a negativismu. Přesto věřím, že si lidstvo uchová zdravý rozum, poučí se z histo-
rických chyb, ukončí válečné konflikty a zabrání tomu, aby se již nikdy nic podobného neopakovalo. 

Další dva momenty, o kterých se chci zmínit, jsou naopak nadmíru pozitivní. Radost mi udělal vel-
ký počet 132 budoucích prvňáčků, kteří byli zapsáni do našich škol. Toto číslo je skokovým nárůstem 
počtu za celou řadu posledních let a znamená mnoho změn. Jednou z nich je plánovaná přístavba 
ZŠ Komenského s vybudováním dvou nových učeben a rozšířením jídelny. Zápisy dětí do našich 
mateřských škol, které budou probíhat v tomto měsíci, potvrdí, že je nutno navýšit kapacitu i pro před-
školní vzdělávání. Již v květnu začíná přístavba MŠ Janáčkova, která umožní navýšit kapacitu o 50 
dětí. Investice to bezesporu jsou, ale patří do kategorie těch radostných, s velkou přidanou hodnotou. 

Druhým pozitivním momentem je ukončení projektu Humanizace Střediska sociálních 
služeb (bývalého kláštera). Je to jeden z nejnáročnějších projektů za posledních pár let a jeho 
přínosem je kromě stavebních úprav i vysoká kvalita služeb, kterou v současné době nabízí.

Doufám, že nám květen nabídne krásné počasí a dostatečně si užijeme rozkvetlé přírody 
a sluníčka. Přeji všem krásné a úspěšné dny!  

 Helena Pešatová, starostka města

FRÝDLANT – Středisko sociálních slu-
žeb ve Frýdlantě nad Ostravicí prošlo nutnou 
a rozsáhlou rekonstrukcí, která přinesla oče-
kávaný výsledek. Projekt ve finále ve všech 
rozměrech překonal původní očekávání. Stře-
disko tak může řadu dalších let nabízet služby 
ve špičkovém standardu.

Původní klášter Milosrdných sester sv. 
Karla Boromejského sloužil od roku 1876 pro 
výchovu dívek a nesl název Bedřichův ústav. 
Později v letech 1963 až 1983 v něm sídlila 
Střední všeobecně vzdělávací škola a pak 
gymnázium. V roce 1970 už v objektu bydlelo 
250 uživatelů-seniorů. 

Objekt byl sice od samotného počátku prosto-
rově velkorysý, neodpovídal však požadavkům 

na život seniorů, které jsou kladeny na taková 
zařízení. Nesplňoval charakter bezbariérovosti, 
což zásadně limitovalo možnosti sociální prá-
ce se seniory. Uživatelé, kteří obývali původně 
osmi až šestilůžkové, později převážně dvou 
a třílůžkové pokoje, měli k dispozici pouze spo-
lečné sociální prostory na denní hygienu a ne-
měli vlastní sociální zázemí. Na každém patře 
byla jen jedna místnost vyčleněna na práci se 
seniory a na jejich setkávání s rodinou a přáteli. 
Středisko zároveň nemělo k dispozici dostatek 
odborně vyškoleného personálu.

Navýšení prostředků
Dne 24. 11. 2011 byl Frýdlantu nad Os-

travicí schválen grant z Fondu na přípravu 
projektu ve výši 516.000 korun. Dotace byla 
využita na přípravu projektové dokumentace 
ke stavebnímu řízení. Projektovému týmu už 
nic nebránilo v přípravě samotného projektu 
Humanizace Domova pro seniory Frýdlant nad 
Ostravicí, který byl po sérii hodnotících jedná-
ní schválen v celkové výši 28.871.000 korun. 
K podpisu smlouvy došlo 18. 12. 2012 za účas-
ti velvyslance Švýcarské konfederace v České 
republice pana André Regliho a paní starost-
ky Heleny Pešatové. Po přepočtu kurzu CHF 

na Kč, ke kterému došlo v roce 2015, byl pro-
jekt navýšen na celkovou částku 35.870.000 
korun. „Díky výraznému navýšení bylo možno 
realizovat mnohem více aktivit, než kolik se 
plánovalo,“ potvrdil zástupce Švýcarského vel-
vyslanectví v Praze David Stoklasa. 

Nový začátek
Hlavním cílem projektu bylo pomocí huma-

nizace stávajících pobytových služeb zvýšit 
kvalitu poskytované péče s využitím nejno-
vějších poznatků v metodách sociální péče. 
Realizací projektu se dosáhlo plně bezbari-
érovosti ve všech čtyřech vstupech. Zrekon-
struovala se také stávající centrální sociální 
zařízení v prvním, druhém i třetím nadzemním 
podlaží. Jižní křídlo objektu je plně bezbari-
érové a nabízí kapacitu 18 pokojů. 12 jich je 
dvoulůžkových a 6 jednolůžkových, všechny 
disponují vlastním sociálním zázemím, kuchy-
ní, obývacím prostorem a předsíní. „Sociální 
zařízení mají hned vedle pokoje, takže jejich 
uživatelé nemusí jezdit dlouhými chodbami 
a mají tak své soukromí,“ těší paní starostku. 

„Jsem velice spokojen, pokoj je prostorný. 
Mám svou koupelnu i WC a ke všemu se mi zde 
vejdou všechny mé věci, které potřebuji,“ uvedl 
klient Petr. „Mně se líbí všechno, mám velký po-
koj sám pro sebe, a to i koupelnu se záchodem. 
Všechno je tady nové, já jsem spokojený,“ dopl-
nil ho pan Stanislav.  (Pokračování na str. 2)

Investice za takřka 36 milionů změnila „klášter“

MIKROREGION – Poslední dubnovou so-
botu proběhl první termín forenzního značení 
jízdních kol, elektrokol a invalidních vozíků 
v obcích Baška a Bílá. V měsíci květnu pokra-
čujeme v dalších obcích. 

V sobotu 6. 5. v Čeladné v tělocvičně 
ZŠ a také v Janovicích u obecního úřadu. 

V sobotu 13. 5. a ve středu 17. 5. ve Frý-
dlantě nad Ostravicí v předsálí tělocvičny 
ZŠ Komenského, vstup z ulice Školní. 

V sobotu 27. 5. v Kunčicích pod Ondřej-
níkem v suterénu obecního úřadu. 

V sobotu 3. 6. v Pržně u Občanského 
centra. 

Značení bude probíhat vždy od 9.00 
do 17.00 hodin. 

Termíny v dalších obcích jsou zveřejněny 
na mikroregion.reservanto.cz, kde si také můžete 
rezervovat konkrétní čas. Na značení kol budete 
včas upozorněni také svým obecním úřadem. 
Celé značení jednoho kola trvá zhruba 10 minut. 
Roztok je nutné nanášet na čistá místa, proto je 

nezbytně nutné kolo před značením řádně očistit, 
a to i na místech hůře dostupných (spodní část 
rámu, všechny sváry atd.). Značení je zdarma. 
S sebou je nutné vzít důkladně očištěné pojízdné 
jízdní kolo, občanský průkaz a doklad o nabytí 
(např. účtenku, fakturu, záruční list apod.), popř. 
je možné na místě vyplnit čestné prohlášení o na-
bytí. Prosíme občany, aby k označení jízdních kol 
nevozili kola nepojízdná, zastaralá nebo poško-
zená, značení těchto kol je zbytečné a nákladné. 

Pro podrobné informace můžete kontakto-
vat B. Manďákovou Radovou, tel. 558 412 556, 
email: investice.vedouci@obec-ostravice.cz.

Projekt připravilo Zájmové sdružení Frý-
dlantsko-Beskydy ve spolupráci s partne-
rem projektu Městskou policií Frýdek-Místek 
a za podpory Ministerstva vnitra ČR.

PARK NA BÍLÉ: Letní sezóna v Dětském 
letním parku byla zahájena. Zábavní park 
pod širým nebem bude v květnu v provozu 
o víkendech a svátcích od 9 do 18 hodin.

Mikroregion pokračuje ve forenzním značení

SYNTETICKÁ DNA: Novinka v bezpečnos-
ti už i v mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy. 
 Foto: Petr Pavelka

BESKYDY – Spolek Čisté Beskydy pořádá 
27. května již třetí ročník nejrozsáhlejší úklidové 
akce v Beskydech, která nese název „Poděkuj 
horám“. Vloni přilákal do lesů tisícovku lidí. Vy-
sbírali přes 20 kontejnerů odpadu. Letos chce 
oslovit aspoň dvojnásobek dobrovolníků.

Zatímco předchozí ročníky se odehrály 
v chladných dubnových dnech, letošní ročník se 
organizátoři rozhodli posunout blíže k létu. Dob-
rovolníci, kteří se dostaví na sběrná místa v čase 
mezi 9. a 15. hodinou, dostanou pytle a mohou 
vyrazit libovolným směrem po jakékoliv turistic-
ké trase. Veškerý vysbíraný odpad ze sběrných 
míst svezou obce nebo provozovatelé rekreač-
ních areálů na skládku. Za vynaložené úsilí zís-
ká každý sběrač malou pozornost na památku, 
dospělí i letos obdrží kupón na pivo, které věno-
val pivovar Vojkovický koníček. Zájemci budou 
opět slosování v tombole, které se uskuteční 
na Čeladné, na Beskydské party Čistých Bes-
kyd, která bude díky vstřícnosti místního vedení 
obce stejně jako vloni příjemnou tečkou za celo-
denní prací dobrovolníků a od 16 hodin nabídne 

pestrý hudební program. Speciální cenu dosta-
ne také nálezce nejkurióznějšího předmětu.

Organizátoři se snaží každoročně vylepšo-
vat zázemí pro sběrače a překvapovat novinka-
mi. „Sběrná místa si rozdělují nadšenci a firmy. 
Každé sběrné místo má svého patrona. Někdo 
vaří čaj, jiný peče koláče, všude na dobrovol-
níky čekají úsměvy,“ říká předsedkyně spolku 
Čisté Beskydy Kateřina Piechowicz.

Sbírat odpadky není žádná novinka a orga-
nizují ho spolky a jednotlivci po celé republice. 
V čem je koncept Čistých Beskyd tak účinný, 
že se do něj každoročně zapojí stovky lidí?

„Sázíme na patriotismus a taky se snažíme 
dělat akci zábavnou. Ukazuje se, že nestačí 
jen přistavit kontejnery a rozvěsit letáčky. Ze 
sběru jsme udělali happening, zábavu pro 
děti. Je to prostě akce, u které chce každý být. 
Malá pozornost jako poděkování a společně 
strávený čas u pivka na závěr každého roz-
svítí. Myslím, že jedině pozitivní motivace je 
správná cesta,“ domnívá se Piechowicz.

Plán sběrných míst: Chata Prašivá, 
Morávka Lipový, Visalaje – parkoviště, 
Malenovice – Rajská bouda – parko-
viště, Sepetná/trafostanice, Ostravice 
– Smrkovka, Čeladná – Cyrilka, On-
dřejník – Opálená, Palkovické hůrky 
– Kabátice, Trojanovice horní i dolní 
stanice lanovky, Javorník – Žabárna.

Pro více informací kontaktujte Ka-
teřinu Piechowicz, tel. 777 061 117, 
email: katerina@cistebeskydy.cz

Čisté Beskydy vyrazí na úklid,
jejich úsilí odmění muzikanti

Festival Ladná Čeladná letos 
rozšiřuje hudební nabídku

ČELADNÁ – Již potřetí bude Čeladná hos-
tit hudební festival s dětskou scénou nesoucí 
příznačný název Ladná Čeladná. Letošní roč-
ník, který se odehraje 4. a 5. srpna v areálu 
Základní školy Čeladná, přináší řadu novinek. 
Tou největší je vznik druhé scény, na níž se 
budou střídat divadelní představení s koncerty.

Vedle již tradiční hlavní hudební scény tak 
bude letos fungovat i menší stage. „Vznikem 
druhé scény reagujeme na hluchá místa, kte-
rá v předchozích ročnících nastávala v době, 
kdy se na hlavní scéně připravoval koncert 
další kapely. Program na této malé scéně se 
bude proměňovat dle denní doby. Odpoled-
ne se zde odehrají divadelní představení pro 
děti, poté bude následovat koncert a na závěr 
vystoupí DJ,“ přibližuje člen dramaturgického 
týmu Jiří Moravčík.

I tento rok festival slibuje pestrou hudební 
nabídku napříč hudebními žánry. Kompletní 
program organizátoři zveřejníme později, z do-
sud ohlášených domácích kapel můžeme zmí-
nit například písničkáře Pekaře, pyšnícího se 
na Youtube statisíci zhlédnutí, či Pokáče, jehož 
aktuální turné po Česku bývá beznadějně vy-
prodané. Jako bonus pak Pokáč na Ladné Če-
ladné vystoupí s pěveckým sborem ZŠ Čelad-
ná, s nímž odehraje dvě skladby. Festival dále 
uvede třeba Jananas, známé svými originálními 

texty, nebo kapelu The Tap Tap, kterou založili 
studenti Jedličkova ústavu a s níž sklízejí úspě-
chy nejen doma, ale také za hranicemi. Mezi 
interprety se objeví rovněž zahraniční kapela. 
„Naším cílem je každý rok představit návštěv-
níkům zajímavou zahraniční kapelu, kterou sice 
v rádiu neuslyšíme, ale rozhodně stojí za to si ji 
poslechnout. Letos volba padla na britské Skin-
ny Lister, hrající směsici folku, rocku a punku. 
Na loňských Colours kapela patřila mezi perlič-
ky na Drive stage a na strhující show se může 
těšit i Ladná Čeladná,“ podotkl Jiří Moravčík.

 (Pokračování na str. 14)
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jubilea

Blahopřejeme
všem oslavencům

Jubilanti města Frýdlantu nad Ostravicí:

V měsíci únoru 2017 oslavila své životní 
jubileum a dala se zveřejněním svůj souhlas: 
paní Anežka Mořkovská, 87 let, Frýdlant

V měsíci březnu 2017 oslavili svá životní 
jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas:
paní Anna Večeřová, 92 let, Frýdlant

pan Josef Šrubař, 85 let, Frýdlant
pan Eduard Paseka, 85 let, Frýdlant

paní Josefa Popelářová, 80 let, Frýdlant
paní Vladimíra Pavelcová, 80 let, Frýdlant

paní Vlasta Galasová, 91 let, Frýdlant
paní Marie Sysalová, 80 let, Frýdlant
paní Žofie Jindrová, 93 let, Frýdlant
pan Milan Korbel, 80 let, Frýdlant
pan Cyril Brabec, 85 let, Lubno

 V měsíci dubnu 2017 oslavili svá životní 
jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas:
paní Františka Bastlová, 91 let, Frýdlant

paní Olga Kampová, 95 let, Frýdlant

 (Pokračování ze str. 1)
Spokojený je i pan ředitel Hořínek. „Vždy 

jsem se snažil řídit tím, že to, co chci pro sebe, 
tak chci i pro druhé,“ řekl a dodal: „Skvělá 
zpráva je, že naši klienti zvládli život na stavbě 
v celkové pohodě a pochopení. Výborné je, že 
se lidé v nových pokojích rychle zabydleli a po-
chvalují si je.“ 

Pomohlo se i zaměstnancům
U jižního křídla byl také instalován lůžkový 

výtah a v západním křídle byly zřízeny místnos-
ti pro zaměstnance, šatny, toalety, zázemí pro 
volnočasové aktivity nebo sklad. Došlo i k pro-
školení stávajících zaměstnanců. Starostka 
Helena Pešatová uvádí, že právě ve směru 
k zaměstnancům je význam projektu obrovský. 
„Všichni víme, že platy pracovníků v sociální 
oblasti jsou velmi nízké, proto i město přispělo 
finanční dotací k tomu, aby jejich práce mohla 
být lépe ohodnocena a tito zaměstnanci nám 
neodešli. My tvoříme objekt, který bude pěk-
ný, moderní, se službami na špičkové úrovni, 
budeme tady mít dostatek klientů, ale kdo se 
o ně bude starat, nebýt odborného, vstřícného 

a chápajícího personálu? Jsem proto nesmírně 
ráda, že se nám povedlo vytvořit i pro ně nové 
zázemí,“ uvedla. „Službu netvoří jen zázemí, 
ale především lidé, jak klienti, tak personál,“ do-
dal ředitel Hořínek. V souvislosti s aplikací no-
vých metod v práci se seniory bylo také nutné 
zvýšit kompetentnost a dovednosti pracovníků, 
kteří jsou s nimi v přímém kontaktu a podílejí se 
na jejich péči. Jednalo se o 38 pracovníků, kteří 
prošli školeními plánovanými v rámci projektu. 

Plánované rozšíření
O významu rekonstrukce se zmínili také 

zástupci z ministerstev. „Tento projekt je je-
den z těch větších. Úspěch Frýdlantu je mě-
řitelný tím, že se dostal mezi 30 vybraných 
projektů, respektive pouze mezi desítku, které 
byly realizovány v sociální oblasti,“ poukáza-
la na důležitost investice Tereza Vavrečková 
z Ministerstva financí ČR. „Jen málo domovů 
pro seniory funguje tak úžasně, jako to funguje 
tady ve Frýdlantu,“ dodala Petra Hájková z Mi-
nisterstva práce a sociálních věcí ČR. Kus dlou-
hé a náročné práce je za námi. Výsledkem je 
úspěšná rekonstrukce se spokojenými klienty 

a zaměstnanci. Proměna Střediska ale zdaleka 
nekončí. „Rekonstrukce „kláštera“ bude pokra-
čovat, jede se dál,“ prozradila paní starostka. 
„Již nyní netrpělivě očekáváme informaci o při-
dělení cca 90% dotace na opravu kulturního 
sálu ve středisku. S realizací by se mělo za-
čít již začátkem letošního podzimu. A za rok, 
pokud budeme úspěšní v čerpání dotací, nás 
čeká finančně i organizačně náročný projekt 
opravy pokojů našich uživatelů ve 2. a 3. pod-
laží objektu,“ dodává na závěr starostka města 
Helena Pešatová. 

Investice za takřka 36 milionů změnila „klášter“

ve  spolupráci

ZŠ Komenského v předsálí tělocvičny
vstup z ulice Školní
13. a 17. května 9.00–17.00 hod.

FORENZNÍ
ZNAČENÍ
JÍZDNÍCH KOL
ZDARMA

Frýdlant nad Ostravicí

PREVENCE  
PROTI ODCIZENÍ
Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy,  
ve spolupráci s MP Frýdek-Místek 
a za podpory Ministerstva vnitra, 
připravilo projekt „Forenzní zna-
čení jízdních kol, elektrokol a inva-
lidních vozíků“ pomocí syntetické 
DNA.

Kolo se označuje mikroskopickými 
tečkami, které jsou pouhým okem 
neviditelné. 

Deštivé počasí a nízké teploty neu-
možňují značení provádět, protože 
by bylo nestabilní a viditelné. Za ne-
příznivého počasí může být znače-
ní zrušeno. O náhradním termínu
budete včas informováni. 

Své jízdní kolo si můžete nechat 
označit také v ostatních obcích mi-
kroregionu.

CO BUDETE 
POTŘEBOVAT?
• čisté jízdní kolo

•  účtenku doklad o zakoupení kola 
(pokud nemáte, na místě vyplníte 
připravené čestné prohlášení)

• občanský průkaz

termín si můžete rezervovat na 
mikroregion.reservanto.cz

Vážení spoluobčané,
opět se množí informace o tom, že v našem 

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

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

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

Nemělo by tedy docházet k obtěžování obča-
nů města nabízením a prodejem zboží či služeb 
v domech či bytech. V opačném případě by se 
mohlo jednat o podezření z porušení právního 
předpisu obce ze strany osoby, která tuto formu 
prodeje na území města Frýdlant n. O. realizuje. 

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

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

 Odbor vnitřních věcí 
 a obecní živnostenský úřad

V sobotu 22. dubna se uskutečnil již 18. 
ročník akce „Otvírání ondřejnických studánek“. 
Ještě ráno to vypadalo, že počasí bude orga-
nizátorům, kterými byli frýdlantský turistický 
oddíl mládeže Divočáci a KČT – turistika Frý-
dlant, přát, ale hned od první minuty startu, tedy 
od 9 hodin, bylo zřejmé, že tomu tak nebude. 
Nebe se zatáhlo a začalo drobně pršet. Jaké 
bylo nadšení a překvapení organizátorů, když 
i v takovém počasí se na start do areálu frý-
dlantské horské služby dostavili první účastníci. 
Děti v pláštěnkách a holinkách, ale s úsměvem 
na tváři, doprovázeny rovněž veselými rodiči, 
se vydaly po stopách pěti ondřejnických „studá-
nek“, kde na ně čekali čerti, loupežníci, vodní-
ci s vílou a ježibaby s ježidědkem. Nejprve ale 
po zaregistrování na startu obdržely malé pitíčko 
k zajištění pitného režimu.

U každé studánky pak malí turisté plnili úkoly 
a za to dostali pamlsek. V cíli pak obdrželi účast-
nický list, něco sladkého na dodání energie 
a pro potěšení omalovánky a malý dárek.

Účast letos tedy vinou počasí nebyla tak hoj-
ná jako v minulých ročnících, ale o to více pořa-
datele potěšilo, že se stále najdou rodiče a děti, 
kteří vymění pohodlí domova u televize za do-
poledne strávené sice v nehezkém počasí, ale 
na čerstvém vzduchu v pohybu a v kruhu svých 

Také v tomto roce se žáci 2. stupně naší 
školy zapojili do celostátního projektu „Ukliďme 
svět, ukliďme Česko“. Téměř 200 dětí se pustilo 
do „očisty“ devíti vytipovaných lokalit. Cíl byl jasný 
– likvidace černých skládek, vyčištění míst kolem 
řeky, v parku nebo v okolí bytových jednotek. 

Během sbírání si všichni prohloubili vědomosti 
z oblasti třídění odpadů, protože ve velkých ige-
litových pytlích nejčastěji končily odhozené lahve 
z plastu i skla, tabulová skla, sáčky i znečištěný 
papír. Bohužel nebyla nouze ani o objemnější 
odpad. Lidé dokážou přírodu zaneřádit třeba 

sanitární keramikou, stavebními materiály, obaly 
od barev, kabely, a dokonce i velkým množstvím 
pneumatik. 

Po čtyřech hodinách poctivé práce se pak 
všichni mohli pyšně ohlédnout. Zůstala za námi 
čistá příroda a obrovské množství sesbírané-
ho odpadu – v letošním roce 2,6 tun odpadu 
a 231 kg nebezpečného odpadu, což bylo 
o 110 kg více než loni! Všichni, kdo přiložili ruku 
k dílu, si zaslouží velký dík i proto, že počasí této 
akci vůbec nepřálo, a přítomní byli několikrát za-
sypáni i kroupami. 

Studánky se vydařily i přes nepříznivé počasí

nejbližších. Všem statečným účastníkům děku-
jeme a již nyní zveme na 19. ročník. Snad nám 
bude počasí více přát.

Závěrem by organizátoři chtěli velmi poděko-
vat zejména zástupcům frýdlantské horské služ-
by v čele s náčelníkem Radimem Pavlicou, kteří 
ochotně poskytli ve svém areálu zázemí pro 
umístění startu, a dokonce pro děti zajistili pitný 

režim. Dále děkujeme Městu Frýdlant nad Os-
travicí, které již dlouhodobě finančně podporuje 
činnost turistického oddílu Divočáci prostřednic-
tvím dotace na celoroční činnost. Nesmíme opo-
menout poděkovat rovněž České průmyslové 
pojišťovně a paní Evě Válkové za drobné dárky, 
které děti obdržely v cíli. 

 Tom Divočáci a turistika Frýdlant n. O.

Informace pro občany 
o podomním prodeji

Komeňák uklízel Frýdlant

V neděli 30. dubna se konal v restauraci 
Lučina ve Frýdlantě n. O. přátelský mariášový 
turnaj. Turnaje se zúčastnilo 18 hráčů z Frý-
dlantu a okolních obcí. 

Nejlepšího výsledku dosáhl Miroslav Šá-
lek z Pržna, na druhém místě skončil Radek 
Holeš z Bystrého a třetí místo obsadil do-

mácí hráč Petr Hlavenka. Jelikož se jednalo 
o přátelský turnaj, nezapočítávají se výsledky 
do celkového hodnocení Mariáš Tour 2017. 
Ta bude pokračovat až 22. října ve 14.00 tur-
najem na Nové Vsi v restauraci Na Nábřeží. 
Všichni příznivci tohoto ušlechtilého sportu 
jsou srdečně zváni.

Mariášový turnaj ve Frýdlantě

Před pár lety jsme ani netušili, že vysílání, 
které sledujeme v televizi, je analogové. Přišli 
jsme na to, až když jsme zjistili, že ho nahradí 
vysílání digitální a my musíme nakupovat nová 
zařízení, set-top boxy a tak dále. A historie se 
opakuje. Sotva jsme si zvykli používat dva ovla-
dače nebo jsme si pořídili novou televizi, už je tu 
hlášení o další změně. Obyčejné digitální vysí-
lání s označením DVB-T už nám stačit nebude, 
na scénu se chystá DVB-T2.

Co to vlastně znamená?
DVB-T2 je novou formou digitálního vysílání. 

Přinést by to mělo spoustu výhod, ovšem žádné 
z nich nejsou zatím přímo potvrzené.

Naopak to, co většinu nepotěší, je fakt, že 
žádné zařízení schopné přijímat současné vysí-
lání DVB-T, nebude použitelné pro DVB-T2. Vý-
měna televizorů nebo set-top boxů se tedy týká 
opravdu všech. Bohužel ani ti, kteří si prozřetel-
ně už teď koupili televizi s DVB-T2 podporou, 
nemusí mít vyhráno. Pokud totiž zároveň přístroj 

Spuštění DVB-T2 se blíží!
neumí kombinovat s tzv. HEVC – obrazovým 
formátem, ve kterém bude vysílání šířeno, je 
vám k ničemu.
Proč se přechází na nový TV standart v ČR?

Hlavním důvodem je uvolnění části sítě pro 
mobilní internet. Mobilních zařízení stále přibývá 
a síť už to nezvládá.

Když už víme, co nám to všechno (ne)přine-
se, a že je to nevyhnutelné, zjistili jsme také, kdy 
nás to čeká. Už se v minulosti objevilo několik 
plánovaných termínů spuštění tohoto vysílání, 
ale zatím se žádný neuskutečnil. Bohužel rok 
2017 zřejmě už opravdu bude tím průlomovým. 
Samozřejmě jako u přechodu z analogového 
vysílání, i tentokrát bude vše probíhat postupně. 
Nedokážeme říct, jaká vlna vypnutí DVB-T vás 
zasáhne, nicméně by to mělo probíhat od roku 
2018 do 2021. Snad alespoň tentokrát se bude 
jednat o řešení dlouhodobějšího charakteru…

Máte-li v plánu nakupovat nové zařízení, tak 
sledujte, zda je u popisu produktu tato značka:
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Staré Hamry

Frýdlant nad Ostravicí, Staré Hamry

noví občánci
Dne 19. 4. 2017 se rodičům Vladimíru Něm-
covi a Marii Bačové narodil syn František.
Rodičům srdečně blahopřejeme a malému 

Františkovi přejeme v životě jen to nejlepší!

Staré Hamry 
7. 5. v 11.30 

14. 5. v 11.30 
21. 5. v 11.30 

Staré Hamry-Gruň 
28. 5. v 10.30 – poutní bohoslužba 

Bílá
7. 5. v 10.30 

14. 5. v 10.30 
21. 5. v 10.30

Přehled bohoslužeb v květnu

rozloučili jsme se 

Dne 2. 4. 2017 zemřela ve věku 80 let 
paní Terézia Veličková..

 Nezapomeneme.

jubilea
V měsíci květnu oslaví své životní jubileum:

Paní RŮŽENA VELIČKOVÁ 70 let
Naší jubilantce k jejímu výročí srdečně 

blahopřejeme a do dalších let 
přejeme pevné zdraví!

z kalendáře akcí
4. května: Kladení věnců k památníku padlých
5. května: Májové posezení u cimbálu
10. května: Den matek
13. května: Svoz nebezpečného odpadu
27. května: Smažení vaječiny a kácení máje
28. května: Poutní bohoslužba na Gruni
3. června: Dětský den

Zima se nevzdává ani 23. dubna 2017…

Především stavební odpad, jehož likvidaci 
si musí každý stavebník zajistit sám a na své 
náklady. Dále velkoobjemový odpad, jako je 
např. nábytek, elektrospotřebiče, matrace, 
pneumatiky a jiný nebezpečný odpad, a také 
bioodpad, železo, dřevo ani kamení.

Svoz nebezpečných odpadů a elektrospo-
třebičů zajišťuje obec 2x ročně prostřednictvím 
mobilních svozů Frýdecké skládky. Alternativou 
ke svozu je možnost celoročního využívání sběr-
ného dvora na Ostravici, a to pro odevzdávání 
nejen nebezpečného odpadu, pneumatik a elekt-
rospotřebičů, ale také velkoobjemového odpadu.

Využívat k uložení výše jmenovaných druhů 
odpadů sběrný dvůr namísto kontejnerů, kam 
nepatří a kde ho musíme stejně odvézt, by snad 
neměla být pro nikoho z nás taková zajížďka, 
vždyť skoro všichni jezdíme okolo auty za náku-
py či jiným záležitostmi. Chce si to jen správně 

naplánovat. A pokud někdo nebude mít možnost 
odvozu do sběrného dvora, stále bude zachován 
mobilní svoz.

Sběrný dvůr není určen pro organizace. Sběr-
ný dvůr má pevně stanoveny provozní podmínky 
a určenou provozní dobu.

Provozní doba Sběrného dvoru Ostravice:
STŘEDA
14.00 – 17.00 hodin (květen – říjen)
12.00 – 15.00 hodin (listopad – duben)
SOBOTA
9.00 – 12.00 hodin (celoročně)

V posledních dnech loňského roku došlo 
k poškození autobusové zastávky na Hutích 
a v průběhu měsíce dubna zase někdo „zkrášlil“ 
všechny autobusové zastávky v obci různě ba-
revnými srdíčky. 

Oprava zastávky na Hutích nebyla levná. 
Cena za opravu činila 47 tisíc Kč (máme maje-
tek pojištěn, a tak z rozpočtu obce nás to stálo 
5 tisíc Kč).

Podle mě však není důležité, za čí peníze byly 
zastávky opraveny, ale jde o to, že vůbec byly 
poškozeny, schválně poškozeny. Proč něko-
mu dělá radost ničit? To se nedovíme, protože 
ten někdo je anonymní, pachatel nebyl dohledán.

Opakující se vandalství a žádost Obvodního 
oddělení Policie ČR z Frýdlantu nad Ostravicí 
přispěla k tomu, že zastupitelé obce na svém 
příštím zasedání budou jednat o zřízení „Měst-

ského kamerového dohledového systému“ 
(MKDS). Od zřízení kamerového systému, 
umístěného u silnice I/56, očekáváme snížení 
počtu protiprávních jednání a zajištění vyššího 
bezpečí občanů. Ze zkušeností měst a obcí, kde 
kamerový systém už využívají, víme, že již sa-
motné zřízení MKDS a oznámení o tomto vede 
ke snížení rizika výskytu trestných činů. MKDS 
plní funkci prevence.

Obec Staré Hamry 
se opět přihlásila do krajského kola 

Vesnice roku 2017
Co to obnáší?

Vyplnit přihlášku, zpracovat charakteristiku 
obce, přiložit fotografie ze života v obci a vše 

zaslat na MMR – splněno.
Pokračováním je návštěva hodnotící komise. 

Kdy? Termín nám bude oznámen někdy 
v průběhu měsíce května. 

Loňské druhé místo v kraji je velkou výzvou. 

Obecní byt u školy
Rekonstrukce obecního bytu u školy byla 

dokončena. Se současným novým stavem se 
mohli občané seznámit na dni otevřených dve-
ří. Byt je připraven k pronájmu. 

Výše nájemného: 50–55 Kč/m2 
Rekonstrukci prováděla firma BESKYD-

GROUP s.r.o., celková cena díla 868.069,96 Kč.

Obecní úřad Staré Hamry pořádá
„Májové posezení u cimbálu“ 

cimbálové muziky Polajka.
V pátek 5. 5. od 17.30 hodin

v kulturním domě na Samčance.
Pohoštění zajištěno. Vstupné: 50 Kč

Pietní akt – pokládání věnců
Obec Staré Hamry zve občany 
na slavnostní pokládání věnců 

u památníků padlých na Samčance, 
které proběhne dne 4. 5. v 10 hodin.

Spolek dobrovolných hasičů Staré Hamry 
zve všechny děti a rodiče na tradiční

smažení vaječiny a kácení máje
V sobotu 27. 5. od 16.00 hodin 
u Domu hasičů na Samčance.

Občerstvení zajištěno! 
Srdečně zvou pořadatelé.

Proč někomu vadí naše autobusové zastávky?

Co do velkoobjemových kontejnerů nepatří? 

Harmonogram sběru 
nebezpečného odpadu
Termín konání: 13. 5. 2017
Zemědělské družstvo: 10.35 – 10.45
Gruň: 11.15 – 11.25
Jamník: 11.40 – 11.50
Základní škola – Hotel ČERTŮV HRÁDEK: 
12.00 – 12.10
Most: 12.20 – 12.30
Samčanka za obecním úřadem: 12.40 – 12.50
Obec Staré Hamry – NO, ZO a PNEU.

V minulém vydání našeho zpravodaje jsem 
psala o jarním úklidu. Provádíme ho každoroč-
ně a bezpochyby všichni. Svědčí o tom přepl-
něné kontejnery. 

Ano, kontejnery jsou určeny pro ukládání od-
padů. V podmínkách naší obce, kde není mož-
né pro ukládání komunálního odpadu zavedení 
systému odpadních nádob (popelnic pro každý 
dům samostatně), slouží pro ukládání komu-
nálního odpadu velkoobjemové kontejnery. Je 
to systém léty ověřený. Na druhé straně velké 
kontejnery svádějí k odkládání veškerého od-
padu, nejen komunálního.

Fotografie jsou malou ukázkou toho, jak by 
to nemělo vypadat. Obrázek, jak by to mělo vy-
padat, bohužel nemáme.

Odpadové hospodářství

Duben, ještě tam budem – tak to tedy letos 
platilo doopravdy. Jak jsme si v posledních le-
tech zvykli, že teplo přicházelo na jaře dříve 
než obvykle, tento rok jako by příroda chtěla 
dohnat chybějící studené dny předcházejících 
let, vpravdě aprílové dubnové počasí nás pro-
vázelo po celý tento druhý jarní měsíc. 

A zatímco venku si to mezi sebou rozdá-
vala dvě roční období, v útrobách naší školní 
budovy jsme se snažili udržet si jarní náladu 
stůj co stůj. Takovým prvním jarně laděným 
počinem zcela jistě byly velikonoční dílny 
na 1. stupni. Proběhly ve středu 12. dubna 
a měly za úkol pomoci dětem připravit si pro 
své domovy nejen množství jarních dekorací, 
ale třeba i malovaná vajíčka pro šmigrustníky 
anebo vlastnoručně vyrobená přáníčka. Jak 
bývá při těchto našich projektech zvykem, 
nechyběli dobrovolníci z řad rodičů, prarodi-
čů i jiných příbuzných. Jejich pomoci si vždy 
velmi vážíme a děkujeme za ni. Přispívá nejen 
k vzájemnému přátelství a dobrým vztahům, 
ale radosti, neboť děti společně s nimi zvlád-
nou mnohem více výrobků, než by byly schop-
ny udělat jen v přítomnosti svého pedagoga. 

Dalším významným dubnovým projektem 
bylo celodenní vyučování zaměřené na ochra-
nu přírody, třídění odpadů a nutnost začít se 
zamýšlet nad další existencí lidstva na země-
kouli, to vše inspirováno dvaadvacátým dub-
nem, jenž si celý svět osvojil jako Den Země. 
V pátek 21. dubna se jednotlivé třídy se svými 
učiteli zaměřily v různých činnostech na pro-
blematiku, která si zcela jistě zaslouží čím dál 
více naši pozornost. Na programu byla témata 
jako dopady lidské činnosti na ničení životního 
prostředí, respekt k přírodě kolem nás, ekolo-

Frýdlantský Kruh přátel hudby, Kulturní cent-
rum a město Frýdlant nad Ostravicí pořádají kon-
cert smyčcového kvarteta ke státnímu svátku ČR.

Proběhne ve středu 10. května v Janáčkově 
síni. Vystoupí výborné Graffovo kvarteto, které 
jsme k nám pozvali už v roce 2014 a 2006. Zazní 
barevná, zajímavá a vzrušující hudba novějších 
autorů (Gideon Klein, Viktor Kalabis) i hudba 
patřící k největším klenotům repertoáru, kvartet 
Antonína Dvořáka d moll.

Na internetových stránkách antonin-dvorak.
cz se o tomto kvartetu píše mj. toto: „Kvartet d 

moll je charakteristický svým melancholickým, 
místy až snovým laděním, svoji duchovní intimi-
tou a ušlechtilým zvukem. Třetí věta v pomalém 
tempu, oscilující na pomezí tónin D dur a h moll, 
představuje jeden z nejpůsobivějších projevů 
Dvořákovy lyriky.“

Můžeme se tedy těšit na opravdu krásný kon-
cert.

Vstupné je 120 Kč, senioři/studenti 80 Kč, čle-
nové KPH 50 Kč, s abonentní vstupenkou zdar-
ma. Volný vstup mají také žáci frýdlantské ZUŠ.

 Výbor KPH

Studánky se vydařily i přes nepříznivé počasí

gie, třídění a recyklace odpadů apod. Přista-
vený kontejner využily děti i učitelé ke zbavení 
se nepotřebných věcí, sbíral se starý papír, 
někteří vyrazili i přes počáteční nepřízeň po-
časí ven. Sluníčko jako by malým ochráncům 
Země dávalo najevo svoji náklonnost, vysvit-
lo zpoza mraků, a tak si třeba druháci mohli 
na Hlavní ulici spočítat, kolik aut kolem nich 
projede za pět minut (bylo jich asi 50!), zjistit, 
jaké kontejnery na tříděný odpad máme u nás 
ve městě a spoustu jiných zajímavých věcí. 
Šlo prostě o to, naučit se uvědomění, že pro 
začátek třeba stačí více přemýšlet o tom, co 
a kam vyhazujeme. A v tom musí začít každý 
sám u sebe. Určitě chceme, ať beze strachu 
pro Zemi něco uděláme. Ať začneme hned. Ať 

nepřestáváme. Ať je naše modrá planeta pro 
všechny rájem na zemi. A k tomu byl i tento 
projekt.  lg

Koncert smyčcového kvarteta 
ke státnímu svátku

Velikonoční dílna v ZŠ TGM.

Druháci ze ZŠ TGM měli při vycházce ke Dni Země štěstí. Viděli, jak se měří 
statika starého velkého stromu, a dokonce si i vyslechli, jak se to dělá.

Dubnové slavení v ZŠ TGM
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slovo starosty

Lhotka

Vážení spoluobčané,
po pravém aprílovém počasí, které panovalo minulý měsíc, jsme vstou-

pili do jednoho z nejkrásnějších období, kterým je bezesporu květen. Louky 
dostaly sytě zelenou barvu, stromy a keře rozkvetly a příroda kolem nás se 
rozzářila jasnými barvami. Mnoho z vás již teplejší počasí vylákalo na pro-
cházky v okolí obce, kdy jste si opět mohli posedět a relaxovat na odpo-
činkových lavičkách, které jsme v minulém roce osadili na různých oblíbe-
ných místech. V letošním roce plánujeme jejich počet ještě o několik zvýšit a rozmístit je kolem 
turistických chodníčku v okolí vesnice. Kdo ještě tyto pro mnohé již známá místa nenavštívil, vřele 
doporučuji. Z laviček se vám naskytnou pěkné pohledy nejen na celou Lhotku, ale i okolní krajinu. 
V letošním roce jsme získali čtyři pracovníky na VPP, kteří společně s p. Židkem budou dbát o úklid 
a zvelebování naší obce, abychom mohli začátkem července s hrdostí přivítat návštěvníky, kteří 
se k nám sjedou na 37. Sraz Lhot a Lehot. Tito pracovníci jsou financováni z úřadu práce. Novým 
pomocníkem jim bude nový lesní malotraktor, na který jsme získali část financí z dotace od SZIF 
na realizaci projektu „Pořízení techniky pro lesní hospodářství“ z Programu rozvoje venkova. Dal-
ší úspěšnou žádost o dotaci jsme podali na MMR v Programu podpory a rozvoje venkova, ze 
kterého budeme spolufinancovat opravu místní komunikace od křižovatky u kostela po obchod 
U Ivánků. V neposlední řadě jsme uspěli i s žádostí o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017“ 
na opravu oplocení a zpevněných ploch u mateřské školy. Na tyto dvě investiční akce v současné 
době probíhá výběrové řízení na dodavatele prací a obě budeme realizovat ještě v letošním roce. 
Připomínám, že u bývalého kravína je opět v provozu sběrné místo biologicky rozložitelného od-
padu rostlinného původu, kde můžete odkládat větve a klestí z ořezu stromů a keřů, které bude 
následně seštěpkováno pracovníky obce. Přeji vám všem krásné prožití květnových dnů a hodně 
jarního sluníčka. Zdeněk Kubala, starosta

noví občánci
V březnu se rodičům 

Kateřině Macurové a Michalu Mrkvovi 
narodila dcera Eliška.

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

jubilea

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

Anežka Tomková - 90 let
Marie Šmírová - 88 let
Jana Závodná - 70 let 
Stanislav Žídek - 65 let

Anna Volná - 50 let
Za obecní úřad přejeme všem oslavencům 

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

krátce z obce

Vítání občánků
V pátek 2. června v 17 hodin se uskuteční 
v sále Obecního domu vítání osmi nových 
občánků.
Přivítáme tři chlapce a pět děvčátek. Rodi-
čům budou s předstihem zaslány pozvánky.

Smažení vaječiny
Klub seniorů zve všechny na tradiční smaže-
ní vaječiny v pondělí 5. června 2017 od 15 
hodin na sportoviště „Kuřín“

Svoz odpadu
Termíny svozu komunálního odpadu v květ-
nu: úterý 2. 5., 16. 5. a 30. 5.

Zápis dětí do mateřské školy Lhotka, pří-
spěvková organizace pro školní rok 2017–2018 
proběhne ve středu 10. května v době od 8.00 
do 12.00 hodin v budově mateřské školy. Žá-
dosti o přijetí a Přílohu k žádosti o přijetí dítěte 

do mateřské školy (Potvrzení lékaře) si zákonní 
zástupci mohou vyzvednout v mateřské škole 
nebo vytisknout z internetových stránek obce 
Lhotka www.obec-lhotka.eu, kde získají další 
podrobné informace o zápisu.

V sobotu 13. května se ve Lhotce uskuteční 
piknikový happening na podporu fairtradových 
a lokálních pěstitelů – Férová snídaně NaZemi. 
Proběhne od 10 hodin u mateřské školy. 

Lhotka se tak, stejně jako vloni, přidá k více 
než stovce míst, kde se ve stejný čas sejdou 
tisíce lidí, aby vyjádřily svůj zájem o pěstitele 
a pěstitelky, jejichž plodiny se dostávají na náš 
stůl. Akce se koná v Česku již posedmé, a to 
vždy na Světový den pro fair trade, který se 
slaví každoročně druhou květnovou sobotu. 
Pro účastníky budou k dispozici fairtradeové 
nápoje, káva a čaj, přinést by si měli pouze své 
hrníčky a pak také nějaký svůj výtvor pro po-
hoštění ostatních účastníků.

I když je členům šedesát a více let, lhotecké-
mu klubu seniorů bude letos v červenci teprve 
třiadvacet. Ale obsah stránek v obou jeho kro-
nikách, které jsem si vypůjčil, vypovídá o tom, 
že krátká historie je bohatá na činnost. 

V první kronice – vedené od založení klubu 
první kronikářkou Helenou Sochovou – se píše, 
že by měla být odkazem pro další – mladší gene-
raci Lhoťanů. A proto se v ní nejen zaznamená-
vají významné roční akce, ale i vzpomíná slovem 
a dobovými fotografiemi na období předválečné 
Lhotky. A ohlédnutí za novou třiadvacetiletou his-
torií? Do té se zapsal zejména první výbor klubu, 
kterému začal od ustavující schůze 15. 7. 1994 
„předsedovat“ Zdeněk Tomek. První zkušenosti 
nová lhotecká organizace získala od sousedů-

-seniorů z Kozlovic, ale pak už se činnost rozjela 
naplno. Už v srpnu se uskutečnil zájezd do lázní 
v Klimkovicích a po krmašové zábavě, prvním ple-
se seniorů a přátelských posezeních se rok nato 
uskutečnil zájezd do Opavy, zámku v Raduni 
a k památníku opevnění v Darkovičkách. Uznání 
si výbor klubu zasloužil při návštěvách s gratulací 
u významných životních jubileích, zejména pak 
při návštěvách dlouhodobě nemocných. Nebylo 
divu, že členů přibývalo. Po založení klubu jich 
bylo 58 a za rok už o dvacet více. Jak plynula další 
léta, kromě oblíbených akcí ve Lhotce – smažení 
vaječiny, opékání buřtů, společenských večírků 
a procházek po nejbližším okolí – uskutečnili se-
nioři i zájezdy do Zlatých Hor a na poutní místo 
Mariahilf, do Rožnova, Štramberku a kopřivnické-

ho muzea Tatry, na Pustevny i Lysou horu, ale 
i do Polského Těšína, arboreta v Bystrovanech 
u Olomouce a dalších zajímavých míst a měst.

A zatímco akcí za uplynulá léta je víc a více, čle-
nové nejenom přibývají, ale i ubývají… Ale i těm je 
v obou kronikách věnována vzpomínka. Postup-
ně se v průběhu let měnili i předsedové klubu. 
Od Zdeňka Tomka převzal vedení klubu po osmi 
letech jeho bratr Jaromír Tomek, po dalších osmi, 
od roku 2002 až dosud, je předsedou Klubu Karel 
Závodný. Také obě kroniky mi zapůjčila již druhá 
– současná kronikářka klubu – Marta Tobolová. 
Nutno říci, že i tři starostové spolu se zastupiteli 
obce v průběhu výkonu svých funkcí drželi a stále 
drží nad seniory ochrannou ruku. I v kronikách je 
zmínka o tom, že členové lhoteckého klubu se-
niorů se podílejí i na činnosti a akcích obce, kde 
obětavě pomáhají a nebo i finančně přispívají. 
Zejména senioři tvoří i jádro lhoteckého folklor-
ního souboru Pilky. Spolupracují i s obdobnými 
organizacemi v nejbližších sousedních obcích, ale 
i s kluby seniorů Sdružení měst a obcí povodí On-
dřejnice. Listování v obou kronikách každého pře-
svědčí, že činnost klubu seniorů má v naší Lhotce 
nezastupitelné místo a že nejenom současní, ale 
i noví členové, kteří jsou do klubu srdečně zvá-
ni, v něm naleznou další plnohodnotné uplatnění 
svého života.  Pavel Pasek 

Posnídejme společně a férově
Loni, i přes ne příliš příznivé počasí, přišla 

k MŠ padesátka Lhoťanů a Lhoťanek. To je při-
bližně desetina obyvatel. Takové procentuální 
účasti asi dosáhli málokde. Atmosféra a poho-
da byly výborné, a tak věříme, že letos bude 
příznivější počasí a účast bude ještě větší.

Je to dva roky, co se z občasného hraní šachu 
v pohostinství Obecník zrodil šachový oddíl Sokol 
Lhotka. V první sezoně zapracoval zřejmě no-
váčkovský elán a oddíl trochu překvapivě skončil 
na krásném druhém místě. Ale co další sezona?

Ze začátku se ukázalo, že to bude asi složi-
tější. Po první polovině soutěže figurovala Lhotka 
na 7. místě z 11 týmů. Závěrečných šest utkání 
ale lhotečtí šachisté vyhráli a nakonec skončili 
na pěkném třetím místě. Okresní přebor vyhrál 
suverénně Třinec C, který se tak vrací do vyšší 
soutěže. Na druhém místě o pouhý bod před Lhot-
kou skončil Brušperk B. Zamrzely tak dvě remízy 
lhoteckých šachistů, protože v přímém souboji 
Brušperk přehráli.

Lhotecké družstvo nastupovalo v sestavě – 
Petr Vysoglad, Stanislav Zeman, Roman Vlášek, 
Josef Smolík, Milan Genšerovský. Do bojů zasáhli 
také Milan Prokop a Jan Prašivka. Pátečních tré-
ninků se zúčastňovali také Radim Velička, Roman 
Dybal a Ondřej Závodný.

A jak hodnotil ukončený ročník kapitán družstva 
Roman Vlášek?

„Myslím si, že vzhledem k vývoji v průběhu 
ročníku můžeme být nakonec spokojeni. Na po-
malém rozjezdu v začátku se podepsalo to, že 
jsme v letním období před začátkem málo tréno-
vali. A také se naši hráči málo, nebo téměř vůbec, 

nezúčastňují různých turnajů. To bychom měli 
v letošním roce vylepšit. Do dalšího ročníku okres-
ního přeboru se samozřejmě přihlásíme, protože 
máme dobré podmínky a podporu. Tímto bych 
chtěl poděkovat Obci Lhotka, Petru Závodnému, 
který nám pro domácí utkání zajišťuje pohoštění, 
Milanu Svobodovi za výpomoc se šachovými ho-
dinami a také pohostinství Obecník.”

Lhotečtí šachisté plánují opět uspořádat vánoč-
ní turnaj pro nejširší veřejnost a také se věnovat 
mladým šachistům, aby měl oddíl do budoucnosti 
nové hráče. A jak bude vypadat ohlédnutí za třetí 
sezonou? Držíme palce a necháme se překvapit.

Ohlédnutí po druhé sezoně

Připomínáme splatnost místního poplatku 
ke dni 31. 5. za svoz a shromažďování odpadu. 
Můžete platit hotově na pokladně OÚ a taktéž 
přes banku. Č. účtu 1690539349/0800

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

odpady T.P. - V.S. vaše číslo domu za toto 
číslo připojit číslici 7, do sdělení pro příjemce 
napsat vaše jméno - 500 Kč za osobu.

odpady podnikatelé - V.S. vaše číslo domu 
za toto číslo připojit číslici 6, do sdělení pro pří-
jemce napsat jméno firmy – částka, dle pode-
psaných smluv. 

Doposud nebylo zaplaceno 16 psů + 1pes 
za rok 2014 + 1 pes za rok 2015 +1 pes za rok 
2016

Splatnost byla do 31. 3. 2017.

Připomínáme místní poplatky

Mladá historie lhoteckého klubu seniorů

Zápis dětí do mateřské školy
Lhotka, příspěvková organizace
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Kulturní dům Baška hostil v sobotu 8. dubna 
účastníky 5. kola vědomostního kvízu Grand 
Prix. Mezi 10–11. hodinou se zde sešli lidé, které 
sem přivedla touha poměřit své rozsáhlé znalosti 
s ostatními hráči v této soutěži z jiných lokalit. 

A jak takové soutěžení vlastně vypadá? 
Hráči sedí za stoly po jednotlivých týmech v po-

čtu maximálně osmi lidí. Na velkoplošné projekci 
jim jsou pořadateli zobrazovány otázky k danému 
tématu. Všichni hráči se snaží v limitovaném čase 
zapsat správnou odpověď do obdržené kartičky.

Celá soutěž má pět kol, každé kolo je rozdě-
leno do dvou témat, ke každému tématu je pak 
pět otázek, takže otázek je v každém kole cel-
kem 10. V tento soutěžní den v Kulturním domě 
Baška se zapotili účastníci nad těmito tématy:
1. kolo: 1. Osobnosti, 2. Sport
2. kolo: 1. Biologie, 2. Historie
3. kolo: 1. Fyzika, 2. Hudba (otázky ve formě 
audioukázek)
4. kolo: 1. Zeměpis, 2. Zvířata a hmyz
5. kolo: 1. Velikonoce, 3. Obrázkový rébus

Jak jsem již předeslal, odpovědi na otáz-
ky jsou ohraničeny časově, takže mnohdy to 
je pro hráče sázka do loterie, jak odpovědět. 
Po vyčerpání všech otázek v pěti kolech dojde 
organizátory soutěže (Petr Bauer, Martin Pete-
rek, Milan Cyrus) k jejich vyhodnocení. Podle 

umístění jsou vítězná družstva odměňována 
medailemi i finanční částkou a tím je dané kolo 
uzavřeno. Potěšující je to, že právě v Bašce 
stanulo na pomyslný nejvyšší stupínek vítězů 
družstvo složené z občanů Bašky a Kunčiček 
u Bašky – gratulujeme!

Pokračování 6. kola pak probíhá na domácích 
hracích místech, kterými jsou převážně hospůd-
ky, restaurace roztroušené v regionu od Frýdku-
-Místku po Havířov. K nám nejblíže přilehlé obce, 
kde se tato vědomostní soutěž hraje, jsou Pržno, 
Staré Město, Palkovice a město Frýdek-Místek. 

Poslední – finálové 6. kolo proběhne opět v Kul-
turním domě v Bašce v sobotu 20. května.

A proč vlastně tato soutěž probíhá?
„Záměrem nás organizátorů je, aby si lidé 

různých věkových kategorií k sobě našli ces-
tu a zároveň se touto nenásilnou formou mohli 
i vzdělávat. Vzhledem k tomu, že soutěž je ve fázi 
nultého ročníku, už teď lze vidět, že o ni mají zá-
jem lidé různého věku, probouzí se u nich soutě-
živý duch, což jsou hlavní atributy našeho sna-
žení,“ řekl Martin Peterek na vysvětlenou k této 
vědomostní soutěži.  Petr Bauer

Po úspěšném tvořivém vánočním setkání 
s Martinou Mílovou, kdy jsme vyráběli gelové 
svíce, jsme se s touto kreativní dámou opět 
setkali 5. dubna v bašťanské knihovně. A sa-
mozřejmě to bylo setkání tvůrčí, jinak to s paní 
Martinou ani nejde. Když si ze svých tašek, 
košíků a bedýnek začne vytahovat materiál, 
většinou přírodní, ale i recyklovaný, je jisté, že 
budou pod rukami přítomných vznikat zajímavé 
věci.

A tak tomu i bylo. Když jsme se sešli před 
Velikonocemi, dalo se předpokládat barvení 
vajíček, vyrábění zajíčků, beránků. Ale tento-
krát jsme si my, ženy, vyráběly pro sebe. A co? 
Jemnou ozdobu – kvítek dle naší fantazie 
z tenké organzy, který byl hebký jako pavuči-
na, třpytil se prostředním korálkem. A zasazený 
na svetru či haleně každé z nás vypadal oprav-
du skvěle. Takto se nás ozdobila asi dvacítka 

žen, též slečny a dívky, a měly jsme z toho 
opravdu všechny radost.

A že nepřišli pánové? Byl tady jeden mladík, 
ale když viděl ten „babinec“, asi se zalekl a ra-
ději hleděl do knih v regálech s dovětkem: já 
si raději půjčím knihu. Pravda, v naší činorodé 
práci nás přišel povzbudit pan místostarosta, 
kvítek jsme mu chtěli věnovat, třeba pro man-
želku, dceru, ale nechtěl jej od nás přijmout. 
Proč asi?

Tvořivé jarní odpoledne proběhlo v klidné 
a pohodové atmosféře, kde se probralo i veli-
konoční pečení a přípravy na tyto svátky jara. 
Věřím, že jste je prožili tak, jak jste si je před-
stavovali, přichystali, naplánovali.

A co naplánujeme za tvoření v knihovně 
na příště? Určitě paní Martina něco vymyslí, 
takže si pravděpodobně podzimní tvůrčí dílny 
nenechejte ujít!  Dajana Zápalková

GRAND PRIX vědomostního kvízu tentokrát v Bašce

Ukliďme Česko, Ukliďme Bašku – tak zněla 
celostátní výzva, potažmo bašťanská výzva ob-
čanům na 8. dubna, kdy měl proběhnout úklid 
odpadu ve všech třech částech naší obce.

A skutečně proběhla. Ráno 8. dubna počasí 
vůbec nebylo úklidu v přírodě nakloněno. Dvou-
denní jarní déšť promočil terén, takže organizá-
toři věděli, že přípravy jsou jako sázka do loterie 
– kolik občanů přijde, aby se vydalo sbírat odho-
zené věci, které patří do popelnic. I přesto věřili, 
že se takoví dobrovolníci najdou, proto připra-
vili na určená stanoviště v jednotlivých částech 
obce pytle pro sběr, rukavice a také občerstvení.

A jak to tedy vypadalo ráno 8. dubna v Ho-
doňovicích?

Před hostincem U Čendy se sešlo 19 občanů, 
rozebrali si pytle, rukavice, zahřáli se štamprlí sli-
vovice, rozdělili si „rajóny“ a vyrazili sbírat. Rozhý-
bávali se sběrem papírků, igelitů, postupně přibý-
valy skleněné a plastové lahve, ale i staré boty, 
vysavač, pneumatiky, dokonce se našel i funkční 
tachometr na kolo. Nevím úplně přesně, jaké ku-
riózní předměty ještě zaplnily 25 velkých igelito-
vých pytlů, které zůstaly na sběrných trasách stát, 
aby je pak svezly na sběrný dvůr obecní služby.

Zasloužené občerstvení bylo připraveno 
v hostinci U Čendy, kdy manželé Kowalczykovi 
ohřáli klobásy, párky, aby si pak ještě zúčast-
nění i u piva či kávy povykládali.

Na Kamenci se „úklidová četa“ sešla na dět-
ském hřišti v počtu 12 lidí, z toho dvě děti, a na-
sbírali celkem 17 pytlů. Tento „rajón“ je důklad-
ně vyčištěn. Občerstvovali se pak „dobrovolní 
sběrači“ doma z důvodu nepříznivého počasí.

Kunčičky u Bašky v 9 hodin ráno: Po ověřova-
cích telefonátech, kdy se občané ujišťovali o ko-
nání akce, se na asfaltovém hřišti u řadovek po 9. 
hodině potkalo kolem 30 lidí, kteří měli v plánu 
uklidit okolí hřiště a opravit lavičky na hřišti.

Chlapská část se pustila ihned do jejich 
oprav a ženská část s dětmi vyrazila sbírat 
odpadky v okolí hřiště. Nezůstali však pouze 
v jeho okolí, jelikož s neustálým sbíráním po-

Ukliďme Česko, Ukliďme Bašku

stupovali dál a dál, až skončili u zelené lávky 
přes Ostravici k nádraží. Nasbíralo se kolem 
40 pytlů odpadky, nejzajímavějším odpadem, 
nad kterým jsme se asi nejvíce pozastavili, bylo 
šest vyhozených dřevěných zasklených oken 
v nepřístupném terénu u řeky Ostravice.

Asi zůstanou nepochopeni občané, kteří 
i přesto, že musí platit odpady, tudíž nic neušet-
ří, i když v obci funguje sběrný dvůr a je mož-
né tam tento materiál odvézt, tak jsou ochotni 
ohrozit život jiných, vyhozením skleněných ta-
bulí v okenních rámech do lesa.

„Na asfaltovém hřišti se nakonec povedlo 
opravit dřevěné lavičky, pohrabat, vysbírat od-
padky. Poté si „sběrači“ posedali v altánku, dali 
si klobásy darované obcí, připravené na pro-
vizorním „sporáku“, sousedsky si popovídali 
a zavzpomínali na časy, kdy hřiště bylo hojně 
využíváno. Podaří se tyto časy obnovit?“ podotkl 
David Blahut, jeden z účastníků akce.

Baška, stanoviště u restaurace Kotva:
I tady se sešlo k úklidu 13 osob – z toho 

8 dětí (je jistě potěšující, že děti rodiče vedou 
k takové činnosti). Skupinky se vydaly k úklidu 

okolo přehrady Bašky (některé úseky již měli 
„vygruntovány“ rybáři), dále olšinou, jež okru-
žuje řeku Baštici, pak dolů kolem hospody 
U Studny až ke kolejím v Bašce.

Asi se divíte, kolik lokalit se dá během několi-
ka hodin projít a uklidit. I v Bašce se sebralo asi 
20 velkých igelitových pytlů – odpad, který patří 
do odpadkových košů, popelnic a na sběrný dvůr. 

Unavení bašťanští „sběrači“, ale obdarováni 
pocitem, že udělali dobrou věc nejen pro obec 
Bašku, ale pro celé Česko, se pak sešli v restau-
raci Kotva u teplé klobásy, děti se občerstvily 
párkem a pitíčkem. Za příjemné obsluhy pana 
Šušáka s partnerkou zregenerovali síly, aby 
mnozí z nich pokračovali u sebe doma v práci 
na zahrádce nebo odpočívali při víkendu.

Tato dobrovolnická úklidová akce Ukliďme 
svět, ukliďme Česko, která proběhla na území 
celé České republiky (a dokonce na pár místech 
mimo ni), jejímž cílem je uklidit nelegálně vznik-
lé černé skládky a nepořádek, určitě splnila svůj 
účel. A i díky vám, vážení občané Bašky, se naše 
obec stala čistější, krásnější, což nás všechny 
těší! Děkujeme!  Dajana Zápalková

Květinové jarní tvoření

Ráno 5. května 1945 bylo už jen z dálky slyšet 
hluk války. Komíny bez kouře byly smutné, ze 
spálenišť trčely ohořelé zdi. Po utichnutí válečné 
vřavy se dali občané do práce. Byla vyhlášena 
pracovní mobilizace všech mužů a byly prove-
deny první záchranné práce. Vedle zničeného 
mostu přes řeku Ostravici byl postaven náhradní.

V neděli odpoledne Baška ztichla a zvroucně-
la. Odpoledne pohřbívali rudoarmějce, padlé při 

osvobozování obce spolu s místními občany, kteří 
zaplatili poslední dny války svým životem…

(Vypsáno z publikace: Baška, Kunčičky 
u Bašky, Hodoňovice)

V pátek 5. května v 10 hodin si připomene-
me 72. výročí osvobození obce od nacistické 
okupace a zároveň památku padlých ve druhé 
světové válce na pietním aktu kladení květin 
u pomníků padlých v jednotlivých částech obce.

Poslední válečné dny v Bašce r. 1945

IN MEMORIAM

„Život je pro mne 
něco jako uhořívají-
cí svíce. Něco jako 
úžasná pochodeň, 
která se mi na oka-
mžik dostala do ru-
kou a já ji chci donutit 
planout co nejjasněji, 
než ji předám dalším 
pokolením.“ 

 George Bernard Shaw
Zdeněk Kavka po vystudování vysoké ško-

ly začal pracovat jako důlní inženýr na ost-
ravských šachtách. V roce 1981 měl na dole 
těžký úraz, po kterém byl převeden do inva-
lidního důchodu. 

V osmdesátých letech je zvolen poslancem 
(nestraník) do zastupitelstva MNV v Bašce 
a jmenován do funkce předsedy komise vý-
stavby v obci. Jeho velkým úspěchem bylo 
dosažení zrušení zákazu výstavby rodinných 
domků v Hodoňovicích, který pro tuto lokalitu 
platil od šedesátých let, což bylo důvodem od-
chodu mnoha mladých lidí z Hodoňovic.

Po roce 1989 je krátce místostarostou 
Bašky. V roce 1992 převzal funkci koordiná-

tora zpracování nového územního plánu obce. 
O roku 1993 byl jmenován kronikářem obce 
a tuto činnost velmi zodpovědně vykonával 
šestnáct let. Podílel se na realizaci stálé ex-
pozice z dějin obce, která je umístěna na pa-
nelech v prostoru OÚ Baška. Byl spoluauto-
rem publikace Baška-Hodoňovice-Kunčičky 
u Bašky, vydané v roce 1998. Byl rovněž kro-
nikářem Kaple Panny Marie v Hodoňovicích. 

Zdeněk Kavka inicioval zřízení nových 
prostor pro knihovnu v Hodoňovicích, která 
byla otevřena 12. září 2008 v budově bývalé 
školy a nazvána jménem Kavkova knihovna. 
V této části obce byl knihovníkem 24 let. Zde-
něk Kavka také velmi úzce spolupracoval se 
Sborem dobrovolných hasičů v Hodoňovicích. 
V roce 2002 vydává menší publikaci mapující 
80letou historii tohoto sboru. Nelze nezmínit 
také jeho úzkou spolupráci s Římskokatolic-
kou farností Místek. Od roku 1975 žil se svou 
rodinou v Hodoňovicích, kde je také pohřben 
na místním hřbitově. 

Úmrtím pana Zdeňka Kavky ztrácí obec 
Baška jednoho z významných občanů, který 
se nemalou měrou podílel na kulturně-spole-
čenském životě obce.

ZDENĚK KAVKA (22. 3. 1930, Skalice – 8. 4. 2017, Hodoňovice)

V úterý 11. dubna se ve škole konalo veliko-
noční tvoření rodičů s dětmi. Tuto již tradiční akci, 
na jejíž organizaci se podílí škola a také rodiče 
z Klubu rodičů při ZŠ Baška – děkujeme nejen 
za pomoc, ale i za dobrou náladu – můžeme 
označit s klidem za úspěšnou. Jak všechny aktivi-
ty vnímali žáci páté třídy, se dozvíte z jejich dopisů:

„Dne 11. dubna byly velikonoční dílny. V růz-
ných třídách se něco k Velikonocům vyrábělo. 
Například ovečky, zdobená papírová vajíčka 
atd. V tělocvičně se prodávaly staré učebnice, 
židle a také tabule. Nejlepší byla jídelna, tam 
byly dílny taky. Podávalo se tam občerstvení 
a samé dobroty. Řekla bych, že jarmark byl bez 
chyby,“ napsala Tereza Vyvialová.

„Na jarmarku jsem pomáhala u velikonoč-
ních dílen. V jedné třídě jsme byly čtyři holky 
z páté třídy, já, Mája Herecová, Simča Pavlás-
ková a Jana Grygaříková. Každá z nás byla 
na nějakém stanovišti. Jana pomáhala vyrábět 
ovečky z papírových talířů, Simča zase dělala 
ovečky z kolíčků na prádlo a já s Májou jsme 
pomáhaly dětem vyrábět zápichy do květiná-
čů v podobě slepiček, ovcí a zajíčků. S Májou 
jsme připravily moc pěknou prezentaci i s hud-
bou, kterou jsme pustili na interaktivní tabuli. 
Jarmark se povedl. Taky jsme se dobře poba-
vili,“ sdělila své zážitky Tereza Kmošťáková.

Žákyně Lucie Votápková napsala: „V díl-

nách to bylo super. Pořád k nám někdo chodil. 
Lidé, kamarádi, rodiče a děti chodili po třídách. 
Vyráběli dokonce i dospělí!“

„Zúčastnil jsem se pomáhání na jarmarku 
s kamarádkou Terkou Vyvialovou a paní uči-
telkou Cudzikovou Prodávali jsme v tělocvičně 
staré učebnice, nábytek a taky staré tabu-
le. Když jsme si s Terkou prohlíželi učebnice 
a zkoušeli vyřazený školní nábytek, byla to 
vážně sranda. Zajímavé bylo, že se v jídelně 
prodával i medvědí česnek. Taky si mohli ná-
vštěvníci koupit buchty, muffiny, čaj a kávu. 
Bylo to moc fajn,“ sdělil Lukáš Bartulec.

Maruška Herecová své dojmy shrnula takto: 

„O jarmarku se všechny děti ve škole bavily, do-
konce i páťáci, kteří na akci pomáhali. Spousta 
krásných výrobků a k tomu prezentace s hud-
bou. Všichni rodiče se pustili do práce se svými 
dětmi a vyráběli výrobky, které byly moc krásné, 
že se daly použít třeba jako zápichy do květi-
náčů. Byla tam také výborná kuchyně, spousta 
dobrého jídla a pití. A k tomu na tabulích byly 
nakresleny skvělé obrázky s velikonoční at-
mosférou. Doufám, že příští rok přijdete taky. 
A vezměte s sebou dobrou náladu!“

Velikonoční tvoření ve škole očima páťáků
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Poslední dubnovou sobotu se do areálu za hasičárnou slétly snad všechny 
čarodějnice z okolí. Děti soutěžily, dospělí se bavili a počasí tomu všemu přálo. 

Akce skončila dobře, všechny čarodějnice přežily.

O několik týdnů později, než bývalo zvy-
kem, proběhl v úterý 4. dubna v naší základní 
škole zápis dětí do první třídy. Stalo se tak po-
dle posledních doporučení MŠMT. 

Odpoledne se na chodbě školy hemžili malí 
předškoláci s rodiči i prarodiči a byli zvědavi, 
co je tady čeká. Po splnění všech úkolů bylo 
do naší školy přijato k základnímu vzdělává-
ní celkem 14 dětí, z toho sedm dívek a sedm 
chlapců. Letos nebyla podána ani jedna žá-
dost k odkladu školní docházky. Děti, kterým 
je prostředí školy již velmi dobře známo, se tu 
cítily jako doma. Vždyť v mateřince jsou ná-
vštěvy v ZŠ pravidlem. Pro vzpomínku dostal 
každý zapsaný žáček hezký dárek a pamětní 
list. Již nyní se těšíme na shledání v lavicích, 
a to v pondělí 3. září 2017.

Vyhlášení volného 
dne ředitelem školy

Ředitel školy vyhlašuje podle § 24 odst. 
2 zákona č. 561/2004 Sb., školského záko-
na ve znění pozdějších úprav, na den 19. 5. 
2017 „volný den“. Volný den je vyhlášen 
z provozních důvodů.

Žáci a rodiče budou o této skutečnosti 
informováni třídními učiteli formou tohoto 
informačního oznámení včetně zveřejnění 
na internetových stránkách školy.

vy se ptáte, my odpovídáme
Otázka: Co se teď děje s bývalým obecním 

úřadem?
Odpověď: Máme zpracovány dvě studie. 

Když jsme je minulý týden probírali s archi-
tektem, s částí zastupitelů a se zástupcem 
stavebního úřadu, vyhodnotili jsme, jaký je 
soulad s naší představou, s územním plánem 
obce a názorem stavebního úřadu. Po tomto 
kroku jsme zjistili, že s největší pravděpodob-
ností upravíme zadání pořízení studie a oslo-

víme opětovně dvě architektonické kanceláře, 
aby své návrhy upravily a předložily k dalšímu 
projednání. 

Na obec jsme přizvali zpracovatele na sa-
mostatnou schůzku. Ale už u první schůzky 
zadavatel řekl, že nabyl dojmu, že chceme re-
konstruovat. Druhý se k zakázce postavil tak, 
že bude stavět úplně nový objekt. Nové detail-
nější zadání by tedy mělo eliminovat všechny 
možné problémy.

Pržňanka zve 
na Jarní koncert

Tak už opět zpíváme,
tak lehce to nevzdáme,
přijďte všichni mezi nás,
v tento krásný jarní čas. 

Pěvecký sbor Pržňanka zve všechny 
příznivce pěkných lidových písniček na 

jarní koncert, který se bude konat v neděli 
14. května v 15 hodin ve velkém sále 

Občanského centra Pržno. 
Moc se na vás těšíme. 

Vedoucí sboru Jana Duží

Děti zvládly zápis do školy s přehledemSlet čarodějnic s kácením májky bavil malé i velké

Už pojedenácté se v sobotu 24. 6. u nás 
v Pržně bude konat tradiční Den obce. Už nyní 
můžeme prozradit, že bude opět pro návštěv-
níky připravena velká porce zábavy. Vstup 
na akci je zdarma a na své si přijdou všichni.

A nač se můžete těšit? Děti určitě na veselé 
dětské odpoledne s kouzelníkem a klaunem. 
Chybět nebude oblíbené malování na obličej, 
skákací hrad, projížďky na koni, výuka kou-
zel a žonglování. Pro zájemce o vesmír bude 
připraveno mobilní planetárium. Připravena je 
rovněž spousta hudebních vystoupení. Od cca 
16.30 zazní country rytmy v podání kapely 
Michal Tučný Revival Band. Okolo 18.00 se 
můžete těšit na všem známou představitel-
ku Saxány, na Petru Černockou, populární 

zpěvačku, která jistě potěší řady posluchačů. 
Přibližně ve 20.00 přítomné roztančí muzika 
v podání Tomáše Kočka & Orchestru. Na své 
si přijdou příznivci world music inspirované mo-
ravskou tradiční hudbou. Mimochodem, jedná 
se o dvojnásobné držitele ceny Anděl za al-
bum roku. Jejich aktuální CD Velesu bodova-
lo v prestižní TOP 20 Europian World Music 
Charts. Následně, asi od 22.00 hodin, muziku 
přitvrdíme, a to se speed metalovou formací 
Salamandra. Posluchačům žánru není potřeba 
blíže představovat. Půlnoc bude patřit hard roc-
ku, glam rocku, cock rocku. Dorazí borci Sweet 
Leopard. Jejich muzika je postavena na zno-
vuzrození blyštivého rocku osmdesátých let, 
který svého času uchvátil proslulý Sunset 
Strip. Sweet Leopard se přidávají k rodící se 
sleaze rockové invazi a jsou připraveni prolo-
mit všechna mainstreamová pravidla. Slovem 
bude akci provázet Hanka Outratová.

Hlavní hvězdou Dne obce 
bude kouzelnice Saxana

Svoz komunálních odpadů se uskuteční 
ve středu 3., 17. a 31. května. Připomínáme, 
že v den svozu musí být popelnice vystave-
ny před dům vždy již od 6.00 hodin. Odpady 
z chatovišť budou sváženy 1x týdně. Opě-
tovně připomínáme, že v případě neuhrazení 
poplatků za svoz odpadů v řádném termínu 
nebudou odpady od 3. 5. svezeny.

Svoz odpadů v květnu

Ve středu 12. dubna navštívili naši školu 
příslušníci Policie České republiky. Na počátku 
plánované besedy nám mluvčí Policie ČR sdě-
lila, co je pracovní náplní policistů, u kterých 
událostí zasahují a jaké činnosti provádějí. 

Je to především dohled nad dodržováním 
dopravních pravidel, vyhlášek a zákonů. Důle-
žitý je rovněž rychlý policejní zásah v případě 
spáchání přestupků nebo výtržností, zajišťová-
ní svědků, prokazování totožnosti a odnímání 
nezákonně držených věcí či zbraní. Kromě 
těchto úkonů musí policisté fungovat také jako 
administrátoři při sepisování záznamů např. 
o dopravní nehodě nebo jiném incidentu. V ne-

poslední řadě poskytují pomoc a rady turistům 
i občanům v nesnázích. Nejzajímavější byla 
však prohlídka policejních zásahových aut. 
Našli jsme tam spoustu věcí, které nenajdete 
v žádném obyčejném autě. Také byly velmi za-
jímavé pracovní nástroje, např. obušek, pouta, 
služební zbraň a jiné donucovací prostředky. 
V tělocvičně jsme si poté povídali o bezpeč-
nosti na silnicích, ale především o chování 
v silničním provozu. V našem případě je to role 
chodce na chodníku. Beseda s praktickými 
ukázkami byla velmi zajímavá a věříme, že by 
každý z žáků chtěl být na chvíli policistou nebo 
policistkou.  Žáci 5. třídy ZŠ Pržno

Policisté přijeli za dětmi na besedu

Čerti se ukázali 
i v naší škole

Byla první polovina měsíce dubna, čas 
očekávání velikonočních svátků a venku se 
„ženili všichni čerti“. Sněžilo, pršelo, padaly 
kroupy, foukal nepříjemný vítr, občas vykouk-
lo jarní sluníčko. Nejen venku, ale i v naší 
škole se opravdu ženili všichni čerti, a to 
v pohádce se stejnojmenným názvem. 

Tou nás provázel Kašpárek, dokázal svým 
důvtipem a mrštností odvrátit svatbu prin-
cezny s pekelníkem. Konec dobrý, všechno 
dobré. Divadélko s marionetami se nám moc 
líbilo. Odměna pro herce byl dlouhý potlesk. 
Na závěr jsme si mohli marionety zblízka pro-
hlédnout. Těšíme se na další setkání.

Sice nám venku trochu poprchávalo, ale 
Den „D“ nastal. 20. března odstartoval týden-
ní pobyt s lyžařským výcvikem páťáků na Bílé 
Mezivodí. Starostliví rodiče předali své děti 
a týden bez školy, mobilů a tabletů mohl začít.

Autobus dorazil přesně na čas, cesta pro-
běhla hladce. Ubytovat se a rychle šup na ko-
pec. Cílem bylo, hlavně si vše naplno užít, což 
se stoprocentně povedlo. Sněhu bylo dost, 
počasí nám hrálo do karet, a tak se mohla 
hrát vysoká hra s trumfy. Už první den většina 
vyjela na vleku až nahoru. V úterý už všichni 

sjížděli pomocí oblouků. Večírky, hry, ubytová-
ní i jídlo parádní. Ve čtvrtek nás čekala soutěž 
o pohár starosty Pržna. Mezi ostřílenými lyžaři 
obce Pržno se do závodu přihlásili i někteří naši 
Lyžníci. A výkony to byly úctyhodné. Odvaha 
a chuť vyhrát neopustila ani ty, kteří stáli na ly-
žích či snowboardu sotva jen pár dní, a všichni 
sledovali skvělé výkony. Reakce rodičů po této 
po všech stránkách vydařené akci byly velmi 
pozitivní. Děkujeme personálu areálu Bílá Me-
zivodí a obci Pržno za skvělou spolupráci a fi-
nanční podporu této akce.  ZŠ Pržno

Páťáci na horách si lyžování užili

Setkání – Den matek
Klub seniorů zve své členy na slavnostní setká-
ní u příležitosti Dne matek, které se uskuteční 
v úterý 9. května 2017 od 15 hodin ve spole-
čenském sále Občanského centra Pržno.

Zájezd na kanál
Výbor klubu připomíná účastníkům celodenní-
ho zájezdu do obce Modrá a na Baťův kanál, 
že se výlet koná ve čtvrtek 25. května. Odjezd 
z Pržna bude v 6.00 hodin od kravína na dol-
ním konci obce. Další nástupní zastávka bude 
u kostela a poslední u nádraží ČD ve Frýdlantě 
n. Ostravicí.

Počasí akci Ukliďme 
Pržno nepřálo

Letošní úklid se nám nevyvedl, neboť nepřízeň 
počasí byla větší, než jsme počítali. Onoho so-
botního rána se sice pár obětavých účastníků 
dostavilo, ale akce byla pár desítek minut před 
začátkem „odpískána“. Úklidová akce se tak 
v průběhu roku uskuteční v náhradním termínu.

Klub seniorů

Jistě mnozí z občanů zaznamenali, že se blíží 
pokračování tzv. Kotlíkových dotací prostřednic-
tvím Moravskoslezského kraje. Do 1. výzvy se 
hlásilo pět žadatelů z naší obce a ti byli podpořeni 
rovněž z obecního rozpočtu. Celkem obec v dané 
výzvě přispěla žadatelům částkou 37.500 Kč. 

Na 2. výzvu má náš kraj alokováno takřka 900 
mil. Kč. Počítá se s výměnou více než 8.600 kot-
lů v kraji. Finančních prostředků je tedy dostatek. 
Pokud bude zájem i u našich občanů, tak zastupi-
telstvo obce je připraveno podpořit nové žadatele. 
Výzva by měla být vyhlášena v červnu 2017 a pří-
jem žádostí bude zahájen od 5. 9. 2017. Žádosti 
budou podávány elektronicky a následně budou 
žádosti vč. příloh dokládány v listinné podobě.

Podporovány budou výměny kotlů na pev-
ná paliva s ručním přikládáním nesplňujícím 

třídu 3,4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5 za: 
- kotel na pevná paliva – biomasa, automatický 

kombinovaný (uhlí/ biomasa)
- plynový kondenzační kotel
- tepelné čerpadlo.
Všechny podporované zdroje tepla jsou uve-

deny v seznamu vedeném SFŽP pro 2. výzvu.
Co nebude podporováno jsou kotle vý-

hradně na uhlí a kombinované kotle s ručním 
přikládáním.

Občané se zájmem o bližší informace se mo-
hou obracet na starostu obce. Stejně jako u před-
chozí výzvy bude v příštích měsících pořádán (6-
8/2017) ve Frýdlantě n. O. seminář pro žadatele. 
Informace o Kotlíkových dotacích budou zveřej-
něny rovněž na webových stránkách obce. 

 Petr Blokša

Blíží se druhé kolo Kotlíkových dotací

Jsme obcí, kde se už nějaký ten rok kom-
postuje. Někdo více, někdo méně, někdo 
lépe, někdo hůře. Snaha tady ovšem je. Dů-
ležité je si ale uvědomit, že pořízením kompo-
stérů nemáte vyhráno. Kompost a komposté-
ry potřebují pomáhat. A jak?

1) Kompost prokopejte. V zimě většina 
kompostu ležela ladem bez většího zájmu. 
Spousta lidí si myslí, že kompost stačí pře-
kopat jednou za sezonu. To je ale, bohužel, 
špatně. Kompostování je aerobní proces 
a vyžaduje si naši pozornost. V kompostár-
nách se překopává při přesažení teplot 
okolo 65 stupňů. Na zahradě mnoho z nás 
teplotu takto bedlivě nekontroluje, ale při 
překopávání je často možné sledovat, jak 
se z kompostéru kouří. A vevnitř je skuteč-
ně teplo. Překopáváním zajišťujeme nejen 
přístup vzduchu, který je při kompostování 
nezbytný, ale taktéž promícháváme všechny 
složky, a navíc sušší kompost od krajů může-
me promíchat s vlhkým a teplým kompostem 
z prostředku. Celý proces je mnohem rych-
lejší a již po pěti měsících je kompost hotový.

2) Odeberte zkompostovaný substrát. Buď 
spodem, nebo rovnou kompost celý překo-
pejte a odebráním vrchních vrstev odhalíte 
spodní – zkompostované.

3) Vybavte se na sezonu. Víte, že budete 
mít brzy spoustu trávy a kompostovací pro-
ces by měl být rychlejší? Pořiďte si urychlo-
vače. Nejsou sice nezbytně nutné u klasic-
kého procesu kompostování, ale pokud jste 
náročnější kompostovači a bioodpadu máte 
hodně – budou se hodit. „Nejlepší odpad je 
ten, který nevznikne. A nejlepší bioodpad je 
ten, který se vrací zpět do půdy.“ No a pokud 
si opravdu nebudete vědět rady (občané Prž-
na) s jednorázovým nadměrným množstvím 
zeleného odpadu, můžete využít bezplatně 
služeb sběrného dvora, případně velkoobje-
mových kontejnerů, které jsou v obci rozmís-
těny pravidelně na jaře a na podzim. Snažme 
se co nejvíce bioodpadů zkompostovat. To je 
totiž ta nejefektivnější a k životnímu prostředí 
nejohleduplnější cesta, jak nakládat s biood-
padem. Jde to, musí se jen chtít.  

 Petr Blokša

Jak se zeleným odpadem?

ve  spolupráci

FORENZNÍ
ZNAČENÍ
JÍZDNÍCH KOL
ZDARMA

Pržno
Občanské centrum
3. června 9.00–17.00 hod.

termín si můžete rezervovat na 
mikroregion.reservanto.cz

PREVENCE  
PROTI ODCIZENÍ
Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy,  
ve spolupráci s MP Frýdek-Místek 
a za podpory Ministerstva vnitra, 
připravilo projekt „Forenzní zna-
čení jízdních kol, elektrokol a inva-
lidních vozíků“ pomocí syntetické 
DNA.

Kolo se označuje mikroskopickými 
tečkami, které jsou pouhým okem 
neviditelné. 

Deštivé počasí a nízké teploty neu-
možňují značení provádět, protože 
by bylo nestabilní a viditelné. Za ne-
příznivého počasí může být znače-
ní zrušeno. O náhradním termínu
budete včas informováni. 

Své jízdní kolo si můžete nechat 
označit také v ostatních obcích mi-
kroregionu.

CO BUDETE 
POTŘEBOVAT?
• čisté jízdní kolo

•  doklad o zakoupení kola 
(pokud nemáte, na místě vyplníte 
připravené čestné prohlášení)

• občanský průkaz
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slovo starosty
Vážení občané,
Je tady jaro, a i když se nám to v zatím poněkud zimním počasí moc nezdá, zanedlouho opět 

vytáhneme sekačky na trávu a budeme i jinak upravovat své zahrádky. Minulý rok si mnozí z vás 
stěžovali na hluk během nedělí a svátečních dnů, který se linul od sousedů. Někteří dokonce považo-
vali sousedskou bezohlednost za tak velký problém, že by uvítali zavedení vyhlášky, která by rušení 
klidu řešila. Omezit hluk regulací hlučných činností není nic jiného, než nastolit obecně platná pravidla 
v den pracovního klidu – konkrétně v neděli a státních svátcích. Požadavek to není nijak neobvyklý 
a řada měst a obcí ho má ve svých vyhláškách zaveden. Obecně se dá říct, že vyhláška by zakázala 
o nedělích a státem uznávaných svátcích používat stroje, přístroje a zařízení způsobujících hluk (např. 
od cirkulárky, motorové pily, křovinořezů, drtičů větví, sekaček na trávu, bouracích kladiv, vrtaček, hla-
sité hudební produkce apod.). Já jsem ale přesvědčen, že se můžeme nejprve zkusit dohodnout. Není 
přece třeba všechno ošetřovat vydáváním stále dalších a dalších vyhlášek.

Milí Ostravičané, vím moc dobře, že sousedské vztahy jsou snad nejsložitější v oblasti mezilidských 
vztahů. V ideálním světě by si sousedé vše vyříkali a dohodli se na nějakých pravidlech. My ale v ideál-
ním světě nežijeme. Přesto bych vás chtěl požádat, než přistoupíte ke stížnostem adresovaným obecní-
mu úřadu nebo dokonce k trestnímu oznámení na policii, zkuste se nejprve spolu sejít a dohodnout se. 
V opačném případě se vám lehce stane, že se vaše vzájemné vztahy vyhrotí ještě více. 

Přeji vám krásné jaro a spoustu pěkných chvil v přírodě i na vašich zahrádkách. Mysleme přitom 
na své nejbližší okolí, na své sousedy, spoluobčany a nedělejme si zbytečné problémy. 

 Miroslav Mališ, starosta obce 

V loňském roce se nám podařilo zajistit pro 
děti z MŠ v rámci vzdělávacího programu ná-
vštěvu Planetária Ostrava. Po nadšených ohla-
sech bylo jasné, že se musíme pokusit letos 
tuto akci opakovat. A protože se nakonec našli 
i sponzoři, mohli jsme 17. března vyrazit. 

Planetárium obecně nabízí veřejnosti pohled 
na Zemi a vesmír prostřednictvím audiovizuál-
ních představení, interaktivních expozic, před-
nášek, filmů apod. My jsme tentokrát vybrali 
pořad pro děti MŠ s názvem „Červená Karkulka 
a babiččin dalekohled“, ve kterém hlavní hr-
dinka dokáže cestovat časem i sluneční sou-
stavou, poznává pravěk i ranou historii lidstva. 
Součástí je i živě moderovaná část, kde se děti 
seznámily s hvězdnou oblohou, jejím otáčením, 
ukázkou Velkého a Malého vozu nebo pohle-
dem na Zemi z vesmíru. K programu patří i pro-
hlídka Experimentária, což je asi nejatraktivnější 
novinka. Zde si děti mohly s pomocí interaktiv-
ních exponátů vyzkoušet například skákání 
na měsíčním povrchu, prohlédnout si povrch 
planet sluneční soustavy, sáhnout si na oprav-
dový asteroid či prohlédnout skafandr kosmo-
nauta. Celý program byl dětem velmi dobře 
srozumitelný a zanechal v nich velký zážitek.

Dne 10. 6. 2017 ve 14 hodin bude slavnostně zahájen provoz stálé expozice řezbářských 
prací Luďka Vančury pod názvem „RÁJ DŘEVĚNÝCH SOCH“ na Ostravici v Biskupské 

zahradě (vedle obecního úřadu). Přijměte pozvání na slavnostní zahájení.

Oznámení o volném pracovním místě
Starosta obce Ostravice vyhlašuje výběrové řízení č. 6/2017 na obsazení pracovního místa.
Druh práce: Instalatér, topenář, zámečník
Počet obsazovaných míst: 1
Platové zařazení: Platová třída 5, platový stupeň podle délky praxe, možnost postupného 
přiznání osobního příplatku v souladu s platnými právními předpisy
Místo výkonu práce: Ostravice, Obecní úřad v Ostravici, č. p. 577
Pracovní poměr: na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební lhůtou
Předpokládaný nástup: ihned, nejpozději k 1. 8. 2017
Charakteristika vykonávané práce:
Údržba vodovodní a kanalizační sítě, dělník údržby obce a odpadového hospodářství, údržba 
zeleně, řidič, provádění zimní údržby
Požadované vzdělání: střední bez maturity (výuční list), středoškolské vzdělání
Zákonné předpoklady:
- státní občan ČR nebo cizí státní občanství s pobytem v ČR
- dosažení věku 18 let
- způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost
Požadované dovednosti:
- samostatnost, spolehlivost, kreativita
- řidičský průkaz skupiny B, B+E výhodou, popř. získání skupiny E do 12/2017
- umění jednat s lidmi, dobré komunikační schopnosti
 Miroslav Mališ, starosta obce Ostravice

Více informací najdete na webu obce www.obec-ostravice.cz v sekci úřední deska.

Ostravice
Základní škola
17. června 9.00–17.00 hod.

ve  spolupráci

FORENZNÍ
ZNAČENÍ
JÍZDNÍCH KOL
ZDARMA
termín si můžete rezervovat na 
mikroregion.reservanto.cz

PREVENCE  
PROTI ODCIZENÍ
Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy,  
ve spolupráci s MP Frýdek-Místek 
a za podpory Ministerstva vnitra, 
připravilo projekt „Forenzní zna-
čení jízdních kol, elektrokol a inva-
lidních vozíků“ pomocí syntetické 
DNA.

Kolo se označuje mikroskopickými 
tečkami, které jsou pouhým okem 
neviditelné. 

Deštivé počasí a nízké teploty neu-
možňují značení provádět, protože 
by bylo nestabilní a viditelné. Za ne-
příznivého počasí může být znače-
ní zrušeno. O náhradním termínu
budete včas informováni. 

Své jízdní kolo si můžete nechat 
označit také v ostatních obcích mi-
kroregionu.

CO BUDETE 
POTŘEBOVAT?
• čisté jízdní kolo

•  doklad o zakoupení kola 
(pokud nemáte, na místě vyplníte 
připravené čestné prohlášení)

• občanský průkaz

Děti z mateřinky se seznamovaly s vesmírem

Věříme, že se nám podaří zorganizovat po-
dobnou akci i příští rok. A za tu letošní děkujeme 
sponzorům – Biskupským lesům – Lesní správa 

Ostravice, bez nichž by nebylo možné návštěvu 
planetária uskutečnit. 

 Za kolektiv MŠ Daniela Kavalírová

V pátek 21. dubna jsme v hojné účasti v ran-
ních hodinách odjeli na tradiční zájezd FLORA 
Olomouc. Po vstupu na výstaviště nás opět 
okouzlily záhony osázené kvetoucími tulipány, 
narcisy a jinými květinami. Ve stáncích bylo 
k zakoupení spoustu sazenic květin, stromů, 
keřů, zeleniny, různých zahradnických potřeb 
a v pavilonech byly k vidění nádherné ukáz-

ky vazeb z živých i sušených květin na téma 
Tajemná tvář světa. Sluníčko nám svítilo, ale 
foukal studený vítr, přesto nás počasí neodra-
dilo a dali jsme se do nákupu. I na zakousnutí 
si bylo z čeho vybrat. V odpoledních hodinách 
jsme se s prázdnými peněženkami a unaveni 
vraceli domů. Všichni účastníci byli velmi spo-
kojeni.  obecní úřad

Zájezd na FLORU OlomoucBlíží se odečet vody za období 1.–6./2017. 
Odečet vody bude probíhat v měsíci červnu, 
a tímto žádáme občany o spolupráci při opi-
sech vody. Stav vody můžete nahlásit pra-
covníkům OÚ Ostravice na tel. 605 064 182 
nebo 605 313 135. Prosíme, pište SMS zprá-
vu, aby nedocházelo k omylům v nahláše-
ném stavu vody. Nebo pište na e-mail sprava.
majetku@obec-ostravice.cz. Uzávěrka opisu 
vody bude k datu 30. 6. 2017.

Spolupracujte 
při odečtu vody

Členové našeho klu-
bu se ve středu 5. dubna 
sešli tradičně v restauraci 
U Řeky, aby se věnovali 
zhotovení velikonoční vý-
zdoby. Z donesených mate-
riálů, větviček, vyfoukaných 
vajíček a mašliček ženy tvo-
řily jarní věnečky, zápichy do květináčů, misky 
na ozdobu stolu. Zástupce mužské části klubu 
seznámil přítomné zájemce s postupem zhoto-
vení velikonoční pomlázky a několik jich také 
upletl. I když částečně pracovně, ale příjemně 
jarně naladěni jsme prožili pěkné odpoledne 
a s vlastnoručně vyrobenými ozdobami se roz-
cházeli domů.

Příští akce: Beseda o výrobě mýdel se koná 
dne 17. 5. od 15 hodin v Restauraci u řeky. 
 (JN) 

kos informuje

Senioři se společně chystali na Velikonoce 

poděkování
Jménem rodiny děkujeme všem, jež se i přes velkou nepřízeň počasí zúčastnili posledního 

rozloučení s naší babičkou, paní Marií Lojkáskovou, která zemřela 4. 4. 2017 ve věku 94 let.
 Lenka a Leoš

Je to velký den pro rodiče i děti. Den, kdy 
malí předškoláci poprvé vstoupí do třídy, aby 
ukázali, co dovedou. A právě takový Den D 
nastal v základní škole na Ostravici v úterý 25. 
dubna. V odpoledních hodinách na ně čekaly 
vlídné a trpělivé učitelky i nazdobené školní 
třídy. 

„Děti nám ukazovaly, jak umí poznávat 
barvy i základní geometrické tvary. Zkoušely 
jsme jejich prostorovou orientaci i to, jak se 
umí představit a říct o sobě pár věcí,“ popsala 
ředitelka školy Jana Veličková. Děti také po-
čítaly do pěti a malovaly lidskou postavu. Aby 
se při zápisu zbytečně nebály, podpořili je ne-
jen jejich rodiče, ale také učitelka z mateřské 
školy. „Cílem zápisu je zjistit, zda jsou děti 
na školu připravené. Není to zkoušení. Naším 
hlavním cílem je, aby děti braly školu pozitivně 
a nebály se jí. Ještě lépe, aby se do ní těšily,“ 
pokračovala ředitelka. I proto všichni rodiče 
budoucích školáků dostali doporučení, co 

Budoucí prvňáci ukázali, že už do školy patří
všechno by jejich děti měly zvládnout. A jak se u zápisu ukázalo, dítka to skutečně umí.
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vé rozmary počasí jedna z účastnic 
Martina Hořínková. Sibiřské podmín-
ky oddíl „Benjamínků“ ani její rodinu 
od sobotní výpravy neodradily.

Aby děti po výstupu doma nelehly 
s nachlazením, měl každý s sebou 
v autobuse náhradní suché oblečení. 
„Dětem se to líbilo. Cestou vybraly kaž-
dou kaluž, takže nahoře byly již mokré 
a trochu jim byla zima. Při sestupu se 
však zahřály a v autobuse se hned 
převlékly,“ popsala situaci jedna skaut-
ská maminka.

Kdo se cestou nezdržoval stavěním 
sněhuláků a koulováním, stihl hodinu 
před polednem mši svatou. Letos ji 
celebroval duchovní pro skauty P. Pa-
vel Marek z farnosti Ostrava-Poruba. Oproti 
předchozím ročníkům se nepovedlo vystavět 
kamenný oltář. Za obětní stůl posloužila skládací 
lavička. Místo baldachýnu musel postačit dešt-
ník. „Bylo to vzhledem k počasí trošku náročné, 
ale dobré. Celková atmosféra byla super, i když 
na začátku mše svaté padal sníh s deštěm,“ 
vylíčil otec Pavel své dojmy z první pouti v roli 
kaplana pro skauty. „Otec biskup mi řekl, ať vyří-
dím skautům jeho pozdrav a přání, abychom se 
v modlitbě spojili s těmi, co jdou ve stejný den 
v Praze Pochod pro život,“ uvedl otec Pavel, 
který na myšlenku ochrany života v krátkém ká-

Malenovice

krátce z obce

Svoz velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu 

Svoz velkoobjemového a nebezpečného 
odpadu nastane v pátek 7. a v sobotu 8. 
dubna a v pátek 5. a v sobotu 6. května (+ 
nebezpečný odpad) v areálu bývalého horní-
ho kravína v Metylovicích, a to vždy v pátek 
od 14 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 ho-
din. Sběr bioodpadu probíhá každou sobotu 
od 10 do 12 hodin. Začíná se sobotou 8. 
dubna. 

Odvoz odpadů
Odvoz odpadů v měsíci dubnu je ve středy 
5. a 19. dubna.

Vinárna Sokol 
pořádá mexické hody

Máte rádi chilli a jídla příjemně pikantní? Tak 
to si nenechte ujít akci, kterou pro vás připra-
vuje Vinárna Sokol Metylovice. Zve všechny 
příznivce mexické kuchyně na hody. Budou 
se konat ve dnech 7.–8. dubna.

Sbor dobrovolných hasičů Malenovice 
Vás zve na  

33..  RROOČČNNÍÍKK  SSOOUUTTĚĚŽŽEE  MMLLAADDÝÝCCHH  HHAASSIIČČŮŮ  
a  zároveň 

33..  KKOOLLOO  MMOORRAAVVSSKKOOSSLLEEZZSSKKÉÉ  LLIIGGYY  MMLLAADDÝÝCCHH  HHAASSIIČČŮŮ 
 

v sobotu 6. KVĚTNA 2017  
HŘIŠTĚ U HASIČSKÉ ZBROJNICE 
prezentace od 12.00 hod.                    
start prvního družstva ve 13.00 hod. 
POPRVÉ NA STARTU MALENOVICKÉ ,,MINI“ družstvo mladých hasičů 

Občerstvení zajištěno  
                                   

Sbor dobrovolných hasičů Malenovice 
Vás zve na 

1133..  RROOČČNNÍÍKK  SSOOUUTTĚĚŽŽEE  „„BBOORROOVVSSKKÝÝ  KKOOPPEECC””  
 

v sobotu 20. KVĚTNA 2017  
 

HŘIŠTĚ U HASIČSKÉ ZBROJNICE 
prezentace od 12.00 hodin 

start prvního družstva ve 13.00 hodin 
 

Občerstvení zajištěno ☺ 

Čest heslu „Buď připraven!“ udělali v sobotu 
22. dubna skauti, kteří se vydali na tradiční jar-
ní výstup na Ivančenu. Přestože lesní stezku, 
která vede k památníku popravených skautů, 
kompletně pokryl sníh, nikdo necouvl zpátky. 

„Sněhem jsme se brodili už od hotelu Bezruč, 
ale vyjít se to dalo,“ popsal podmínky letošního 
výstupu Michal Jiřík z Lubiny u Kopřivnice. „Kaž-
dý rok je tato akce ve stejném datu. Jednou je to 
na opalovací krém, další rok prší a letos jdeme 
ve sněhu,“ okomentovala s nadhledem dubno-

Máte rádi naše Beskydy? Chodíte 
na hory a rádi byste se jim odvděčili za je-
jich krásu? Tak to 27. května udělejte. Vez-
měte do ruky igelitový pytel a posbírejte 
odpadky, které uvidíte na jakémkoliv místě, 
které máte v Beskydech rádi.

Spolek Čisté Beskydy pořádá 27. května již 
třetí ročník nejrozsáhlejší úklidové akce v Bes-
kydech, která nese název „Poděkuj horám“. 
Vloni přilákal do lesů tisícovku lidí. Vysbírali 
přes 20 kontejnerů odpadu.

Zatímco předchozí ročníky se odehrály 
v chladných dubnových dnech, letošní ročník 
se organizátoři rozhodli posunout blíže k létu. 
Cílem je přilákat na 12 sběrných míst v Besky-
dech alespoň patnáct stovek lidí. V Malenovi-
cích se toto místo bude nacházet na parkovišti 

u Rajské boudy. Dobrovolníci, kteří se dostaví 
na sběrná místa v čase mezi 9. a 15. hodinou, 
dostanou pytle, které již tradičně věnuje firma 
MAMI Art, a mohou vyrazit libovolným směrem. 
Veškerý vysbíraný odpad ze sběrných míst sve-
zou obce nebo provozovatelé rekreačních are-
álů na skládku. Za vynaložené úsilí získá každý 
sběrač malou pozornost na památku, dospělí 
i letos obdrží kupón na pivo, které věnoval pi-
vovar Vojkovický koníček. Zájemci budou opět 
slosováni v tombole, které se uskuteční na Če-
ladné, na Beskydské party Čistých Beskyd, kte-
rá bude díky vstřícnosti místního vedení obce 
stejně jako vloni příjemnou tečkou za celodenní 
prací dobrovolníků a od 16 hodin nabídne pes-
trý hudební program. Speciální cenu dostane 
také nálezce nejkurióznějšího předmětu.

Do Beskyd opět vyrazí nadšenci, aby je uklidili

Skautům počasí nepřálo, přesto k památníku došli

V našem Centru volného času U Rosničky 
vznikl nápad vytvořit semínkovnu pro všechny 
milovníky zahrádky. 

„Hlavním cílem je sdílet si navzájem přebytky 
nebo semínka, které jste někde získali, případně 
exotická semínka rostlin i plodin. Semínkovna bude 
fungovat v herně našeho centra vždy v době koná-
ní volné herny a můžete nám volně semínka přinést 
a také samozřejmě si semínka odnést,“ popsala 
Miluše Plevová. Pokračovala, že pracovnice centra 

semínka vždy označí, umístí do krabice a popíše 
je. To, aby všichni znali přesný původ, tedy místo, 
odkud semínko přišlo, a také se dozvěděli další 
potřebné informace. „Semínka budou rozdělena 
podle typu na osiva na okrasnou zahrádku, bylinky 
nebo užitkovou zahradu. Moc děkujeme naší paní 
Blance, která se tohoto projektu ujala, a těšíme se, 
jak budou naše zahrádky zářit,“ řekla s úsměvem 
Miluše Plevová a dodala: „Na vybudování semín-
kovny jsme získali peníze z naší jarní burzy.“

Přijďte si pro semínka do Rosničky

ve  spolupráci

FORENZNÍ
ZNAČENÍ
JÍZDNÍCH KOL
ZDARMA

Malenovice
Obecní dům č.p. 5
10. června 9.00–17.00 hod.

PREVENCE  
PROTI ODCIZENÍ
Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy,  
ve spolupráci s MP Frýdek-Místek 
a za podpory Ministerstva vnitra, 
připravilo projekt „Forenzní zna-
čení jízdních kol, elektrokol a inva-
lidních vozíků“ pomocí syntetické 
DNA.

Kolo se označuje mikroskopickými 
tečkami, které jsou pouhým okem 
neviditelné. 

Deštivé počasí a nízké teploty neu-
možňují značení provádět, protože 
by bylo nestabilní a viditelné. Za ne-
příznivého počasí může být znače-
ní zrušeno. O náhradním termínu
budete včas informováni. 

Své jízdní kolo si můžete nechat 
označit také v ostatních obcích mi-
kroregionu.

CO BUDETE 
POTŘEBOVAT?
• čisté jízdní kolo

•  účtenku doklad o zakoupení kola 
(pokud nemáte, na místě vyplníte 
připravené čestné prohlášení)

• občanský průkaz

termín si můžete rezervovat na 
mikroregion.reservanto.cz

Pokud chcete své dítě poslat na tábor 
do Rosničky, tenčí se váš výběr. V tuto 
chvíli má centrum volná místa již jen na tá-
boře pro předškolní děti, a to v termínu 

od 31. 7. do 4. 8. Tábor je určen pro děti 
od tří do sedmi let. Malé táborníky čeká 
spousta her, zábavy a aktivit na téma Malý 
zálesák. 

Pozor, letní tábory hlásí poslední místa

Akademie kroužků našeho centra se 
bude konat v úterý 6. 6. od 17 hodin. „Sr-
dečně zveme všechny naše příznivce, aby 
se přišli podívat, co všechno se naše děti 
naučily,“ řekla Miluše Plevová a prozradi-

la, že poté chystá centrum v týdnu od 12. 
do 16. 6. mimořádnou burzu letního oble-
čení. Akce Malenovice v pohybu bude pře-
sunuta z organizačních důvodů a nepřízně 
počasí až na září.

Akademie představí kroužky

Velikonoční dílna byla plná dětí. Vytvářely různé ozdoby a malovaly 
vajíčka nejen pro koledníky, ale i na stromky v obci.

Centrum volného času U Rosničky uspořádalo 
v dubnu oblíbenou dílnu patchworku. I tentokrát 

v ní účastnice vytvořily překrásné dekorace.

Rosnička se po Velikonocích připojila k oslavám 
Dne Země. Účastníci zdobili květináče, hráli různé 

hry a povídali si o ekologickém způsobu života.

zání ještě navázal. „Vyzval jsem skauty, aby tu 
myšlenku života nesli dopředu. Řekl jsem jim, že 
tady nejsou jen pro přírodu, ale také pro život. 
Svým výstupem na Ivančenu svědčí o tom, že 
hodnoty jako pravda a láska mají svou váhu. 
Proto si je každý rok na památku popravených 
skautů připomínáme,“ dodal kněz.

Skautská mohyla, která se začala tvořit z ka-
menů v roce 1946, byla u příležitosti 70. výročí 
od jejího založení přestavěna do podoby ka-
menných vrás zapuštěných do svahu. Od jejího 
otevření v září loňského roku měla mít při jarním 
výstupu svou premiéru.  (ps)

Předvelikonoční doba byla plná 
zajímavých akcí
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ve  spolupráci

FORENZNÍ
ZNAČENÍ
JÍZDNÍCH KOL
ZDARMA

Metylovice
Sokolovna
17. června 9.00–17.00 hod.

termín si můžete rezervovat na 
mikroregion.reservanto.cz

PREVENCE  
PROTI ODCIZENÍ
Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy,  
ve spolupráci s MP Frýdek-Místek 
a za podpory Ministerstva vnitra, 
připravilo projekt „Forenzní zna-
čení jízdních kol, elektrokol a inva-
lidních vozíků“ pomocí syntetické 
DNA.

Kolo se označuje mikroskopickými 
tečkami, které jsou pouhým okem 
neviditelné. 

Deštivé počasí a nízké teploty neu-
možňují značení provádět, protože 
by bylo nestabilní a viditelné. Za ne-
příznivého počasí může být znače-
ní zrušeno. O náhradním termínu
budete včas informováni. 

Své jízdní kolo si můžete nechat 
označit také v ostatních obcích mi-
kroregionu.

CO BUDETE 
POTŘEBOVAT?
• čisté jízdní kolo

•  doklad o zakoupení kola 
(pokud nemáte, na místě vyplníte 
připravené čestné prohlášení)

• občanský průkaz

Nazdobená třída, milé paní učitelky i drobné dá-
rečky. Toto všechno čekalo na předškoláky, kteří 
přišli spolu se svými rodiči k zápisu do první třídy.

„Letos paní učitelky používaly nové pomůcky, 
které korespondují se znalostmi a dovednost-
mi, které děti získávají v mateřské škole. Děti 
poznávaly geometrické tvary, posloupnost pří-
běhu, barvy, ukázaly, jak dovedou zavázat tka-
ničku. Děti se dokázaly představit, říct, kde bydlí. 
Součástí byla dětská kresba a základní početní 
dovednosti i ukázka prostorové orientace,“ po-
psala ředitelka školy Renata Spustová. Děti vše 
krásně zvládaly. Na otázku, na co se nejvíce těší, 
většinou odpovídaly, že na čtení nebo matemati-
ku. Zaznělo ale i slovo přestávka, kamarádi nebo 
oběd. „K zápisu nakonec dorazilo čtrnáct před-
školáků, z nichž jeden bude mít odklad školní 
docházky. Vzniká nám tedy krásná třináctičlenná 
třída. Věřím, že se všem budoucím prvňáčkům 
bude ve škole líbit,“ doplnila ředitelka.

Zápis do mateřské školy 
Zápis do mateřské školy v Metylovicích se bude konat v úterý 9. května od 15 do 16.30 hodin 

v budově metylovské základní školy. Rodiče si musí vzít rodný list dítěte a občanský průkaz. 

Do školky jsou přijímány děti již od dvou let. Předškoláci mají toto vzdělání již povinné.

Škole se daří, působí 
jako jedna velká rodina

Základní škola v Metylovicích je malá a útul-
ná a panuje v ní rodinná atmosféra. 

„V naší práci se nám letos hodně dařilo. Je 
vidět, jak většina pedagogických pracovníků 
kvalitně pracuje s dětmi, rozvíjí jejich schopnosti 
a dovednosti, a to jak v mateřské, tak i v základ-
ní škole. Myslím si, že se nám podařilo vytvořit 
téměř jednotný tým pedagogických pracovníků, 
kteří téměř všichni drží za jeden provaz a pracu-
jí na více než sto procent,“ zhodnotila ředitelka 
školy Renata Spustová. Jak pokračovala, jejich 
práce si velmi váží a děkuje jim za podporu. 
„Rodiče dětí z mateřinky se mohou těšit brzy 
na pěkné představení ke Dni matek,“ prozradila. 

Sběr velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu

pátek 5. května 14.00 – 18.00 hodin
sobota 6. května 8.00 – 12.00 hodin

Sběrna odpadů je situována do areálu 
bývalého horního kravína.

Odvoz odpadů v květnu
Pravidelný odvoz odpadu připadá 

na středu 3., 17. a 31. května 2017.

Odpoledne v pátek 21. dubna se uskutečnil 
v Základní škole majora Ambrože Bílka v Mety-
lovicích turnaj v dámě a šachu. Pořádala jej Tě-
locvičná jednota Sokol Metylovice – oddíl šachu 
spolu se základní školou.

Zúčastnilo se jej 11 dětí. Organizačně turnaj 
řídil vedoucí šachového oddílu pan Petr Vyso-
glad.

V dámě zvítězil Tadeáš Murka, který s pře-
hledem porazil všechny své soupeře. Na dru-
hém místě se umístil Filip Mohyla a na 3. místě 
skončil Marek Dybal. V šachu podal nejlepší 
výkon prvňák Nátan Žwak, který potvrdil svůj 
velký šachový talent a jasně zvítězil. Tuhý boj 
byl sveden o druhé místo. Až v doplňkové hře 
nejtěsnějším rozdílem zvítězil Lukáš Onderka 
nad Adamem Klimánkem.

To bylo představení nejlepších, ale žádní po-
ražení nebyli. Všechny děti, se zápalem sobě 
vlastním, se snažily o co nejlepší výsledek. Ně-

komu to šlo lépe, jinému hůře. Aspoň si zkusily, 
jak zajímavé mohou být klasické deskové hry, 
které si jistě v mládí vyzkoušeli i jejich rodiče, 
babičky a dědečci. Odměnou pro každého 
účastníka byly drobné dárky a minerálka od TJ 
Sokol. Vítězové a výše jmenovaní za svůj výkon 
obdrželi diplomy a poháry. Dětem se akce líbila.

Je prokázáno, že šachy tříbí mysl, rozvíjí lo-
giku a zvyšují IQ. Naučí trpělivosti, rozhodnosti 
a sebedůvěře. Není pochyb o tom, že děti se 
hrou šachu osobnostně a intelektuálně rozvíjejí. 
Šachy mohou být koníčkem na celý život. Navíc 
děti, které si hrají, nezlobí. Sokolský šachový 
oddíl se snaží přilákat do svých řad mladé adep-
ty, kteří by mohli účelně trávit svůj volný čas 
a zároveň se v brzké budoucnosti zúčastňovali 
šachových soutěží. Poděkování patří ředitelce 
školy paní Renatě Spustové a paní učitelce De-
nise Radkové za jejich aktivní pomoc při turnaji. 
 Milan Hajdušek, starosta TJ Sokol

Profesor Jan Keller, poslanec Evropského 
parlamentu, přijal pozvání TJ Sokol Metylovi-
ce a v pátek 26. května vystoupí od 20 hodin 
v kinosále metylovské sokolovny. Přednáška 
bude na téma Rozpory Evropské unie při příle-
žitosti vydání stejnojmenné knihy, kterou nyní 
profesor Keller dokončuje. 

Kdo je metylovský rodák, jeden z nejzná-
mějších českých sociologů? Stručná odpověď 
asi zní: levicový politik, sociolog, environmen-
talista, ekolog, politolog, pedagog – vysoko-
školský profesor, spisovatel a publicista. Na-
rodil se r. 1955 ve Frýdku-Místku. Do šesti let 
žil v Metylovicích. V letech 1974–1979 vystu-
doval historii a sociologii na Filozofické fakultě 
Masarykovy univerzity v Brně. Poté krátce pů-
sobil na Filozofickém ústavu ČSAV v Praze, 
odkud odešel na tři měsíce posilovat do pivo-
varu Nošovice (Radegast) jako závozník. Učil 
také na střední škole v Havířově. V roce 1983 
pak přešel učit zpět na filozofickou fakultu 
do Brna, kde vyučoval do roku 1999. V roce 
1998 stál u zrodu oboru Humanitní environ-
mentalistika na Masarykově univerzitě v Brně.

Jako stipendista francouzské vlády absol-
voval ve druhé polovině 80. let studijní pobyty 
na univerzitách v Bordeaux, v Aix-en-Pro-
vence a na pařížské Sorbonně, kde působil 
v tamním archivu a zabýval se studiem dějin 
Francie. K Francii má velký vztah. V roce 1992 
obhájil docentskou práci na téma Byrokratiza-
ce státní správy v předrevoluční Francii.

Roku 1999 byl jmenován profesorem 
v oboru sociologie.

Od roku 2000 působil 14 let jako profesor 
sociologie na Fakultě sociálních studií Ostrav-
ské univerzity.

Kromě aktuální politické činnosti se vý-
znamně zaměřuje a angažuje v problematice 
trvale udržitelného rozvoje a oblasti souvis-
lostí ekologie a sociologie. Na ekologická 
a sociologická témata napsal přes dvacet 
odborných i popularizačních knih, publikuje 
množství článků a komentářů, pravidelně uve-
řejňovaných v deníku Právo, Lidové noviny, 
časopise Poslední generace aj. Často veřejně 
vystupuje, je k slyšení v rádiu a k vidění v te-
levizi.

V únoru 2014 se stal ve volbách do Evrop-
ského parlamentu lídrem kandidátky ČSSD 
jako nestraník. Ve volbách získal druhý největ-
ší počet preferenčních hlasů a byl zvolen po-
slancem Evropského parlamentu. Tam působí 
ve Výboru pro zaměstnanost a sociální věci.

Pracuje v Bruselu a Štrasburku, jinak žije 
ve Frýdku-Místku.

Dne 28. října 2013 převzal Jan Keller 
na pražském hradě z rukou prezidenta Miloše 
Zemana státní vyznamenání České republiky 
– Medaili za zásluhy jako ocenění za zásluhy 
o stát v oblasti vědy.

Přednášky profesora Kellera jsou atraktiv-
ní, vždy velmi navštěvovány pro svou origina-
litu a osobitý humor přednášejícího. Vstupné 
dobrovolné. Srdečně vás zvu. 

 Milan Hajdušek, starosta TJ Sokol

Předškoláci dokázali, že za lavice patří

V Metylovicích na fotbalovém hřišti se v so-
botu 8. dubna uskutečnil již třetí ročník soutěže 
železných hasičů a hasiček TFA Metylovice 
2017. Předpověď počasí nevypadala nijak 
zvlášť příznivě, nicméně před zahájením zá-
vodu ustál déšť, trať začala pomalu osychat, 
v průběhu dne vysvitlo slunce a teploty se po-
hybovaly okolo snesitelné hodnoty 12 °C.

Startovní listina byla otevřena pro 120 zá-
vodníků. Vyskytlo se několik zdravotních od-
hlášek, někteří účastníci se naopak přihlásili až 
na místě, takže na start se nakonec postavi-
lo 80 mužů a 30 žen ve čtyřech kategoriích. 
Na dráze cca 250 metrů dlouhé na závodníky 
po startu čekalo tahání pneumatiky (muži vět-
ší, ženy menší), podlézání překážky, smotání 
jedné hadice B, muži poté překonávali dvou-
metrovou bariéru, následoval hammerbox 
(muži 30+30 úderů, ženy 15+15), přeskako-
vání pneumatik, překlápění velké pneumatiky 
(muži 8x, ženy 4x), zapojení dvou koncovek 
C na rozdělovač a dotažení úvodní pneuma-
tiky do cíle. Součástí doprovodného programu 
bylo také zjednodušené TFA pro děti a soutěž 
v bouchání kladivem v hammerboxu na čas pro 
veřejnost.

Bohužel se letošního klání nemohl zúčastnit 
vítěz předcházejících dvou ročníků Jan Hader-
ka, nicméně i tak byla konkurence nadmíru 
silná. David Pašek (SDH Bohuslavice) se stal 
vloni v disciplíně TFA mistrem České repub-
liky mezi dobrovolnými hasiči. Letos u nás 
jen těsně zaostal za traťovým rekordem Jana 
Haderky (2:11,46 min.) a časem 2:14,39 min. 
zaslouženě vyhrál kategorii mužů do 35 let. 
Na druhém místě skončil Martin Januš z Ha-
lenkova a třetí místo obsadil polský závodník 
Bartosz Brytan (KM PSP Rybnik).

Nervy drásající souboj nabídla kategorie 
mužů nad 35 let. Se startovním číslem 38 na-

stoupil Marcin Zdziebło (KM PSP Żory) a ča-
sem 2:15,29 min. o dvě vteřiny vylepšil loňský 
veteránský traťový rekord Romana Vieje. Ro-
man Viej (SDH Lubno) se na start dostal až 
téměř v závěru soutěže s číslem 103. Po exce-
lentním motání hadice však chyboval při jejím 
odkládání do boxu a zakopl také při přeskako-
vání pneumatik. Nicméně i tak dokázal cílové 
tlačítko zmáčknout v čase 2:13,10 min. a od-
nesl si vítězství. Třetí místo pak obsadil Radek 
Tesař (SDH Sebranice).

V ženské kategorii do 35 let Barbora Miku-
šová (SDH Lubno) nejprve vylepšila o osm vte-
řin vlastní traťový rekord z loňského roku. Ale 
ještě o 10 vteřin rychlejší byla domácí vítězka 
závodu z roku 2015 Adéla Štandlová – 2:09,33 
min. Třetí skončila Andrea Škultetyová (SDH 
Skalice).

Již podruhé byla také otevřena ženská kate-
gorie nad 35 let. V ní se představily tři závodni-
ce. Třetí místo obsadila domácí Michaela Bílko-
vá. I přes patnáctivteřinové zlepšení skončila 

druhá loňská vítězka Pavla Pospíšilová (SDH 
Bystré). A s naprostou převahou zvítězila Hana 
Skoupá (SDH Sebranice), která předvedla dru-
hý nejlepší čas ze všech žen – 2:19,79 min.

Hodnotila se také kategorie družstev, ve kte-
ré se sčítaly časy muže, ženy a veterána. Z de-
víti týmů byl nejúspěšnější SDH Sebranice (Jan 
Soukal, Hana Skoupá, Radek Tesař – 7:16,62 
min.) před SDH Metylovice A (Martin Koliba, 
Adéla Štandlová, Radim Tomášek – 7:24,35 
min.) a SDH Lubno A (Michal Poledník, Barbo-
ra Mikušová, Roman Viej – 7:32,42 min.).

Za pořadatelský tým gratulujeme všem 110 
startujícím k úspěšnému dokončení závodu. 
Děkujeme mnohým, kteří neváhali třeba i bez-
mála dvousetkilometrovou cestu (nejvzdále-
nějším účastníkem byla Barbora Cesnaková 
z DHZ Krupina), a věříme, že se setkáme opět 
za rok v dubnu v Metylovicích. Veškerá videa 
a fotografie najdete na webu sdh-metylovice.
info.  Text: Michal Bílek, 

 foto: Kristýna Ryšková

Soutěž železných hasičů a hasiček 
uvítala přes stovku závodníků

Divadelní spolek Sokol na prknech uvádí 
svou první hru Antonína Procházky pod ná-
zvem S tvojí dcerou ne. Premiéra se bude 
konat v sobotu 27. května, repríza v pátek 2. 
června a derniéra v sobotu 3. června, vždy 
ve 20 hodin. Na prknech, která znamenají 
svět, se představí Eva Foldynová, Kamila 
Šišková, Pavlína Drnková, Martin Kartecz-
ka, David Hyšpler, Pavel Navrátil a Tomáš 
Piska. Režie se ujal David Hyšpler.

Antonín Procházka je obdařen talen-
tem pro komediální žánr. Text jeho hry 

mluví divákům z duše. Je to příběh docela 
obyčejných manželských párů (bankovní 
úředník s učitelkou a majitel neprosperující 
umělecké agentury s knihovnicí), snažících 
se předejít možné manželské krizi. Způso-
bí nejprve lehkou zápletku, postupně však 
doslova gejzír krkolomných situací, trapasů 
a slovního humoru. A to za přispění dospí-
vající dcery, jejího kluka a ubohého bytaře, 
který přijde poctivě krást, zamotá se do svě-
ta intelektuálů a jen zírá, do jakých situací 
se zapletl.

Ochotníci z Metylovic mají premiéru

Za naší základní školou vzniká nové hřiště. 
„Běžíme do finále. Zabrzdila nás nepřízeň po-
časí, která neumožnila položit poslední část, 
a to je doskočiště. Velké poděkování patří mís-
tostarostovi Radomíru Kulhánkovi za osobní 
angažovanost a za to, že naši školu podporuje,“ 
zdůraznila ředitelka školy Renata Spustová. 

Nová běžecká dráha bude vybavena malým 

doskočištěm. Dráha má sloužit k zefektivně-
ní výuky dětí na základní škole. Je dlouhá 30 
metrů a slouží hlavně k nácviku startů, sprin-
tu a dalších běžeckých stylů. Výhodou dráhy 
je, že umožňuje vyučujícímu srovnání výkonů 
jednotlivých žáků a pro děti tak vzniká důležitý 
motivační faktor, jak zlepšovat své výkony prá-
vě v tělesné výchově. 

Děti si už brzy zaběhají

Jan Keller bude přednášet 
v kinosále sokolovny

Malí šachisté na turnaji 
dokázali, že hrát umí

Den Země slavili školáci i ti mladší
Den Země se v Metylovicích nejprve slavil 

v mateřské škole v oddělení Sluníčko. 
„Celý týden jsme se věnovali naší Zemi 

a životnímu prostředí. Probírali jsme s dětmi 
například třídění odpadů, bavili jsme se o čisto-
tě v přírodě, vyráběli jsme zvířata z plastových 
vršků. Zdůraznili jsme dětem, jak je důležité se 
starat o okolí, ve kterém bydlíme, a uklízet ko-
lem sebe,“ řekl učitel z MŠ Adam Mráček.

V sobotu 22. dubna se Den Země slavil 
ve škole na tradiční akci. Děti hned u vstupu 
obdržely hrací kartičku a pak už začaly pozná-
vat, bavit se, hrát si i tvořit. Učily se, jak správ-
ně třídit odpady. Poznávaly zvířata podle jejich 

vlastností a znaků. Zjistily, že není čokoláda 
jako čokoláda a že je třeba vybírat tu, která má 
certifikát dokladující podporu pěstitelů kaka-
ových bobů. Psaly vzkazy přírodě, poznávaly 
ovoce a zeleninu podle chuti, tvořily přírodní 
ozdoby či například zjišťovaly vše o správném 
topení. Vyzkoušely si i sportovní rybolov. „Vel-
mi oceňuji iniciativu paní Vlaďky Volné, která 
již několik let aktivně připravuje spolu se svým 
přáteli vždy atraktivní a informacemi nabitou 
náplň Dne Země, která zaujme nejen děti, ale 
i dospělé. Tentokrát se do hry zapojili i rodiče. 
A jak bylo vidět, s obrovským nadšením,“ chvá-
lila ředitelka školy Renata Spustová.
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Obecní úřad pořádá exkurzi 
 

     Automobilka Hyundai Nošovice 
 
                 6.června 2017 

 

 

Odjezd: ve 12:00 hodin  od OÚ,škola 
Přihlášky včetně 30,- Kč zálohy do 31.5.2017    
 -obecní úřad 

                                                               -infocentrum 

                              Obecní úřad Pstruží a MŠ a ZŠ Pstruží  

 Den dětí 
a smažení vaječiny 

  

 Kdy: 2.června 2017 od 16 hodin 

 Kde: dětské hřiště    

 

 Program: 

- soutěže a hrátky pro děti 

- opékání párků a smažení vaječiny 

- občerstvení pro všechny 

  

             

 

 

Zápis do první třídy je pro dítě vstupní bra-
nou do školy. Pro některé děti je to jeho první 
seznámení s prostředím školy, s jejími peda-
gogy. Ovlivňuje představy dítěte o škole, tě-
šení se na školu nebo se naopak může podílet 
na obavách dítěte, případně rodičů, ze školní 
docházky, proto jsme se snažili zápis v naší 
škole dětem i rodičům co nejvíce zpříjemnit. 

V úvodu děti provázely postavy z pohádky 
O pejskovi a kočičce, které znají již z mateř-
ské školy. Házely míčkem, skákaly po jedné 
noze, přecházely po čáře a poté již uvolněné 
přicházely k paní učitelce, která vedla celý 
zápis. Děti úspěšně procházely úkoly zaměře-
nými na grafomotoriku, kresbu, řeč, sluchové 
vnímání, zrakové vnímání, vnímání prostoru 
a času, základní matematické představy, so-

ciální dovednosti, práceschopnost, pozornost, 
v neposlední řadě na sebeobsluhu a samo-
statnost. 

Za obrovskou snahu děti dostaly vlastno-
ručně vyro-
bené dárečky 
žáků páté třídy, 
ale i dárečky 
od sponzorů 
a domů odchá-
zely s příjem-
ným pocitem, 
že to zvládly. 
Na všechny 
budoucí prv-
ňáčky se moc 
těšíme!

Zahrádky ožívají
I když to venku nevypadá, začalo jaro 

a s tím souvisí i práce na úpravách zahrá-
dek. Pro mnohé je samozřejmostí nepořá-
dek pálit. Ne vždy je to však nutné a hlavně 
vhodné. Pálení trávy, listí, větví je doprová-
zeno zvýšenou imisí kouře a tím i obtěžová-
ní okolí. Vše se dá kompostovat, popřípadě 
štěpkovat.

Obec investovala nemalé prostředky 
k zakoupení kompostéru pro občany a také 
štěpkovače, který je zdarma k zapůjčení 
na obecním úřadě.

Větší množství biologicky rozložitelného 
odpadu – tráva, listí – lze uložit i do kontej-
nerů, které jsou v době od dubna do října 
umístěny u obecního úřadu a v areálu Du-
bina.¨

V pátek 31. března se celá škola opět se-
šla v prostorách 1. třídy, tentokrát za účelem 
příjemně stráveného dopoledne s básničkou. 
Recitační soutěže se zúčastnilo na 35 dětí, což 
znamenalo velkou konkurenci a nabídku široké 
škály poezie. 

Léty prověřená porota oceňovala především 
přirozenost, plynulost, expresivnost a srozumi-
telnost projevu naších mladých recitátorů. Ze 
soudů hodnotících vzešla následující ocenění. 
V kategorii 1. třída se na 3. místě umístila Mar-
garéta Glembková, na místě druhém Mariana 
Lukešová a vítězem se stala Libuše Macurová. 
V kategorii 2. a 3. třída si pomyslnou bronzovou 
medaili odnesl Vojtěch Raška, „stříbro“ získala 
Jolana Janků a zlato „cinklo“ pro Anežku Foldy-
novou. V poslední kategorii, 4. a 5. třída, obsa-
dila 3. příčku Eliška Krestová, na druhém místě 
skončila Natálie Dřízgová a vítězem se stal Ja-
kub Jurok.

Jaro jsme tedy přivítali kulturně (písní a bás-
ní) a již teď se těšíme na další událost, která se 
koná k příležitosti svátků našich nejmilejších...! 
Těšíte se taky? Za ZŠ Pstruží Adam Šigut

Zápis do první třídy v ZŠ a MŠ Pstruží

„Tak jako na louce kytička, vyrostla ta naše 
písnička/básnička...“ 

Ač to dle počasí poslední dny moc nevypa-
dá, kalendář hovoří jasně – je tu jaro! A tak jsme 
hezky ve stylu národní písně Karla Hašlera i my 
v ZŠ a MŠ Pstruží vítali jaro písničkou. Školní 
kolo tradiční soutěže pěvců a pěvkyň základ-
ních škol „Loutnička“ jsme uspořádali v pátek 
24. března v prostorách 1. třídy. Zazněly písně 
lidové, umělé, národní, cizokrajné i místní krajo-
vé. Za odvahu oceňujeme všechny zúčastněné, 
avšak vítězům vzdejme hold jejich zvěčněním 
v tomto unikátním periodiku. 

V kategorii 1. třída pěla ódu na slunce 
a za svůj přirozený, čistý projev si zasloužila 
umístění na první příčce Margaréta Glembko-
vá s místní krajovou písní „Slunečko vychodi“, 
kategorii 2. a 3. třída jasně a rázně dominovala 
Anežka Foldynová s lašskou taneční písničkou 
„Dyž sem byla mamince na klině“, v kategorii 4. 
a 5. třída pak všechny diváky rozněžnila a své 
soky jistým hlasem předčila Isabella Šebestová 
s taktéž moravskou lidovou záležitostí, konkrét-
ně baladickou „Mezi horami“ v úpravě kapely 
Čechomor.

Tyto tři korunované pěvecké „královny“ naší 
školy, společně s „princeznou“ Matyldou Kubi-

tzkovou, jely ve středu 
29. března předvádět své 
umění do nedalekého 
Frýdlantu nad Ostravicí 
v rámci oblastního kola 
výše zmíněné „Loutnič-
ky“. Děvčata v drsné 
konkurenci velkých frý-
dlantských škol, kterými 
jsou ZŠ nám. T.G.M. 
a ZŠ Komenského, dále ZŠ Čeladná, ZŠ Kun-
čice, ZŠ Nová Ves, obstála více než důstojně 
– Margaréta Glembková a Isabella Šebestová 
se umístily na 1. místě, Anežka Foldynová na 2. 
příčce a Matylda Kubitzková obdržela diplom 
za místo třetí. 

Odborná porota hodnotila spoustu hledisek, 

Vítali jsme jaro písničkou

ovšem, dle mého přesvědčení, holky uspěly ze-
jména díky svému projevu, z kterého bylo znát, 
že je zpívání baví. A o to jde u zpěvu především, 
o tu radost, kterou nám přináší. Tedy, zpívejme 
pro obveselení nás samých a zpívejme hodně, 
protože s písničkou je ten svět barevnější a ra-
dostnější.

Velmi významnou událostí tohoto měsíce byl 
zápis budoucích školáků do první třídy. Všechny 
děti, které navštěvují mateřskou školu, prošly 
úspěšně, a určitě se již těší na svůj první školní 
den. Mnozí rodiče si uvědomují tento významný 
mezník a slavili spolu se svými ratolestmi různý-
mi způsoby, např. návštěvou cukrárny, pečením 
dortu či koupí dárečku. Přejeme všem dětem, 
aby se jim dařilo ve školních lavicích stejně 
dobře, jako se jim podařilo absolvovat tuto první 
velkou zkoušku.

Na druhý jarní měsíc připadly v tomto roce 
též Velikonoce. Proběhl již tradiční velikonoční 
jarmark, kde si účastníci nazdobili perníčky, zho-
tovili velikonoční věnce, nazdobili vajíčka, upletli 
karabáč atd. Poděkování za tuto akci patří panu 
starostovi, který zajistil vše potřebné. 

Děti ze třídy Květinka se zúčastnily vyprávění 
o ukřižování Ježíše Krista, které bylo přiblíženo 
prostřednictvím paní Málkové. Lektorka toto 
téma zpracovala adekvátně věku předškolních 
dítek. Předškoláky tato beseda bavila a aktivně 
se do programu zapojovali. Toto historické téma 
bylo podáno srozumitelně a děti získaly povědo-
mí o vzniku těchto svátků. 

Všichni jsme s radostí přivítali velikonoční 
prázdniny a státní svátky s tímto spojené, děti 
i rodiče si volné dny jistě hezky užili.

Na konci měsíce čeká děti divadelní před-
stavení v podání veverky Terky a myšky Klár-
ky. Doufáme, že si odnesou spoustu zážitků 
a zpestříme tak dětem denní program v mateř-
ské škole.

 Zuzana Tomančáková, učitelka MŠ

Duben v mateřince Pstruží

Ve středu 12. dubna se žáci ZŠ Pstruží 
účastnili okresního kola turnaje v přehazova-
né konaného ve Frýdku-Místku na 6. ZŠ.

Žáci tak měli velkou příležitost poměřit se 
s daleko většími školami. Do skupiny měli na-
losovány hned tři frýdecké školy, a to domácí 
6. ZŠ FM, 1. ZŠ FM, 7. ZŠ FM, a jako posled-
ní tým ještě ZŠ Dobrá. Naši žáci byli dobře 
připraveni a bojovali jako lvi, ale bohužel ani 
to nestačilo na první dvě postupující místa. 

Z celkového prvního místa se nakonec rado-
vala 1. ZŠ Frýdek Místek. Velké poděkování 
patří hasičům Pstruží za převoz našich malých 
sportovců.

Přehazovaná ve Frýdku-Místku
Dopoledne 
s básničkou

S přípravou na jaro jsme v naší škole začali již 
před několika týdny. V hodinách výtvarné výchovy 
a pracovních činností žáci vyrobili mnoho pěkných 
výrobků, které jsme použili k výzdobě školy. Naše 
jarní těšení vyvrcholilo ve středu před velikonoční-
mi prázdninami, kdy jsme vynesli Morenu a sym-
bolicky se rozloučili se zimou.

Letos se k nám přidaly i dvě kamarádky naší 
žačky Kristýnky, které přijely až z Anglie. Osmiletá 
Amber a jedenáctiletá Scarlett byly velmi zvěda-
vé na tento starodávný zvyk. Společně jsme tedy 
oslavili konečný odchod zimního období spálením 
Mařeny. Děvčata se také s námi vydala na krát-

Vítání jara v naší škole

kou procházku, vyrobila si velikonoční dekoraci, 
zahrála míčové hry v tělocvičně a s ostatními žáky 
poobědvala ve školní jídelně. Našim žákům se tak 
naskytla jedinečná příležitost vyzkoušet si své zna-
losti angličtiny v praxi. Někteří se trochu ostýchali, 
jiní se odvážně vyptávali na to, co je zajímalo.

Amber a Scarlett se v naší malé škole velice 
líbilo a my jsme velmi rádi, že jsme mohli přivítat 
tak milou návštěvu.
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Čeladná
ZŠ tělocvična
6. května 9.00–17.00 hod.

FORENZNÍ
ZNAČENÍ
JÍZDNÍCH KOL
ZDARMA
termín si můžete rezervovat na 
mikroregion.reservanto.cz

PREVENCE  
PROTI ODCIZENÍ
Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy,  
ve spolupráci s MP Frýdek-Místek 
a za podpory Ministerstva vnitra, 
připravilo projekt „Forenzní zna-
čení jízdních kol, elektrokol a inva-
lidních vozíků“ pomocí syntetické 
DNA.

Kolo se označuje mikroskopickými 
tečkami, které jsou pouhým okem 
neviditelné. 

Deštivé počasí a nízké teploty neu-
možňují značení provádět, protože 
by bylo nestabilní a viditelné. Za ne-
příznivého počasí může být znače-
ní zrušeno. O náhradním termínu
budete včas informováni. 

Své jízdní kolo si můžete nechat 
označit také v ostatních obcích mi-
kroregionu.

CO BUDETE 
POTŘEBOVAT?
• čisté jízdní kolo

•  doklad o zakoupení kola 
(pokud nemáte, na místě vyplníte 
připravené čestné prohlášení)

• občanský průkaz

Poslední březnový čtvrtek proběhl druhý 
díl interesantní přednášky paní Dany Barne-
tové o ostrově květin Madeiře. Klubový duben 
(resp. jeho dvě dekády) byl o malování kraslic 
a programových změnách. A také o cestování. 
V rámci středečních Všehomixů jsme navštívili 
Sjednocené Arabské Emiráty, po uzávěrce to-
hoto čísla proběhne ještě jedna cesta, posléze 
pak další Hovory s lékařkou MUDr. Andreou 
Glosovou a výlet na Prašivou, který je vzhledem 
ke stávající předpovědi počasí ve hvězdách.

Malování kraslic
Po pěti letech se opět v klubu malovaly kras-

lice pod odborným vedením paní Evy Lapčíkové. 
Toto předvelikonoční posezení se stejně jako ta 
dřívější vyznačovalo tvůrčím úsilím a milou až 
rodinnou atmosférou.

Jarní cesta do Pstruží dvakrát marná
Druhý dubnový čtvrtek byla na programu 

kultovní vycházka do Pstruží. Vzhledem k tomu, 
že v době srazu padaly kroupy, a tudíž nikdo 
nedorazil, bylo zřejmé, že akci o týden odloží-
me (shodou okolností byl z objektivních důvodů 
odložen pěvecký koncert paní Jany Bártové). 
Kroupy sice nepadaly, ale jinak bylo počasí také 
nepoužitelné, takže místo vycházky jsme dali 
Fotománii 2011, tzn. přátelské posezení s pro-
hlížením fotogalerie a volbou fotky roku 2011.

Co nás čeká v květnu
Květen uvede májové hudební odpoledne 

s Pete-Saxem, posléze se vypravíme na výlet 

do Frýdku, kde chceme mj. navštívit v zámku 
vernisáž výstavy k 20. výročí vzniku Literární-
ho klubu Petra Bezruče. Následuje Odpoledne 
s Beruškou, kdy nás se svým programem opět 
navštíví dětičky z MŠ. Akcí měsíce bude busový 
zájezd do Cieszyna s cílem v Larischově zámku 
(Muzeum Slezska) a na Zámeckém kopci. Den 
poté, poslední pátek, je v plánu turistický výlet 
z Malenovic na Ivančenu. Kompletní program 
na měsíc květen najdete jako obvykle v Čela-
denském zpravodaji, v klubu, v infocentrech Če-
ladná 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

„Jsem čáp. Narodil jsem se na vysokém komí-
ně v Čeladné a spokojeně jsem si žil v hnízdě, od-
kud jsem měl rozhled široko daleko. Založil jsem 
rodinku a se svou samičkou jsme nosili potravu 
svým mláďatům – myši, hraboše, žáby a občas 
i rybku nebo hada. A tak běžel čas, začalo fou-
kat ze strnišť a já se připravoval s ostatními čápy 
na dalekou cestu na jih, do Afriky. Byl jsem moc 
zvědav, jak to tam vypadá, ale nejdříve se tam 
musí doletět daleko, daleko přes moře. Někteří 
čápi letěli přes Turecko, naše rodinka přes Maro-
ko, nakonec jsme se všichni setkali v Africe. Za-
tímco mé hnízdečko v Čeladné zapadalo sněhem, 
já jsem si užíval teplého počasí, sluníčka a vody 
v Egyptě. Žáby a ryby tam kupodivu chutnaly stej-
ně… Čas běžel a už zase přišlo jaro. Jsem z Afriky 
po dlouhých útrapách cesty opět doma, v Čeladné 
na svém vysokém komíně…“

Nějak podobně jsme motivovali žáky každé 
třídy, aby procítili stěhování našeho čápa do tep-
lých krajin a abychom vzbudili zájem o jeho zimní 
stanoviště – Afriku. Zahájili jsme celoškolní pro-
jekt „AFRIKA OČIMA ČELADENSKÉHO ČÁPA“, 
kterému jsme věnovali celý měsíc. Tento projekt 
probíhal v rámci Global schools, jež je zaměřena 
na podporu globálního vzdělávání. Zkoumali jsme 
africký kontinent z různých pohledů. Zjišťovali, kte-
rá zvířata na kontinentu žijí, učili se je pojmenovat 
anglicky. Děti zajímala témata jako nerostné bo-
hatství, otroctví, zdravotnictví, pyramidy, dopravní 
infrastruktura a další zajímavosti. V rámci výtvarné 
výchovy pak vznikaly pestré mapy a krásné ob-
rázky s africkými motivy. Ve škole byla instalová-
na prodejní výstava afrického umění, kterou nám 
zapůjčila galerie Impala. Naši školáci vařili chutné 

Základní škola Čeladná 

Vás srdečně zve na  
 
 

Slavnostní koncert 
 k 40. výročí školy 

 aneb školní historie 
v písničce 

 
dne 23. května 2017 od 17 00 

v kostele  
sv. J. Nepomuckého v Čeladné 

 
 účinkují žáci a pedagogové ZŠ Čeladná, 

jako hosté  vystoupí 
 pěvecký sbor ze ZŠ a MŠ Zubrohlava 

 
 

Těšíme se na setkání s vámi 
 

Duben, ještě tam budem…

S paní Danou podruhé na Madeiře

Tvořivé ruce a zvídavý pohledMalá ukázka výtvorů.

Afrika očima čeladenského čápa
africké pokrmy, počítali obvod a objem pyramid, 
četli i vymýšleli africké pohádky a příběhy, zpívali 
africké písně. Vše bylo umocněno africkými melo-
diemi místo zvonění.

Nejvíce motivující pro děti byly besedy: o Jiho-
africké republice, o stavbě nemocnice v Malawi 
a o životě v Gambii a také o tom, proč zde potře-
bují lidé kola. Hluboký zážitek měli žáci ze setkání 
s Y. Kamarou, který pochází ze Senegalu. Ten nás 
naučil pár základních frází v jazyku wolf a dal nám 
ochutnat pravý ibiškový čaj. 

Poznali jsme, že Afrika je velmi zajímavý a roz-
manitý kontinent, kde nejsou jen chudé chatrče 
s polonahými černoušky, ale spousta zajímavých 
přírodních krás a úkazů, obdivuhodná flóra i fauna 
a historické památky, které se nikde jinde nevy-
skytují.

Na závěr projektu jsme se všichni sešli v naší 
sportovní hale a zástupci každé třídy informovali 
ostatní o svých zážitcích s projektem. Našeho škol-
ního fóra se zúčastnila také paní R. Filipíková, zá-
stupkyně organizace Kola pro Afriku, která převza-
la do vlastních rukou výtěžek sbírky, uspořádané 
samými žáky. Společně jsme se domluvili na další 
spolupráci a pomoci Afričanům. Budeme shroma-
žďovat použitá kola, která poslouží jejich dětem. 

Uskutečněný projekt nás nejen obohatil, ale 
i stmelil, protože jsme celý měsíc žili ve společném 
duchu. 

Od té doby jsme uskutečnili i další aktivity jako 
např. Den otevřených dveří, Zápis do prvních tříd 
a jiné, ale Afrika v nás pořád doznívá…

Teď se už naplno pouštíme do přípravy oslav 
40. výročí založení naší školy. Přečtěte si plakátky. 
 HG

závod v přespolním běhu
Pořadatel: MTB Ondřejník Kunčice p. O.
Datum konání: neděle 14. 5.
Místo: areál TJ Sokol Kunčice p. O. (u fotba-
lového hřiště)
Přihlášky: do 11. 5. (+ na místě)
Prezentace: 14. 5. 8.45-10.00 h.
u dospělých možnost do 10.30 h.
Start: 10.15 předžáci + postupně po kategoriích
KATEGORIE A TRATĚ:
předžáci 2010 a mladší 400 m
mladší žáci 2009-2007 800 m
starší žáci 2006-2004 1,8 km

dorost 2003-2001 4 km
muži 2000-1978 2x4 km
masters 1977 a starší 2x4 km
ženy 2000 a starší 4 km
HODNOCENÍ: První tři závodníci obdrží odmě-
nu. Zvlášť kategorie pro holky a kluky.
PODMÍNKY ÚČASTI: Základní podmínkou 
účasti pro mladší 15 let je souhlas rodičů. Ka-
ždý závodník se účastní závodu na vlastní ne-
bezpečí!
STARTOVNÉ: dobrovolné
INFORMACE: www.mtbondrejnik.cz 
Tel.: 606 278 188 nebo 724 077 497

Turistický spolek Kunčice p. O.,
zve v sobotu 27. 5. všechny příznivce turistiky na pochod

„Po stopách partyzánů“
Trasy 7, 15, 30 km

Start: nádraží ČD Kunčice pod Ondřejníkem, 7.00 až 9.00 hodin
Cíl: chatka Turistického spolku u Žabáka do 18.00 hodin

Bližší informace: manželé Hurníkovi, Kunčice pod Ondřejníkem 583,
Tel.: 556 850 424, mobil: 608 444 789, 724 070 127

p. Božena Martiňáková, Kunčice pod Ondřejníkem 405
mobil: 731 101 664 

webové stránky obce Kunčice pod Ondřejníkem

ve  spolupráci

FORENZNÍ
ZNAČENÍ
JÍZDNÍCH KOL
ZDARMA

Kunčice pod Ondřejníkem
suterén Obecního úřadu
27. května 9.00–17.00 hod.

termín si můžete rezervovat na 
mikroregion.reservanto.cz

PREVENCE  
PROTI ODCIZENÍ
Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy,  
ve spolupráci s MP Frýdek-Místek 
a za podpory Ministerstva vnitra, 
připravilo projekt „Forenzní zna-
čení jízdních kol, elektrokol a inva-
lidních vozíků“ pomocí syntetické 
DNA.

Kolo se označuje mikroskopickými 
tečkami, které jsou pouhým okem 
neviditelné. 

Deštivé počasí a nízké teploty neu-
možňují značení provádět, protože 
by bylo nestabilní a viditelné. Za ne-
příznivého počasí může být znače-
ní zrušeno. O náhradním termínu
budete včas informováni. 

Své jízdní kolo si můžete nechat 
označit také v ostatních obcích mi-
kroregionu.

CO BUDETE 
POTŘEBOVAT?
• čisté jízdní kolo

•  doklad o zakoupení kola 
(pokud nemáte, na místě vyplníte 
připravené čestné prohlášení)

• občanský průkaz

ONDŘEJNICKÝ kros run 2017
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ve  spolupráci

Janovice
Obecní úřad
6. května 9.00–17.00 hod.

FORENZNÍ
ZNAČENÍ
JÍZDNÍCH KOL
ZDARMA
termín si můžete rezervovat na 
mikroregion.reservanto.cz

PREVENCE  
PROTI ODCIZENÍ
Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy,  
ve spolupráci s MP Frýdek-Místek 
a za podpory Ministerstva vnitra, 
připravilo projekt „Forenzní zna-
čení jízdních kol, elektrokol a inva-
lidních vozíků“ pomocí syntetické 
DNA.

Kolo se označuje mikroskopickými 
tečkami, které jsou pouhým okem 
neviditelné. 

Deštivé počasí a nízké teploty neu-
možňují značení provádět, protože 
by bylo nestabilní a viditelné. Za ne-
příznivého počasí může být znače-
ní zrušeno. O náhradním termínu
budete včas informováni. 

Své jízdní kolo si můžete nechat 
označit také v ostatních obcích mi-
kroregionu.

CO BUDETE 
POTŘEBOVAT?
• čisté jízdní kolo

•  doklad o zakoupení kola 
(pokud nemáte, na místě vyplníte 
připravené čestné prohlášení)

• občanský průkaz

jubilea

Vše nejlepší a zdraví především 
přejeme dubnovým oslavencům 

– p. Jarmile Sedlaříkové, Marii Poledníkové, 
Jiřině Dybové a Boženě Černohorské.

Obec Janovice

V letošním školním roce poprvé navázal 
na činnost barevného minivolejbalu v janovické 
škole také kroužek na druhém stupni. Celkem 
deset kluků a děvčat od páté do deváté třídy se 
schází k pravidelným tréninkům dva dny v týdnu.

V průběhu roku se nejdříve týmy děvčat 
(od listopadu) a posléze i chlapců (od prosince) 
začaly zúčastňovat pravidelných soutěží okres-
ního volejbalového svazu Frýdek-Místek – Troj-
kového volejbalu mladšího žactva. V celkovém 
hodnocení skončily naše celky na 13. a 18. místě 
z 22 účastníků soutěže. Od konce dubna do po-
loviny června pak bude jedno družstvo hrát Letní 
pohár Lumíra Hajduška, který je taktéž vypiso-
ván pro kategorii mladšího žactva.

Cílem našeho snažení je vytvoření prostředí, 
které dá janovickým dětem šanci zahrát si pravi-
delné volejbalové soutěže bez nutnosti dojíždě-
ní do Frýdlantu nad Ostravicí či Frýdku-Místku. 
Tam by měly zamířit až opravdu talentovaní 
jedinci s ambicemi na výkonnostní volejbal. Za-
čali jsme Trojkami mladšího žactva a velmi rádi 
bychom startovali v příštím školním roce v dal-
ších soutěžích, směřujících ke klasickému šest-

Od letošního roku byl stanoven termín zápi-
su do budoucích prvních tříd v České republice 
na měsíc duben. Dne 4. dubna v naší škole ra-
dostně očekávaly paní učitelky I. stupně celkem 
dvacet pět předškoláků.

Děti se svými rodiči přicházeli do školní tří-
dy, kde je přivítal pan ředitel Ivo Tošenovjan 
a zástupce ředitele Andrea Žižková. Po vyřízení 
administrativních záležitostí si děti postupně vy-
zvedávaly paní učitelky, aby si je odvedly do ve-
dlejší třídy, kde byla pro ně přichystána pracovní 
činnost se zaměřením na téma Pošta.

Děti si s učitelkami na toto téma povídaly 
a pak s jejich pomocí psaly mamince „dopis“ – 
znalosti práce s tužkou a pastelkou. A aby bylo 
možné dopis odeslat, musela se nalepit známka 
– a to už jsme u poznávání různých geometric-
kých tvarů.

„A jak vlastně vypadá maminka nebo tatínek? 
Umíš je nakreslit?“ Malí malíři berou do ručičky 
pastelky a opět se vrhají do práce. Někdo je 
hotov rychle, někdo jde až do největších detai-
lů. Všichni se však snaží, jak nejlépe dovedou. 
Dále se zábavnou formou zjišťovaly matematic-
ké znalosti a nezapomnělo se ani na zpěv. Kdo 

neznal „Jede, jede poštovský panáček“, mohl 
zkusit i jinou písničku. Při veškerých činnostech, 
které byly uskutečňovány formou hry, paní uči-
telky bedlivě sledovaly reakce a schopnosti dětí, 
které mají nastoupit do školy.

V závěru pak už nezbývalo nic jiného, než 
odnést dopis na poštu, která byla ve třídě pro-
vizorně postavena v menším provedení. Dítě 
hodilo dopis do schránky a paní pošťačka (žáky-
ně vyšší třídy) ho orazítkovala. Dopis pak každý 
odnesl své mamince na ukázku, aby se mohl 
pochlubit, jak je šikovný. A aby na svůj velký den 
děti nezapomněly, vybraly si při odchodu ze tří-
dy na památku sovičku a další drobnosti, které 
jim budou tento den připomínat. 

 Text a foto: Jana Kutlvašrová

Ve středu 19. dubna se konaly v kinosále v Ja-
novicích dvě akce, které měly společného prů-
vodce – pana Martina Stillera. Společně se všemi 
návštěvníky ho přivítala místostarostka obce Gab-
riela Milotová. Pan Martin Stiller se aktivně zabývá 
turistikou, VHT a především cykloturistikou. Začát-
kem roku 2015 společně s panem Michalem Hase 
přebírají chatu Prašivá a od tohoto data se odvíjí 
první téma besedy. 

Úvodem řekl pan Stiller pár slov o historii chaty. 
Chata sloužila turistické veřejnosti, ale její stav se 
stále zhoršoval. Změny nastaly až na počátku r. 
2015, kdy Klub českých turistů vyměnil původní 
nájemce a jejich personál a předal chatu do péče 
novým chatařům. Poněvadž budova byla v cha-
trném stavu, muselo se začít s opravami. A tak 
vznikl projekt „Vzkříšení chaty Prašivá“. Od r. 2015 
probíhají na beskydské horské chatě rozsáhlé re-
konstrukční práce, které mají za cíl uvést ji do pro-
vozu tak, aby plně mohla sloužit všem těm, kdo ji 
navštíví. Základní tým, který se pustil do obnovy, 
byl pětičlenný. Všechny práce, které se na chatě 
provádějí, vycházejí z řad dobrovolníků, oddílu 
KČT Beskydy a Klubu přátel chaty Prašivá. Mnozí 
zde strávili desítky až stovky hodin práce. Každý 
víkend se zde konají brigády a pomoci může přijít 

kdokoliv, protože každá ruka je dobrá…
První etapa rekonstrukce skončila v červnu 

2015 a od té doby je opět přístupná veřejnosti. 
Práce však stále není u konce. Je toho ještě hod-
ně, co je třeba udělat, vylepšit atd. Za čtyři roky 
bude slavit chata sté výročí vzniku. Cílem chatařů 
Martina a Michala je přiblížit její úroveň horským 
chatám v Alpách. Jak je vidět, Prašivá zase žije. 
Není třeba více psát, vždyť je to od nás jen kousek, 
takže tip na výlet tady máte a jen upozorníme – 
pokud můžete, navštivte ji v průběhu týdne, o ví-
kendu si tam klidu moc neužijete a na občerstvení 
můžete stát dlouhou frontu. 

Po ukončení své přednášky pan Stiller odpoví-
dal na dotazy posluchačů. Beseda pěkně doplnila 
probíhající putovní výstavu obcemi Beskyd o Pra-
šivé, která je instalována v kinosále budovy místní-
ho obecního úřadu. Můžete na ní zhlédnout chatu 
Prašivá ve všech jejich podobách. Vše doplněno 
průvodním textem. 

Po besedě o Prašivé následoval filmový doku-
ment Renáty a Martina Stillerových s názvem Půl 
roku a 7000 km v sedle kola Amerikou.

Manželé Stillerovi jsou vášniví cyklocestovatelé 
a ze svých mnoha cest nabízejí uspořádání ces-
topisných besed, které jsou doplněny fotoprojekcí. 

Celou trasu Amerikou podnikli pouze sami dva – 
bez jakéhokoliv doprovodu, takže co si nenaložili 
na kola, to neměli. Cestu uskutečnili v roce 2010 
a projeli konkrétně Kubu a jihozápad USA. Nejeli 
na čas, ale snažili se poznat život tamních obyva-
tel, jejich zvyky, kulturu. Projeli Údolím smrti, vyšlá-
pli i vzhůru do nebeských Yosemite. V Mexiku měli 
možnost být ubytováni v přepychovém hotelu, kde 
současně pobýval Bill Clinton. Navštívili El Paso, 
prošli částí úchvatné bílé pouště, v průběhu cesty 
zahlédli několikrát ve volné přírodě vzácnou ješ-
těrku korovce jedovatého. Prohlédli si Údolí monu-
mentů – což je rezervace, která patří indiánskému 
kmeni Navajo. Navštívili skalní oblasti Utahu – ná-
rodní parky Arches, Bryce Canyon a další, takže 
se bylo na co dívat a co obdivovat. 

Po promítání pan Stiller diskutoval s návštěv-
níky a závěrem představil svou knihu Světem 
na kole – barevný cestopis včetně mnoha fotografií 
a ilustračních map projetých tras. Kniha obsahuje 
jeho dvě největší expedice: Napříč Austrálií; Kubou 
a jihozápadem USA – zájemci si ji mohli zakoupit. 
Téma besedy přilákalo i přespolní návštěvníky, 
což není běžné – kouzlo dálek a dobrodružství, jak 
je vidět, osloví každého z nás. 

 Text a foto: Jana Kutlvašrová

BUDE NÁS VÍCE???: Na snímku zleva stojí: Ján Windisch, Tereza Ďurčíková, Natálie Nuchalíková, Mi-
chal Chovanec, Lenka Žižková, Klára Kubicová, Vanessa Janáková a Miloslav Chrobák. Zleva dole: Adrián 
Menšík, Martin Kocián a Vašek Hrnčíř. Na snímku schází pouze Kateřina Máchová.  Foto: Archiv obce

Volejbal a Janovice

Zápis do I. třídy ZŠ Janovice

Vzkříšení chaty Prašivá a cestopisné vyprávění

kovému volejbalu. Obracíme se proto ke všem 
sportovním příznivcům a rodičům s prosbou 
o jakoukoliv pomoc. Volejbal patří mezi masové 
a hlavně také mezi nejlevnější sporty. Podmínky 
v Janovicích jsou opravdu velmi kvalitní – tělo-
cvična, venkovní hřiště, dlouholetá činnost ba-
revného minivolejbalu, plošná realizace projektu 

ministerstva školství Hodina pohybu navíc (ta je 
zaměřena na základní míčovou průpravu a pro-
bíhá v 1.–3.třídě), absence možnosti pravidel-
ného sportovního vyžití pro dívčí část populace. 
Těšíme se na spolupráci.

 Ján Windisch, trenér 
 Miloslav Chrobák, koordinátor a trenér

Minuty, hodiny, dny, týdny, měsíce i roky 
plynou. Čas nezastavíme. Nastal opět po-
slední březnový den a naše kroky nás znovu 
dovedly ke společně strávené noci s našimi 
šestnácti žáky druhého stupně. Noci s Ande-
rsenem. 

Nejen na naší škole, nýbrž na mnoha dal-
ších místech naší republiky jsme tak mohli 
prožívat chvíle trávené nad knihami. Zamýš-
let se nad životem, prioritami i osobním růs-
tem. A především, mohli jsme spolupracovat. 
Upevňovat vzájemné vazby mezi dětmi na-
příč ročníky druhého stupně. Téma, jež jsme 
pro letošní rok zvolili, bylo tématem vážným. 
Tématem, o němž se málo hovoří a s nímž 
jsme chtěli seznámit i naše žáky. Autismus. 
K této volbě nás vedla rovněž skutečnost, 
že dne 2. dubna nastal Celosvětový den po-
rozumění autismu. Jako projev podpory lidí 
s touto nemocí žijících mezi námi. Symbolem 
se stala modrá barva, a tudíž jsme se i my 
do ní ustrojili. Ústředním autorem a stěžejní 
knihou pro letošní ročník se nám stal Mark 
Haddon a jeho Podivný případ se psem. Na-
ším cílem bylo předat dětem povědomí o da-
ném jevu. Pracovali jsme s výše jmenovanou 
knihou, neboť jejím hlavním hrdinou je právě 
chlapec trpící autismem. Vedle skupinové 
práce s informacemi, řady aktivit zaměře-
ných na detektivní literární žánr, noční sdílení 
se o knihách, které mají děti rády – čajovny, 
společného sledování večerního filmu jsme 
prožili pohodové okamžiky i za krásného 
jarního počasí během sobotního dopoledne 
venku. Zde jsme využili prostor k utvoření 
několika snímků v rámci v dnešní společ-
nosti tolik rozšířeného jevu zvaného „selfie“. 
Chtěli jsme, aby děti zachytily svět z různých 
úhlů pohledů a staly se ústředními postava-
mi svých fotografií. Svět autistů není snadné 

pochopit. Lidský mozek, který se stal hlavním 
motivem našeho setkání, je orgánem značně 
složitým, ne-li záhadným. Žáci – v průběhu 
pasováni na malé/mladé čtenáře – mohli 
sami zjistit, jak těžký může být život člověka, 
pro něhož je nemožné rozlišit emoce, nero-
zumět mnoha věcem, které se kolem něj dějí. 
Mohli diskutovat, poznávat, objevovat svět, 
který je odlišný od světa jejich. Zároveň jsme 
i tentokrát usilovali o upevnění potřeby tole-
rance dětí vůči jedincům od nás různorodě 
odlišných – v tomto případě autistů. Výsled-
ky práce našich žáků nás opět přesvědčily 
o jejich přemýšlivosti, kreativitě i schopnosti 
přijímat a vstřebávat řadu odborných údajů 
i společensky důležitých jevů. Máme naději, 
že i letos děti opouštěly Noc s Andersenem 
s kladnými zážitky, na něž budou dlouho 
a rády vzpomínat. My se je snažili za jejich 
aktivitu i spolupráci odměnit praktickými 
upomínkovými předměty. Kromě publikace 
Marka Haddona, v jehož příběhu nalezneme 
prvky pátraní – detektivního žánru, byli dě-
tem představeni i další autoři a jejich knihy 
na onen žánr zaměření. Kupříkladu Aghata 
Christie, Sir Arthur Conan Doyle či náš Karel 
Čapek. Noc s Andersenem uskutečňujeme 
na naší škole již více než šest let. Ta letošní 
však pro nás osobně byla dosud nejsilnějším 
zážitkem. Snad i právě vzhledem k vybrané-
mu tématu. Neboť vnímáme, že jednotlivé 
části našeho programu letos ještě více před-
stavovaly velmi úzce a vzájemně tematicky 
provázané dílky puzzle, jež v závěru utvořily 
pevný a jasně formulovaný celek – literárně, 
divadelně i společensky propojený. Děku-
jeme všem dětem za jejich ochotu, nadšení 
a touhu osobně růst. Těšíme se na viděnou 
v roce příštím. 

 Lukáš M. Pitřík, foto: Archiv ZŠ

Noc s Andersenem na ZŠ
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S radostí a s velkým nasazením vyrazili první 
dubnovou středu žáci ZŠ Janovice uklidit obec. 
Do terénu se vydaly děti prvního až devátého 
ročníku. Po předem vytyčených trasách vyšly 
do všech částí obce od lesíku pod Menšíkovými, 
kolem Řehákova kopce, na trase, kde bydlí paní 
učitelka Kojecká, směrem na Hradisko, po toku 
naší Říčky, až po kolonii nad hospodou.

Malé děti braly úklidovou akci jako velké dob-
rodružství, kdy vysvobozovaly odpadky z pří-
kopů, kolem potůčků nebo z pletiv plotů. Starší 
děti se zlobily, kolik nepořádku se dá najít na tak 
malém území, které dostaly uklidit. Každá skupi-
na vyfasovala červené pytle, rukavice a od de-
sáté hodiny dopoledne obcházela svůj terén. 
A co jsme všechno našli? Kromě běžných věcí 
jako obaly od bonbonů, sušenek to byly rovněž 
sáčky, tašky, PET lahve, skleněné lahve či kusy 
látek. Mezi největší zajímavosti patřilo v příkopě 
nalezené koště, v potoce umyvadlo, v křoví bota 
či pod mostem léky. V odlehlých místech jsme 

také bohužel narazili na černou skládku. Tu 
jsme nahlásili na obec a věříme, že bude odstra-
něna. Každá třída posbírala minimálně dva plné 
pytle, ale rekord byl u čísla pět.

Třídy druhého stupně využily návštěvu jed-
notlivých míst obce k focení a zaznamenávání 
jednotlivých rostlinných druhů na území obce. 
V rámci projektu Tajný život obce jsme získali 
velké množství poznatků o druhovém složení 
bylin v Janovicích. Fotky jednotlivých tříd jsou 
odesílány s pomocí aplikace PlantNet do fran-
couzské Guiány a vyhodnocovány. Kromě za-
jímavých druhů rostlin žáci nacházeli i drobné 
živočichy. Potěšil nás nález několika mloků 
skvrnitých na trase. Celý den hodnotíme jako 
vydařený a jsme spokojeni s tím, kolik jsme toho 
stihli uklidit. Samy děti nás nabádaly, abychom 
tuto akci zopakovali. Rozhodli jsme se vrátit ukli-
dit obec opět po letních prázdninách. Čistá obec 
nám činí radost. Věříme, že stejně tak i vám. 

 Monika Olšáková, foto: Archiv ZŠ

Úklid obce žáky základní školy

Povinné očkování 
psů proti vzteklině 

Pravidelně vakcinovaní psi se nyní očkují 
1x za 2 roky, psi nepravidelně vakcinovaní 

a vakcinovaní kombinovanou vakcínou 
(vzteklina, psinka, parvoviroza, 

leptospiroza, hepatitida, parainfluenza) 
se i nadále vakcinují 1x za rok.
Další série očkování proběhne 

proto v roce 2018.

Personální změna 
na obecním úřadu 

Na Obecním úřadu v Bílé dochází k 1. 5. 
2017 ke změně.

K 30. 4. 2017 ukončila pracovní poměr paní 
Věra Krňová, místo ní nastoupí na pozici „Re-
ferent spol. veřejné správy a samosprávy“ paní 
Jitka Kaděrková. Telefonní i emailové kontakty 
zůstávají v platnosti. Paní Krňové za práci od-
vedenou na obecním úřadě děkujeme. 

Letní sezóna zahájena! O víkendu 29. 
dubna proběhlo zahájení letní sezóny v Dět-
ském letním parku. Zábavní park pod širým 
nebem bude v květnu v provozu víkendy 
a svátky od 9 do 18 hodin. Od června bude 
pro veřejnost otevřený i přes týden pondělí 
až čtvrtek od 9 do 16 hodin, pátek a víkendy 
od 9 do 18 hodin.

Stejně jako v loňském roce jsou v letním 
parku připraveny oblíbené animační progra-
my, při kterých děti v doprovodu animátorů 
zažívají dobrodružství v podobě pirátské 
plavby nebo indiánské výpravy. Letos se 
nabídka rozšířila o nové programy a děti se 

tak mohou setkat v parku s čarodějem Mod-
rovousem nebo si zasoutěžit při Bílampiádě.

Součástí parku je i půjčovna horských kol, 
elektrokol a koloběžek.

Letní park už funguje

Bílá

rozloučili jsme se 

V měsíci březnu jsme se rozloučili 
s paní Emílií Třeštíkovou, 

který zemřel 29. března 2017 
ve věku nedožitých 90 let. .

Nezapomeneme.
 7. 5. 10.30 Bílá, 14. 5. 10.30 Bílá
21. 5. 10.30 Bílá, 28. 5. 10.30 Bílá

Přehled bohoslužeb 
na měsíc květen 2017

Ve čtvrtek 30. března se sešli v MŠ Janovice 
na své výroční schůzi členové spolku PRVO-
ČAS z. s.

Zúčastněné přivítala předsedkyně spolku 
Gabriela Milotová. Všichni členové obdrželi 
v tištěné podobě Zprávu o činnosti a hospo-
daření za rok 2016, se kterou je detailněji paní 
předsedkyně seznámila.

PRVOČAS z. s. se rozhodl vzkřísit folklórní 
tradice naší obce, a tak se jejich součástí staly 
obnovené soubory Ondráš z Janovic a Ondrá-
šek z Janovic. Tím se spolku v letošním roce 
zvýšila podstatně členská základna – má v sou-
časné době cca 66 členů, z toho 25 dětí. Za celý 
minulý rok uspořádali členové PRVOČASu 
celkem devět akcí, dvou se aktivně zúčastnili. 
Pro připomenutí alespoň pár z nich: Do divadla 
za Otesánkem, Bruslení na Polárce, Návště-
va lanového parku Tarzánie, pečení palačinek 
na Dni obce, Posezení u cimbálu atd. Poněvadž 
stávajícímu výboru PRVOČASu v dubnu 2017 
končí mandát (výbor je volen na období tří let), 
proběhla na výroční schůzi volba nového. Dal-

PRVOČAS – výroční schůze

ším bodem jednání bylo sestavení plánu akcí 
na letošní rok. Zdůraznilo se, že je potřeba akce 
inovovat a doplňovat o nové nápady. Byly urče-
ny osoby zodpovědné za přípravu jednotlivých 
plánovaných akcí a tím byl plán roku připraven.

Na závěr Gabriela Milotová poděkovala všem 
aktivním členům za jejich práci a volný čas, který 
věnují spolku. Schůze proběhla v přátelské at-
mosféře za aktivní účasti všech zúčastněných.

 Text a foto: Jana Kutlvašrová

Letošní velikonoční svátky spíše než pří-
chod jara připomínaly návrat zimního období. 
Tím jsme se ovšem nenechali odradit a uspo-
řádali jsme opět tradiční velikonoční turnaj 
ve stolním tenise a střelbě ze vzduchovky. 

Stejně jako v předešlých letech se konal 
turnaj v prostorách areálu ubytování SOŠ 
Bílá, tedy na bývalém lesnickém učilišti. 
K dispozici jsme měli čtyři hrací stoly a špič-
kově vybavenou střelnici. Dle tradice se turnaj 
konal v sobotu před velikonočním pondělím. 
Místní i přespolní sportovci se začali schá-
zet okolo půl desáté, celkem se přihlásilo 
13 mužů, pět žen a tři děti. Pro načerpání sil 
před zápasem mohl každý přihlášený hráč, 
který zaplatil symbolické startovné, využít ob-
čerstvení ve formě klobásky s chlebem a ná-
poje v příjemném prostředí baru lesnického 
učiliště. Pro slabší účast v kategorii žen a dětí 
se hrálo způsobem „každý s každým“. V ka-
tegorii mužů byla účast hojnější a hráči byli 
rozlosováni do tří skupin, kde se postupným 

vyřazováním nejlepší probojovali až do finá-
le. Po vyčerpávajícím turnaji ve stolním teni-
se jsme se v odpoledních hodinách přesunuli 
na střelnici. Střelecké soutěže se zúčastnili 
téměř všichni přítomní. Jednalo se o střelbu 
ze vzduchovky dvojic na pohyblivého kance 
na čas a střelbu na statický terč.

A teď už něco k výsledkům:
Stolní tenis:

Kategorie Muži: 1. Miroslav Onderek, 2. Jan 
Lapčík, 3. Jan Kubačák
Kategorie Ženy: 1. Veronika Krňová, 2. Mag-
daléna Kubačáková, 3. Jana Lapčíková
Kategorie Děti: 1. Daniel Káňa, 2. Adéla Čer-
venková, 3. Martin Onderek

Střelecká soutěž:

1. Daniel Káňa a Veronika Krňová – 460 b.
2. Luďek Měřička a Jan Kubačák – 450 b.
3. Martin Krňa a Tereza Konečná – 410 b.

Všichni výherci byli oceněni diplomy, me-
dailemi a také věcnými cenami. Po vyhlášení 
výsledků proběhlo také losování z klobouku 
o krásného velikonočního beránka, kterého si 
poctivě vylosoval nejmladší účastník turnaje. 

Na závěr bych chtěl poděkovat našim 
vstřícným sponzorům a také všem přihláše-
ným hráčům, bez kterých by se tato akce ne-
povedla.  Tomáš Kubačák

Velikonoční turnaj ve stolním 
tenise a střelbě ze vzduchovky
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Festival Ladná Čeladná letos 
rozšiřuje hudební nabídku

 (Pokračování ze str. 1)
Kromě hudebního programu organizátoři 

již tradičně připravují plnohodnotnou dětskou 
scénu tak, aby na festival mohli dorazit rodiče 
s dětmi a měli jistotu, že se jejich ratolesti za-
baví. Na Ladné Čeladné tak nebudou chybět 

divadelní představení pro děti, čtení pohádek 
v podání hudebníků a divadelníků, workshopy 
nebo dětská zóna s trampolínou, stolními hra-
mi či malováním na obličej. Na dětské filmové 
scéně se budou promítat filmy. A v tělocvič-
ně vznikne klidová zóna, kde si budou moci 
malí návštěvníci odpočinout od festivalového 
ruchu.

Vstupenky lze letos nově zakoupit přes 
prodejní síť Ticketpro a dále také v Knihovně 
a informačním centru v Čeladné.

 

222222...   kkkvvvěěětttnnnaaa   –––   111666...   čččeeerrrvvvnnnaaa   222000111777 

ZAVŘENO 
revize knihovního fondu 

KNIHOVNA FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ 

www.knihovnafrydlant.cz 
info@knihovnafrydlant.cz 
telefon 558 606 301 
 

Ve dnech  
22.5.-16.6.2017  
bude knihovna 
z důvodu revize fondu  

uzavřena.  
Knihy vám budou 
automaticky 
prodlouženy. 
Přijďte si půjčit, 
ať máte co číst! 

Cena za něžnost
Divadelní hra Dana Gordona vznikla podle 

stejnojmenného filmu, který v roce 1984 získal 
hned pět prestižních filmových Oscarů, včet-
ně Oscara za nejlepší film. Hra velmi zdařile 
balancuje na hranici komedie a melodramu, 
předvádí téměř 30 let vztahu dvou žen, matky 
a dcery. 

Aurora je velmi autoritativní výstřední vdova, 
která žije jen pro svou dceru Emmu, které se 
snaží organizovat a kontrolovat život. Jsme 
svědky Emminy snahy vymanit se z matčina 
područí. Pak ale Emma one¬mocní rakovinou 
a vztah obou žen se dramaticky mění. Kome-
diální osvěžení vnáší do hry krom neustálého 
špičkování se matky s dcerou i postava býva-
lého astronauta, opilce a sukničkáře Garretta, 
který se vytrvale pokouší získat nedostupnou 
Auroru. V hlavních rolích se představí Jana Ja-
něková, Jitka Čvančarová, Alexej Pyško, Jan 
Kačer a další.

Koncert 
smyčcového kvarteta 
ke státnímu svátku

Pořádá frýdlantský Kruh přátel hudby, 
Kulturní centrum 

a město Frýdlant nad Ostravicí.
Termín: středa 10. 5. 2017, 

v Janáčkově síni. 
Vystoupí výborné 
Graffovo kvarteto 

s atraktivním programem. 

Josef Svoboda, za výbor KPH

Plánované kulturní a sportovní akce na KVĚTEN 2017 
 
úterý 2. 5. Tvořivé dílny pro děti 
14.00 – 18.00 DÁREK PRO MAMINKU K SVÁTKU 
  klubovny Kulturního centra 
  vstup zdarma 
 
čtvrtek 4. 5. Cestopisná přednáška Jiřího Kráčalíka 
17.30  VÝSTUPY NA NEJZNÁMĚJŠÍ VRCHOLY ALP 

kinosál Kulturního centra 
  vstupné 30 Kč 

pátek 5. 5. Výstava prací dětí frýdlantských MŠ ke Dni matek 
foyer Kulturního centra 
Výstava bude probíhat do 26. 5.  

 
pátek 5. 5. PIETNÍ VZPOMÍNKOVÁ AKCE K 8. KVĚTNU 1945 
10.00  místní hřbitov 
 
neděle 7. 5. Fotbalové utkání 
16.30  1. BFK n.O. vs. Opava B 
  areál 1. BFK Frýdlant 
 
úterý 9. 5. FARMÁŘSKÝ TRH 
9.00  před obchodním domem OMMA 
 
středa 10. 5. Koncert ke státnímu svátku 
18.00  KVARTETO GRAFFE QUARTET 
  Janáčkova síň 
 
neděle 14. 5.  Divadlo pro děti  
16.00  JEŽIBABY A ŽENICHOVÉ 
  Divadlo Maléhry. Hrají Daniela Zbytovská, Barbora Seidlová, Nikola Zbytovská. 
  velký sál Kulturního centra 
  vstupné 50 Kč, vstupenky na místě od 15.00 h. 
   
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. 

 
neděle 21. 5. Fotbalové utkání 
17.00  1. BFK n.O. vs. Dolní Benešov 
  areál 1. BFK Frýdlant 

 
pondělí 22. 5. FARMÁŘSKÝ TRH 
9.00  před obchodním domem OMMA 
 
pondělí 22. 5. Záznam opery z Royal Opera House 
18.00  MADAMA BUTTERFLY 

kinosál Kulturního centra 
Vstupné 200 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně 
zakoupit v BIC nebo na místě. 
 

úterý 23. 5. Beseda 
17.00  LIBA ŠVRČINOVÁ-CUNNIGS 

AUTORKA KNIHY TAKHLE VELKÁ RYBA A DALŠÍ PŘÍBĚHY Z KANADY 
kinosál Kulturního centra 
vstup zdarma 

 
čtvrtek 25. 5.  KONCERT TANEČNÍHO ODDĚLENÍ ZUŠ 
17.00  velký sál Kulturního centra 
 
sobota 27. 5. Slavnostní shromáždění 
9.00 – 16.00 80. VÝROČÍ VZNIKU SBORU CÍRKVE ADVENTISTŮ S. D. VE FRÝDLANTU   
  velký sál Kulturního centra 
 
neděle 28. 5. Fotbalové utkání 
17.00  1. BFK Frýdlant n.O. vs. Nové Sady 
  areál 1. BFK Frýdlant 
 
úterý 30. 5. Tvořivé dílny pro děti 
14.00 – 18.00 MOTÝLI A MOTÝLCI Z TEXTILU I PAPÍRU 
  klubovny Kulturního centra 
  vstup zdarma 
 
Připravujeme: 
 
pátek 23. 6.  FRÝDLANTSKÉ SLAVNOSTI 

Vystoupí děti z MŠ, ZŠ a ZUŠ, frýdlantské spolky a sdružení. Večer zakončí Elis a 
Dalibor Mrázovi a skupina Děda Mládek Illegal Band.  
náměstí, kostel Sv. Bartoloměje, farní zahrada, parčík před Janáčkovou síní 
 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 

Plánované kulturní a sportovní akce 
na KVĚTEN 2017

Čarodějnice
na vdávání

12. května od 18 hodin

sál na Huťařství
Kunčice p. O.
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Bašce

Baška
na

27. května
od 10.00 hod.areál

přehrady Baška
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Obec Baška ve spolupráci s místními spolky a příznivci pořádá obecní den

vstup zdarma

večerní taneční zábava

orientační běh

sportovní soutěže pro děti i dospělé

vědomostní soutěže

spousta lahodného jídla a pití

zahrají Vám Sousedé,

Pleasure without problems, a další ...

představení spolků a firem

působících na území obce

ukázky sokolnictví

ukázka nové hasičské techniky

letecké modely

malování na obličej

poštovní holubi

zazpívá LSPS

cvičení jógy

Těšíme se na Vás!

řezbářské práce pro přehradu

Okolo Bašky cestička
pohybem ke zdraví    +    VEČERNÍ KINO

Bašťanský spolek a Obec Baška
ve spolupráci dalších přátel

pro Vás pořádají

20. května 2017
od 9.30 z parkoviště pod přehradou

S zajímavá TRASA naší obcí

S trasa schůdná pěšky, na kole, na koni, s kočárkem ;-)

S tradiční překvapení na trase

S výbava pro každého za drobný registrační poplatek

S registrace od 9.30 do 11.30 hodin

S večerní opékání párků (obdržíte po projití trasy)

S VEČERNÍ JARNÍ KINO U STUDNY
     (vyberte si film, pošlete mail)

V úterý 23.5. od 17:00 v KC FnO
BESEDA S LIBUŠÍ ŠVRČINOVOU 
CUNNINGS AUTORKOU KNIHY
„TAKHLE VELKÁ RYBA“
Vstup zdarma

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

út 2.5. od 19:00 a so 6.5. od 17:00

ŠPUNTI NA VODĚ
ČR, komedie, přístupný bez omezení, délka 83 min, cena 110,-, Bioscop
Rodiče bratrů Igora a Davida chystají zlatou svatbu. Z Kanady přilétá jejich 
bratranec Ondra, povahou tak trochu dobrodruh. Bratry napadne, že nejlepší 
by bylo vyrazit za rodiči na kánoích po řece jen ve třech, tak, jako za starých 
časů. Jenže od dob společných spanilých jízd se leccos změnilo. Třeba to, že 
Igor a David jsou ženatí a mají děti. Tátové se ale nevzdávají a rozhodnou se 
vydat na vodu v kánoích i se všemi dětmi. Rež. J. Chlumský.

st 3.5. od 17:00, so 6.5. od 15:00, ne 14.5. od 15:00 
a st 17.5. od 17:00 

ŠMOULOVÉ: 
ZAPOMENUTÁ VESNICE
USA, animovaný, přístupný bez omezení, délka 88 min, cena 100,-, Falcon, 
dabing
Šmoulinka se po nálezu tajuplné mapy vydává společně se svými nejlepšími 
kamarády Koumákem, Nešikou a Silákem na vzrušující a napínavou pouť 
Zakázaným lesem plným kouzelných stvoření, aby nalezli tajemnou, dávno 
ztracenou vesnici dříve, než se to podaří zlému kouzelníkovi Gargamelovi. 
Rež. K. Asbury.

st 3.5. od 19:00 a pá 5.5. od 20:00

LOUPEŽ VE VELKÉM STYLU
USA, komedie/krimi, nevhodný do 12 let, délka 96 min, cena 110,-, Vertical 
Ent., titulky
V zoufalé snaze platit účty a přežít kvůli svým blízkým se trojice kamarádů 
odhodlá riskovat všechno a přepadnout banku, která je připravila o jejich 
peníze. Rež. Z. Braff.

čt 4.5. od 20:00 

DEPECHE MODE: LIVE IN BERLIN
USA, koncert, přístupný bez omezení, délka 130 min, cena 150,-, Atlantis 
Ent., titulky
Záznam z koncertu jejich posledního turné DEPECHE MODE LIVE IN BERLIN. 
Rež. K. Corbijn.

pá 5.5. od 18:00 a st 10.5. od 19:30 

THE CIRCLE
USA/SAE, drama, nevhodný do 12 let, délka 105 min, cena 110,-, Bontonfilm, 
titulky
Emma Watson se v novém sci-fi thrilleru ocitne pod permanentním dohle-
dem Toma Hankse a vstoupí do kruhu, z něhož možná nevede cesta ven. 
Rež. J. Ponsoldt.

so 6.5. od 19:00, so 13.5. od 17:30 a út 16.5. od 19:00

STRÁŽCI GALAXIE VOL. 2
USA, akční/komedie, nevhodný do 12 let, délka 136 min, cena 120,-, Falcon, 
titulky 
Dobrodružství party superhrdinů, kteří se vydávají až na samé hranice kos-
mu. Strážci se musí naučit držet pohromadě a odhalit tajemství rodičů Petera 
Quilla. Staří nepřátelé se stávají spojenci a na pomoc našim super-hrdinům 
přicházejí i další oblíbené postavy z rozpínajícího se filmového vesmíru stu-
dia Marvel. Rež. J. Gunn.

ne 7.5. od 17:00, út 9.5. od 19:00, so 13.5. od 20:00 
a so 20.5. od 17:00

ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
ČR/SR, drama, přístupný bez omezení, délka 115 min, cena 120,-, Cinemart 
Rodinný přítel je první z filmů trilogie rodinné ságy Zahradnictví. Tři mladé 
ženy a jejich dvě děti čekají během německé okupace na návrat svých věz-
něných mužů a otců. Válkou vynucenému rodinnému společenství mezitím 
obětavě pomáhá rodinný přítel, lékař Jiří. Rež. J. Hřebejk.

st 10.5. od 17:00 a so 13.5. od 15:00

KRÁSKA A ZVÍŘE
USA, rodinný, přístupný bez omezení, délka 130 min, cena 100,-, Falcon, 
dabing
Pozoruhodný příběh Krásky, bystré, krásné a nezávislé mladé dívky, kterou 
ve svém zámku uvězní děsivé zvíře. Navzdory strachu se spřátelí se zakle-
tým zámeckým služebnictvem a uvědomí si, že se pod obludným zvířecím 
zevnějškem ukrývá vlídná duše skutečného prince. Rež. B. Condon.

pá 12.5. od 18:00

PÁD
USA, romantický/fantasy, nevhodný do 12 let, délka 91 min, cena 110,-, Fénix 
Distribution, titulky
Luce je poslána do internátní školy pro problémové mladistvé hned poté, co 
je obviněna ze žhářství, během něhož zemřel mladý chlapec. Ve škole plné 

zvláštních spolužáků potkává záhadného a odtažitého Daniela, který s ní ale 
nechce mít nic společného. Luce se snaží zjistit jeho tajemství stůj co stůj. 
Nejen, že jí Daniel silně přitahuje, ale přijde jí na něm i něco velmi povědo-
mého. Jako by ho snad znala tisíce let… Rež. S. Hicks.

pá 12.5. od 20:00, ne 14.5. od 17:00 a st 17.5. od 19:00

KRÁL ARTUŠ: LEGENDA O MEČI
USA/VB/Austrálie, dobrodružný, nevhodný do 12 let, délka 126 min, cena 
110,-, Vertical Ent., titulky
Když je ještě v Artušově dětství zavražděn jeho otec, zmocní se koruny Artu-
šův strýc Vortigern. Artuš, oloupený o následnické právo prvorozeného syna, 
vůbec netuší, kdo ve skutečnosti je, vyrůstá v tvrdém prostředí městských 
uliček. Když se mu ale podaří vytáhnout meč z kamene, obrátí se mu život 
vzhůru nohama a musí vzít na vědomí svůj skutečný původ. Rež. G. Ritchie.

pá 19.5. od 18:00 a ne 21.5. od 17:00

LADY MACBETH
VB, drama, nepřístupný do 15 let, délka 89 min, cena 100,-, Cinemart, titulky 
Anglický venkov roku 1865. Katherine je donucena ke sňatku z rozumu 
s postarším velkostatkářem. Lásku v ní však dokáže probudit mladý náde-
ník, jenž na statku pracuje. Silný cit v ní rozdmýchá obrovskou sílu a Kathe-
rine se rozhodne vzít osud do svých rukou za každou cenu. Rež. W. Oldroyd.

pá 19.5. od 20:00, so 20.5. od 19:30 a út 23.5. od 20:00

VETŘELEC: COVENANT
USA, akční/sci-fi, nevhodný do 15 let, délka 122 min, cena 130,-, Cinemart, titulky
Ridley Scott se vrací do vesmíru, který stvořil ve svém kultovní sérii Vetřelec. 
Vetřelec: Covenant je novou kapitolou, ve které posádka vesmírné lodi Co-
venant směřuje na vzdálenou planetu na druhé straně galaxie, která se zdá 
být neobjeveným rájem. Ve skutečnosti ale skrývá nebezpečí, které si nikdo 
z členů posádky nedokázal představit. Rež. R. Scott.

so 20.5. od 15:00, ne 21.5 od 15:00 a st 24.5. od 17:00

MIMI ŠÉF
USA, animovaný, přístupný bez omezení, délka 97 min, cena 110,-, Cinemart, 
dabing
Zveme vás na setkání s velmi neobyčejným děckem, které nosí oblek a kra-
vatu, mluví hlubokým hlasem a nemístně žertuje. Rež. T. McGrath.

st 24.5. od 19:00 a pá 26.5. od 20:00

UTEČ
USA, horor, nepřístupný do 15 let, délka 103 min, cena 100,-, Cinemart, 
titulky
Svérázný mix hororu a satiry začínající všední situací: o víkendu dívka před-
stavuje rodičům svého přítele. Ona však pochází z bělošské rodiny, kdežto 
její nápadník má tmavou pleť. A třebaže se k němu hostitelé chovají civili-
zovaně, vyjde najevo, že v okolí se v poslední době za záhadných okolností 
a v nebývalém množství začínají ztrácet černoši… Rež. J. Peele.

pá 26.5. od 17:30 a ne 28.5. od 17:00 (dabing)
so 27.5. od 19:30 a st 31.5. od 19:00 (titulky)

PIRÁTI Z KARIBIKU: 
SALAZAROVA POMSTA
USA, dobrodružný, přístupný bez omezení, délka neznámá, cena 120,-, 
Falcon
Oblíbení hrdinové Jack Sparrow a Will Turner se vracejí v pátém pokračování 
úspěšné série, ve kterém se společně postaví novému nepříteli, pirátu Sala-
zarovi. Ten dokázal uprchnout ze zakletého Bermudského trojúhelníku a nyní 
se snaží zničit všechny piráty. Jedinou nadějí je získat Poseidonův trojzubec, 
artefakt umožňující ovládat mořské vlny. Rež. J. Rønning, E. Sandberg.

so 27.5. od 15:00, ne 28.5 od 15:00 a st 31.5. od 17:00

PŘÍŠERKY POD HLADINOU
Španělsko, animovaný, přístupný bez omezení, délka 92 min, cena 110,-, 
Bontonfilm, dabing
Zemi zaplavily nekonečné oceány, lidstvo se odstěhovalo o dům dál a veš-
kerý život na dokonale modré planetě obstarávají roztodivní tvorové z hlu-
bin. V jednom podmořském údolí žije chobotnička Deep, neurotická kreveta 
Alice a nemotorný mořský ďas Evo. Tři kamarádi znamená taky třikrát více 
průšvihů, ten poslední je ale opravdu kolosální. Rež. J. S. Gurpide.

so 27.5. od 17:00 a út 30.5. od 19:00

POLINA
USA/Francie, drama, přístupný bez omezení, délka 112 min, cena 100,-, 
Cinemart, titulky
Talentovaná baletka Polina od dětství tvrdě pracuje, aby v konkurenčním 
světě baletu uspěla. I díky podpoře rodičů se jí podaří dosáhnout pomyslné-
ho maxima - je přijata do moskevského Bolšoj těatru. Jenže jedna návštěva 
představení francouzského souboru moderního výrazového tance změní její 
pohled na tanec a na svět. Rež. A. Preljocaj.

BIO SENIOR
čt 11.5. od 10:00

ANDĚL PÁNĚ 2
ČR, pohádka, délka 90 min, cena 50,-

FILMOVÝ KLUB
ne 7.5. od 19:30

MŽITKY
Polsko, drama/životopisný/historický, nevhodný do 12 let, 
délka 98 min, cena 110,- (FK 90,-), Artcam, titulky
Poslední film legendy polské kinematografie Andrzeje 
Wajdy je mistrovským portrétem zachycujícím vášnivý boj 
nezávislého umělce se stalinskými doktrínami, boj na život 
a na smrt... Hlavní roli ztvárnil jeden z nejslavnějších polských 
herců Bogusław Linda.
 
ne 14.5. od 19:30

KLIENT
Írán, drama, nevhodný do 12 let, délka 125 min, cena 110,- (FK 90,-), Artcam, 
titulky
Mladý manželský herecký pár Emad a Rana právě zkouší hru Arthura Millera 
Smrt obchodního cestujícího, když jsou vlivem okolností jsou nuceni hledat 
nové bydlení. Nastěhují se do nového bytu, ale netuší, že skrývá děsivé ta-
jemství... Film získal Oscara v kategorii Nejlepší zahraniční film (2017). Režie 
Asghar Farhádí.
 
ne 21.5. od 19:30

SAFARI
Rakousko, dokument, přístupný bez omezení, délka 87 min, cena 100,- (FK 
80,-), Film Europe, titulky
I nadále překvapovat a znervózňovat se rozhodl nelítostný pozorovatel kaž-
dodenní lidské ubohosti Ulrich Seidl v novém stylizovaném dokumentu. Jde 
o brilantně zkomponovaný a hluboce zneklidňující portrét „rekreačních“ ev-
ropských lovců v Africe.
 
ne 28.5. od 19:30

NEZNÁMÁ DÍVKA
Belgie/Francie, krimi/drama/thriller, nevhodný do 12 let, délka 113 min, cena 
100,- (FK 80,-), Film Europe, titulky
Sociální detektivka režisérské dvojice bratří Dardennů. Ambiciózní mladá lé-
kařka jednoho večera po ordinačních hodinách nezareaguje na zvonek u dve-
ří své praxe. Ráno se dozví, že neznámá dívka, kterou nepustila dovnitř, byla 
opodál nalezena mrtvá.

 
FILMOVÝ KLUB DĚTEM
út 9.5. od 17:00

ČERVENÁ ŽELVA
Francie, animovaný, délka 80 min, cena 70,- (děti a FK 50,-), Aerofilms
Příběh trosečníka na tropickém ostrově, obydleném želvami, kraby a ptáky, je 
zároveň univerzálním příběhem všech zásadních okamžiků v životě člověka. 
O sebepoznání, lásce, rodičovství i střídání generací vypráví oscarový režisér 
Michaël Dudok de Wit beze slov, jen s pomocí řemeslně dokonalé animace.

 
FILMOVÝ KLUB STUDENTŮM
pá 12.5. od 16:00

BÍLÁ NEMOC
Československo, drama/psychologický, délka 106 min, cena 70,- 
(studenti a FK 50,-), NFA
Protiválečné filmové podobenství Hugo Haase z roku 1937.

KINO FrýdlaNt N.O.
KvěteN 2017

REZERVACE ON-LINE NA WWW.KCFNO.CZ
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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 3CX

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
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Kunčice pod Ondřejníkem 627

Staň se dětským farmářem
s Albertíkem. 

Odnes si kopec zábavy,
farmářskou smlouvu

a dárečky!

 

4. 6. OD 14 HOD. 

Více na www.ocfryda.cz

Přineste tašku svých vyřazených kousků 
oblečení a vhoďte do označeného 
kontejneru umístěného na pasáži. 

Za každou plnou tašku získáváte 
dárkový poukaz na další nákup

v našem obchodním centru.

PRŮVAN
V ŠATNÍKU!

15.–21. 5.

Více na www.ocfryda.cz

PATRIOT_MIKROREGION 200x63 mm FARMA + SATNIK.pdf   1   07.04.17   15:59


