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

Zpravodaj pro 13 obcí

Březen 2016

Turistická nabídka Beskyd na veletrhu Dovolená a region v Ostravě
BESKYDY – Zástupci Beskydského informačního centra představí ve dnech 4.- 6.
března návštěvníkům veletrhu Dovolená a region na ostravském výstavišti Černá louka
turistickou nabídku Beskyd.
„Největší mezinárodní veletrh cestovního
ruchu v Moravskoslezském kraji na výstavišti

Černá louka v Ostravě již tradičně představí tři
základní pilíře cestovního ruchu – dovolenou,
region a lázeňství a nabídne novinky a zajímavosti z oblasti cestování, turistiky, lázeňství
a welness, zážitků a kulturních akcí,“ uvedla
ředitelka Beskydského informačního centra
Monika Konvičná.

Na expozici návštěvníci naleznou kompletní turistickou nabídku Beskyd pod jednou střechou – chybět nebude „mobilní dětský park“,
který pro ně připraví profesionálové z TOP
dětského parku na Bílé.
Těšíme se na vás na expozici č. 119
od pátku 4. 3. do neděle 6. 3.

Náročná záchrana paraglidisty
BESKYDY – Mladý paraglidista nezvládl
přistání a dopadl do koruny stromu na vrchu
Prašivá nedaleko Morávky. Sám se dostat
z vrcholu stromu nedokázal a bezmocně visel v popruzích z větví.
„Naštěstí jeho dopad do lesa viděl vedoucí jiné paraglidistické školy. Ten nám pak zavolal na dispečink. Ihned jsme vyrazili z naší
stanice na Javorovém na terénní čtyřkolce,“
uvedl k okolnostem výjezdu Marcel Svoboda, zasahující člen Horské služby Beskydy
s tím, že k místu nehody to měli záchranáři
přibližně patnáct kilometrů po hřebenových

partiích hor. I přesto, že na čtyřkolce mohli
cestu zvládnout poměrně rychle, nakonec
se dostali k visícímu muži za více než jeden
a čtvrt hodiny.
„Na jediné cestě, kterou jsme mohli použít, leží mnoho polomů. Neustále jsme museli objíždět padlé stromy. V jednom úseku
jsme se dokonce museli prořezat motorovou pilou,“ vysvětlil Marcel Svoboda. Když
nakonec k paraglidistovi dorazili, okamžitě
s pomocí stoupacích želez vylezli na strom,
na kterém visel. Poté jej pomocí lanové
techniky šetrně dopravili na zem. Muž byl

naštěstí zcela bez jakéhokoliv zranění. Záchranáři jej proto naložili a převezli z hřebenů do údolí.
„Celá akce, jindy v podstatě rychlá a jednoduchá, trvala víc než čtyři hodiny. Na vině
je situace v horních partiích pohoří, kde leží
mnoho spadlých stromů jeden přes druhý.
I obvykle bez problémů průchodné cesty
jsou nyní zatarasené,“ komentoval výjezd
Radim Pavlica, náčelník Horské služby Beskydy. Dodal, že návštěvníci hor by s touto
situací měli počítat a plánovat s ohledem
na ni své aktivity.

Přivítejte s námi jaro!

Březen je i měsíc přiznání daní
Finanční úřad pro Moravskoslezský
kraj tradičně prodlužuje úřední hodiny
podatelen svých územních pracovišť
v období od 21. března 2016 do 1. dubna 2016. V uvedeném období budou podatelny otevřeny v pracovních dnech
od 8.00 do 18.00 hodin.
Prodloužení úředních hodin souvisí
s koncem lhůty pro podání přiznání k dani
z příjmů fyzických osob za rok 2015. Tato
lhůta končí v pátek 1. dubna 2016. Uloží-li
fyzická osoba v citované lhůtě (tj. nejpozději 1. dubna 2016) u místně příslušného
správce daně plnou moc udělenou daňovému poradci ke zpracování a podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok
2015 nebo má-li dle zákona o účetnictví

BESKYDY – Velikonoce jsou vrcholem
a nejdůležitějším obdobím církevního roku.
Je s nimi rovněž spojena řada rituálů a zvyků, které se odehrávaly v rodinách, na vesnicích i ve městech. Pojďte si je s námi připomenout a zároveň oslavit příchod jara.
Beskydské informační centrum i letos připravilo tradiční velikonoční vyprávění s návštěvou kostelů. Komentované prohlídky
tak návštěvníkům přiblíží dnes již mnohdy
zapomenuté lidové obyčeje a symboly. Co
je Popeleční středa? Co znamená Květná
neděle? Proč se říká Velký pátek? Proč zvony odlétají do Říma? Co je šmigrust? Proč
se peče velikonoční beránek? To jsou jen
některé z otázek, na něž se dozvíte odpovědi během velikonočních prohlídek s průvodcem.
V průběhu prohlídek se můžete těšit také
na minidílničky, ve kterých si můžete vytvořit symboly Velikonoc a velikonoční dekorace. Ve Frýdlantě nad Ostravicí si vyrobíte
kuřátka z vlny nebo ovečky z ovčího rouna,
ve Frýdku-Místku pak velikonoční dekorace.
Termíny akcí:
sobota 12. 3. Frýdlant nad Ostravicí
Sraz před klášterem sv. Karla Boromejského
(dnešní Domov pro seniory) v 16.30 hodin.
sobota 19. 3. Frýdek-Místek
Sraz na Zámeckém náměstí v 15.00 hodin.
Akce se pořádají zdarma, konají se za jakéhokoliv počasí a jsou určeny všem bez
rozdílu věku.
Další tipy na velikonoční akce najdete
na webových stránkách Beskydského informačního centra – www.visitfm.cz

povinnost ověřit účetní závěrku auditorem, podává daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob ve lhůtě do 1. července
2016.
Tiskopisy daňového přiznání včetně
všech jeho příloh, pokyny k vyplnění tiskopisů, informace potřebné ke správnému
vyplnění tiskopisů, odpovědi na nejčastější
dotazy k problematice daně z příjmů fyzických osob a stanoviska Finanční správy ČR
jsou k dispozici na www.financnisprava.cz.
Nejsnadněji lze přiznání vyplnit a podat
elektronicky prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu na Daňovém portálu na www.daneelektronicky.cz.
Úplné informace k této problematice jsou
uveřejněny na www.financnisprava.cz.

slovo starostky

I malé světýlko nabízí velkou pomoc
FRÝDLANT – Obecně prospěšná společnost z Brna ve spolupráci s odborem sociálních věcí podpořila občana z Frýdlantu
nad Ostravicí.
Světýlko o.p.s., Brno financuje obědy babičkám a dědečkům s nízkými příjmy, kterým
po zaplacení nájmu, léků a dalších nezbytných poplatků nezůstanou peníze na teplé
jídlo a odbývají se. Nekvalitní stravování se
tak podepisuje na zdraví seniorů. Projekt
Obědy pro babičky a dědečky podporuje
seniory z celé České republiky. Na základě
dlouhodobé spolupráce se Světýlkem pracovnice odboru sociálních věcí Bc. Pavla
Jandačková, DiS., doporučila do tohoto projektu pana Josefa Veličku z Frýdlantu nad
Ostravicí, který je v těžké situaci. Tento ob-

čan byl dle hodnotících kritérií vybrán a obědy včetně zajištění dovážkové služby bude
pan Velička čerpat po dobu šesti měsíců,
a to ze Střediska sociálních služeb města
Frýdlantu nad Ostravicí.
Odbor sociálních věcí je přesvědčen, že
téma výživy seniorů je velmi
aktuální a podpora v této oblasti přínosná.
Tímto Světýlku
děkujeme nejen za pana
Veličku,
ale
i ostatní seniory.

Vážení spoluobčané,
před několika týdny jsem se v jednom z blogů
setkala s myšlenkou „kdo nečte knihy, sám je knihou nepopsanou“. Zaujala mne natolik, že jsem se
k ní musela vrátit a dát jí za pravdu. Stěží si vybavím svou úplně první knížku, zato si pamatuji, co
všechno jsem prožila s knihami jako dítě, školačka
nebo i dnes. Byly doby, kdy byste knížku našli téměř „v každé tašce na ulici“ a za čtení některých
z nich člověk riskoval svobodu. Součástí tohoto samého blogu byl i statistický průzkum čtenosti a čtenářů. Ano, knih se čte obecně
méně. Zato se vydává mnohem více titulů, než tomu bylo kdykoli před tím. Změnil
se i způsob čtení knih. Prudce vzrostly prodeje elektronických knih a časopisů.
Nevzdávejme se tak krásného zážitku, jakým kontakt s voňavou knihou bezesporu
je. Jak ale jistě cítíme, moderním trendům se neubráníme.
A to je výzva pro všechny knihovny, které musí kromě spousty knih a časopisů
nabídnout další přidanou hodnotu. Před několika lety jsme se pustili do rekonstrukce kulturního domu, jehož plnohodnotnou součástí se stala i naše knihovna. Tam
kromě jiného probíhá čilý společenský život, besedy, setkání s významnými osobnostmi, návštěvy dětí při vzdělávacích aktivitách škol. Skvělou zprávou je, že se
právě toto frýdlantské knihovně daří, což je jistě i nemalou zásluhou paní vedoucí
Mgr. Ručkové a všech zaměstnanců.
Se zřetelem na zcela novou dobu, která s sebou nese jako zdroje informací
i nová média a technologie, je nejdůležitější, aby se knihy a odkazy autorů nevytratily z našich životů. Mnohým z nich vděčíme za myšlenky, kterými se celý život
řídíme, nebo za možnost, kdy jsme při čtení mohli doslova na vlastní kůži prožívat několik dalších osudů. Je vám to blízké? Znáte to? Přijměte tedy mé pozvání
do naší knihovny byť za dobrou knihou nebo na některou z akcí, které knihovna
organizuje. Nebo sebe či své blízké knihou obdarujte. Kniha je nejenom dobrým
zážitkem, ale i dobrým přítelem.
I když vás s přicházejícím jarem budou možná sluneční paprsky zvát k procházkám v přírodě, určitě rádi vyhledáte teplo domova a dopřejete si krásné chvilky
s knihou v ruce. Přeji vám pohodové dny! 

Helena Pešatová, starostka města
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Frýdlant nad Ostravicí, Kunčice p. O.

Upozornění pro občany: Pokusy z fyziky a chemie osmáky nadchly
Rekonstrukce vodovodu

Z důvodu probíhající rekonstrukce vodovodu realizuje společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava prostřednictvím
dodavatelské firmy rekonstrukci vodovodního
řadu na ulici Padlých Hrdinů a ulici Ostravská
ve Frýdlantu nad Ostravicí. Cílem je zajištění
dostatečného množství pitné vody pro podnikatelské subjekty a ostatní odběratele v dané
oblasti, které si vyžádá náklady přesahující 8
milionů korun. Stávající potrubí ze šedé litiny
v profilu DN 80 (pochází z roku 1962 a 1975)
není schopné především v odběrových špičkách převést potřebné množství pitné vody.
V rámci investiční akce bude položeno nové
potrubí v profilu DN 100 z polyetylenu v délce
980 metrů, částečně do otevřeného výkopu
a částečně řízenými protlaky. Součástí stavby
je přepojení 24 kusů stávajících přípojek a vybudování nové redukční a vodoměrné šachty
naproti společnosti Lakum. Dokončení celé
akce je plánováno na květen letošního roku.
Díky rekonstrukci bude dosaženo zvýšené

Rozlosování
– Moravskoslezská divize
– jaro 2016
20. 3. v 15.00 Frýdlant n. O. - Havířov
3. 4. v 15.30 Frýdlant n. O. - Slavičín
17. 4. v 16.00 Frýdlant n. O. - Vsetín
24. 4. v 16.00 Frýdlant n. O. - Opava B
8. 5. v 16.30 Frýdlant n. O. - Nové Sady
22. 5. v 17.00 Frýdlant n. O. - Brumov
5. 6. v 17.00 Frýdlant n. O. - Hranice
Domácí zápasy: hrací den neděle

kapacity dodávek pitné vody a zlepšení tlakových poměrů ve vodovodní síti v oblasti, kde
průmyslové společnosti zaměstnávají zhruba
350 lidí a kde trvale žije zhruba 150 obyvatel.
Prosíme, abyste v uvedeném úseku dbali své
osobní bezpečnosti.

jubilea
Jubilanti města Frýdlantu nad Ostravicí:
V měsíci prosinci 2015 oslavil svá životní
jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas:
paní Věra Pokorná, Frýdlant
pan Jan Suchoň, 85 let, Frýdlant
V měsíci lednu 2016 oslavil své životní jubileum a dali se zveřejněním svůj souhlas:
pan Antonín Menšík, Frýdlant
paní Ludmila Vávrová, 85 let, Nová Ves
paní Marta Bozenhardová, 85 let, Frýdlant
paní Marie Foldynová, 86 let, Nová Ves
V měsíci únoru 2016 oslavili svá životní jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas:
paní Helena Neckařová, 80 let, Nová Ves
paní Blažena Rychtářová, 85 let, Frýdlant
paní Anastázie Bumbalová, 85 let Nová Ves
paní Jozefina Kaňáková, 92 let, Frýdlant
paní Markéta Bystřičanová, 92 let, Lubno

Blahopřejeme
všem oslavencům

Únorový dvoudenní výjezd osmáků ze ZŠ
Komenského na KAM do Malenovic se pomalu
stává tradicí. Za podpory rodičovské organizace
mají děti možnost vlastním přičiněním vyzkoušet si a osahat, že předměty fyzika a chemie
nemusí být jen ty nudné předměty s poučkami
a vzorečky, které je třeba se nabiflovat a rychle
zapomenout.
Ve dnech 3. a 4. února proběhl 2. ročník akce
„Fyzika a chemie na ledu“, letos navíc s bonusovým vloženým programem „Večer s fyzikou
v kuchyni“. A jak hodnotili průběh akce naši
žáci? Nyní alespoň několik postřehů: „Paní učitelky,“ píše Andrea Bezoušková z VIII. B, „si pro
nás připravily mnoho zábavných pokusů. No
řekněte sami, nechtěli byste vidět balancovat
závaží na špičce jehly nebo si odpálit vlastní
raketu z PET lahví, jedlé sody a octa? Po výborné večeři jsme si navíc vlastnoručně vyrobili
smaženou zmrzlinu a za pomoci speciální chladicí směsi z ledu a soli vytvořili džusovou dřeň.
David Milata z VIII. A v závěrečném hodnocení
napsal: „Z fyzikální části se mi nejvíce líbil pokus
„svíčková houpačka“, při kterém jsme si dokázali, že existuje rovnováha na páce.
Nikdo z žáků nezapomněl ve svém hodnocení zdůraznit a potvrdit starou pravdu, že úspěch

akce z velké části závisí i na dobrém jídle, a tak
jsme se v hodnocení dočetli: „Náš hlad zahnal
kuřecí řízek s bramborovou kaší, který byl moc
dobrý, nebo dalším plusem akce byly obědy
a večeře, které chutnaly výborně.“

Největší pochvalou bylo závěrečné poděkování. Zuzana Kolesová z VIII. A napsala:
„Všechny nás mrzelo, že ty dva báječné dny tak
rychle utekly, a tak bychom chtěli moc poděkovat, že jsme se mohli této akce zúčastnit.“

Únor ve školní družině na Nové Vsi

 Únor je tradičně měsícem bálů, plesů a karnevalů. Karneval se nevyhnul ani školní družině
na Nové Vsi. Od počátku února se děti těšily
a připravovaly. Namalovaly si plakáty, vyrobily
výzdobu třídy a promýšlely masky. 24. února se
třída proměnila v Cirkus Družino a do „šapitó“

vběhli klauni, kouzelníci, artistky, krasojezdkyně i s koněm, nechyběl ani medvěd. Všichni si
užili tancování i soutěže. Každý získal odměnu
za krásnou masku nebo vítězství v soutěžích.
 Mimo karneval se děti v družině připravují
na okrskové kolo Talentmánie, kde mají mož-

nost předvést své nadání v recitaci, zpěvu, tanci,
hře na hudební nástroj i dalších disciplín.
 Ani výtvarníci nezahálí. Promýšlí a tvoří
obrázky do celorepublikové soutěže vyhlášené
Ministerstvem zemědělství ČR „Voda jako povolání“.
www.novaveszs.cz

Kunčice p. O.

Jmenování nového velitele
jednotky dobrovolných hasičů

Kunčice p. O.

Tříkrálová sbírka znovu s vyššími čísly

Na přelomu roku byl na vlastní žádost
odvolán z funkce velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH) obce Kunčice pod
Ondřejníkem. Na valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů v obci dne 9. ledna 2016
byl jednohlasně do této funkce navržen pan
Miroslav Kahánek.
Jeho návrh do funkce velitele také doporučil Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. Na základě uvedených podkladů jmenoval starosta obce Tomáš Hrubiš
dne 29. ledna pana Miroslava Kahánka
do funkce velitele JSDH obce Kunčice pod
Ondřejníkem s účinností od 1. února na dobu
neurčitou, pokud bude splňovat podmínky
odborné způsobilosti pro výkon této funkce.
Velitel jednotky odpovídá za činnost jednotky
starostovi obce a ve spolupráci se starostou
obce zabezpečuje akceschopnost jednotky
a odbornou přípravu členů jednotky.

Nový ředitel školy

Od 1. ledna 2016 se stal novým ředitelem
Základní školy a mateřské školy Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem pan Jaroslav Goj.
Panu řediteli přeji, aby se mu ve škole dobře pracovalo. Jsem přesvědčen, že konkursní
komise a rada obce dobře vybrala a že také
spolupráce školy s obcí bude perfektní. Též
chci poděkovat paní zástupkyní ředitele Monice Skýpalové za vzorné vedení školy v době
konkursního řízení na nového ředitele školy.

Tomáš Hrubiš, starosta obce

Odstupujícímu veliteli JSDH panu Vojtěchu Kahánkovi děkuji za jeho práci a přínos pro kunčické hasiče v této funkci. Nově
jmenovanému veliteli JSDH naší obce přeji
úspěšné vedení kunčických hasičů a co
nejméně mimořádných událostí. Těším se
na vzájemnou spolupráci.

Tomáš Hrubiš, starosta obce
Všechny děti i dospěláky
srdečně zveme na

VYNÁŠENÍ MAŘENY
na Smrtnou neděli 13. března od 15.30
Sraz na hřišti za školou
Společným průvodem vyneseme zimu a přivítáme jaro.
Po skončení průvodu se koná v restauraci Na Huťařství velikonoční dílna spojená
s jarními zvyky. S sebou vyfouklá vajíčka
na zdobení.
Během programu vystoupí CM Ondřejníček
a Jožka Goláň – vítěz soutěže o nejlepšího
tanečníka odzemku na Valašku.

V letošním roce se statistická čísla této
největší dobrovolnické akce v ČR v naší obci
Kunčice pod Ondřejníkem opět navýšila.
A sice:
Počet pokladniček – 12
Počet dospělých vedoucích skupinek – 10
Počet koledníků – 34
Počet vybraných peněz – 72 272 Kč
Počet domů, na které vedoucí skupinek posvěcenou křídou napsali písmena K + M + B
nebo latinskou formu C + M + B – nespočítáno…
Víte vůbec, co písmena znamenají?
Písmena se často vykládají jako iniciály Tří
králů. Původní text však zní Christus mansionem benedicat, Kristus ať žehná tomuto domu
– po celý rok, proto se za poslední křížek píše
letopočet. A jak jsme se dozvěděli, mnozí tato
písmena využívají jako mnemotechnickou pomůcku k tomu, co nemají doma zapomenout,
a sice – klíče, mobil a brýle…
Poznámka jednoho z vedoucích skupinek:
„Mottem sbírky je: Každá koruna pomáhá! Zdá
se mi, že tady jde o ty peníze až jako druhé
v řadě. Vnímám je jako příjemný vedlejší produkt obnovené křesťanské tradice. Tříkrálové
koledování také přispívá dobrým vzájemným
sousedským vztahům.“
A další dodává: „Navíc má koledování i výchovný význam pro všechny zúčastněné děti. Myslíme
si, že akce má smysl. A těšíme se na další rok.“
Tříkrálová sbírka má jasně daná pravidla
pro rozdělení výtěžku a je koncipována tak, že
naprostá většina vykoledovaných prostředků
(65 %) zůstává v regionu, kde byly vybrány.
Výtěžek je pak použit na předem schválené
záměry, kterými v našem regionu jsou:
• Podpora rodin v nouzi
• Rozvoj paliativní péče
Víte o někom ve vašem okolí, kdo tuto pomoc potřebuje? Dejte mu kontakt na frenštátskou charitu – Charita Frenštát p. R. – Kostelní 15, Frenštát pod Radhoštěm, 744 01.
Tel.: 556 836 937, 556 831 609, http://www.

frenstat.charita.cz, frenstat@charita.cz
Charita Frenštát pod Radhoštěm děkuje
všem za podporu!

 Kateřina Niklová, koordinátorka sbírky

v Kunčicích pod Ondřejníkem

Foto: Zuzana Polášková
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Frýdlant nad Ostravicí

Březen 2016

Únor patřil v ZŠ TGM hlavně sportovcům

On-line objednávání obsluhy
na vybraných přepážkách
Sdělujeme občanům, že ode dne 10. února
byl spuštěn nový modul na webu města, s jehož pomocí si můžete přes internet objednat
termín na vyřízení osobních dokladů – občanských průkazů, cestovních dokladů a dále dokladů na odboru dopravy – řidičských průkazů,
technických průkazů, dovozu vozidla z ciziny
aj. Současně můžete sledovat i aktuální stav
obsluhovaných klientů.
Aplikace k objednání je dostupná na internetových stránkách města www.frydlantno.cz
v kategorii Veřejná správa/Elektronická obsluha.

Odbor vnitřních věcí

a obecní živnostenský úřad

Mariášový turnaj v Lučině

V neděli 3. dubna ve 14 hodin se v restauraci
Lučina ve Frýdlantě n. O. uskuteční „přátelský
turnaj“ v trojkovém voleném mariáši.
Jeho výsledky nebudou započítávány do celkového hodnocení série Mariáš Tour 2016.
Zveme tímto všechny příznivce
mariáše k účasti na této akci.
Sportu zdar a mariáši zvlášť!

Koncert hudebníků – frýdlantských rodáků
pátek 18. 3. 2016, 18:00, velký sál ZUŠ.
Vystoupí Jan Vilášek (klarinet), Tereza
Satinská Zatloukalová s triem zpěv – housle
– klavír, Tereza Přidalová (housle) a žáci ZUŠ
Josef Březina a Bára Sedlářová (klarinet)
s Alžbětou Mrkvovou (klavír).
Vstupné 120 Kč, 80 Kč, členové KPH 50 Kč,
s abonentní vstupenkou zdarma.

Dovolujeme si vás informovat o přestěhování
kanceláře Svazku obcí Čistá Odra do nové
provozovny, a to na adresu
Snozina 709, Frýdlant nad Ostravicí
(bývalý areál chovatelů).
Plně k dispozici vám budeme od 1. března
2016 na výše
zmiňované adrese.
Děkujeme za pochopení
David Pavliska,
předseda svazku

nejúspěšnějších představení studentských divadel z ČR, byla vybrána na celostátní přehlídku
Mladá scéna 2015 v Ústí nad Orlicí).
Studentský soubor Gymnázia Petra Bezruče
z Místku si už úspěšně vyzkoušel hry různých žánrů a k nám přijede s divadelní hrou na japonské
motivy a s japonskými kostýmy: „Čikamacu Monzaemon: Společná smrt v síti nebes na Amidžimě
aneb skoro pravá hra žaponská.“ Motiv hry vyjádřili účinkující slovy: Jak by vypadal ten slavný příběh
veronských milenců, kdyby
Romeo už byl ženatý a Julie
byla osoba trochu nevalné pověsti? A kdyby nežili
ve Veroně, ale v Ósace?
Večer tedy slibuje představení plná humoru i vážnějších chvil a milovníky
divadla by mohl potěšit.
Začínáme v 18.00, konec je
plánován na 19.40. Vstupné je 80 Kč, senioři a studenti 50 Kč.
Srdečně Vás zveme.

Vychovatelky nesedí u kafíčka
Pololetí mají za sebou nejen žáci, ale
i učitelé a také vychovatelky školních družin.
V době pololetních prázdnin bylo ve školách
pusto a prázdno. Vychovatelky ze školních
družin okrsku Frýdlant nad Ostravicí neseděly
doma s nohama na stole, daly přednost před
vlastním pohodlím společnému pracovnímu
setkání. Výtvarného workshopu, který se konal ve školicím středisku Budoucnost na Nové
Vsi, se účastnily vychovatelky z Frýdlantu
nad Ostravicí (ZŠ Komenského), z Ostravice,
z Čeladné a také domácí z Nové Vsi. Tématem byl „veselý karneval“ a „jarní motivy“. Dopoledne si stihly tvořivé a kreativní pedagožky
vyměnit zkušenosti, načerpat novou inspiraci
a nápady pro práci s dětmi ve školní družině.

Čtvrtečním vrcholem večera byla diskotéka,
kde se děti vlnily do rytmu moderních hudebních
melodií a jen večerka vystavila stopku jejich nefalšované radosti ze zábavy. „To byla ta nejlepší diskotéka, jakou jsme kdy zažili,“ zněl jednotně hlas
dětí, i když jak většina přiznala, byla vlastně jejich
první diskotéka v životě. V pátek čekal všech 57
sedmáků odjezd domů. Jen málokomu se chtělo
opouštět sluncem zalité svahy Ski areálů Bílá.
15. února 2016 je pak vystřídali v odpoledním
kurzu mladší spolužáci z 1. stupně. I oni si zde
skvěle užili svůj týdenní lyžák, sníh vydržel a děti si
zimní aktivity mohli patřičně vychutnat.
Sportovní výsledky některých žáků ZŠ TGM
byly pak v únoru oceněny starostkou města
Helenou Pešatovou a místostarostou Davidem
Pavliskou. Šimon Choleva, Kryštof Choleva a Jiří
Milata převzali na radnici ocenění za vzornou
reprezentaci města na nedávných Hrách zimní
olympiády dětí a mládeže. Ta se konala již posedmé a tentokrát ji pořádal Ústecký kraj. Moravskoslezský kraj se stal nejúspěšnějším ze všech
krajů a nemalý podíl na tomto úspěchu měli také
žáci ZŠ T. G. Masaryka. Bratři Cholevové ovládají
skvěle snowboard a ve své věkové kategorii patří
v rámci České republiky k těm nejlepším, což potvrdili i na olympiádě. Šimon Choleva si přivezl dvě

zlaté medaile za první místa v kategorii mladší žáci
ve snowboardcrossu a paralelním obřím slalomu
a stal se tak nejúspěšnějším sportovcem našeho
kraje! Jeho bratr Kryštof zase získal bronzovou
medaili v kategorii starší žáci v paralelním obřím
slalomu. A Jiří Milata umí skvěle ovládat své lyže
a ze slalomu mezi tyčemi si dojel taktéž pro bronzovou medaili. Po právu úspěšní sportovci. Naše
ZŠ TGM může být pyšná, že v jejích lavicích sedí
takové talenty, a kdo ví, třeba jednou cenný kov
přivezou i ze Zimních olympijských her. Ty v roce
2022 v čínském Pekingu by již mohli stihnout. Popřejme jim tedy hodně úspěchů a držme jim společně palce. 
dm, lg

Sportovní talenty ZŠ TGM – zleva Jiří Milata,
Kryštof a Šimon Cholevovi.

Informace občanům
– přestěhování
kanceláře Svazku obcí Čistá Odra

Studenti frýdlantského gymnázia zvou opět na divadlo
Zveme vás na malý divadelní večer v pondělí
21. března v 18 hodin v kinosále Kulturního centra města. Vystoupí členové divadelního kroužku
„Thespis“ frýdlantského gymnázia a naši hosté
– studentský soubor Gymnázia Petra Bezruče
z Místku.
Naši studenti zahrají ve Frýdlantě podruhé
a naposled kratší divadelní hru Václava Havla
„Anděl strážný“, se kterou uspěli vloni na krajské
i republikové úrovni (inscenace patřila mezi 14

Bylo v únoru jaro nebo zima? No, jak kdy. Počasí si s námi pohrávalo na tento poslední zimní
měsíc docela aprílově. A tak jsme byli moc rádi, že
se nám ve škole podařilo uskutečnit oba plánované lyžařské kurzy.
Na ten první vyrazili první únorový týden starší
sedmáci již tradičně na Bílou v Beskydech. Pět
dnů výuky na svahu, lyžování, procházky po okolí,
přednášky, soutěže, závody, zábava a plno společných zážitků. Ani letos lyžák prostě nezklamal.
Žáci byli rozděleni do pěti skupin. Čtyři skupiny
tvořili lyžaři rozděleni dle výkonnosti, jedna skupina byla snowboardová. V té se také proháněl
momentálně nejlepší snowboardista České republiky v kategorii mladší žáci Šimon Choleva. Také
v družstvech lyžařů bylo znát, že spousta žáků
nemá s ovládáním lyží sebemenší problémy a ti
méně zdatní se naopak rychle učili. Jestliže v pondělí měli někteří z nich ještě obavy se jen podívat
ze svahu dolů, na konci týdne i lyžaři ze čtvrtého
oddílu zdatně zdolávali sjezdové tratě a mohli být
tak na sebe právem pyšni. Své nabyté znalosti
žáci úspěšně přetavili do závěrečného testu, který
se týkal nejen teorie lyžování, ale i otázek týkající
se výzbroje a výstroje lyžaře, nebo místopisných
znalostí. Také závody úspěšně dokončili všichni
lyžaři i snowborďáci.

A protože to všechny zúčastněné opravdu bavilo, věříme, že dokáží zpestřit dětem pobyt
v družině tak, aby daly přednost před vysedáváním u mobilů a tabletů společné tvořivé
práci.
Jsme moc rády, že tato vzájemné spolupráce vychovatelek tak báječně funguje. Důkazem vzájemné spolupráce může být nejen
zmiňovaný workshop, ale také pořádání společných akcí, kterých se účastní žáci navštěvující školní družiny. Takovými akcemi, které
jsme v uplynulých letech pořádaly, byly např.
družinová Talentmánie, netradiční sportovní
den či fotbalový turnaj. Takže vzhůru do druhého pololetí, nápadů máme spoustu a víme,
že kdo si hraje – nezlobí. 
(Mar)

Sedmáci z Tégeemky si užívají svůj „lyžák“.

Lyžování se sluníčkem se líbilo i nejmladším
dětem ze ZŠ TGM.
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Březen 2016
slovo starosty
Vážení spoluobčané,
vstupujeme do měsíce března, ve kterém přivítáme jaro, ale
máme před sebou i velikonoční svátky. Měsíc březen je i pro zastupitele obce obdobím, kdy budou na svém veřejném zasedání
schvalovat rozpočet obce na rok 2016. Tomuto schválení předcházela důkladná příprava, aby byly obecní finance nasměrovány
tam, kde budou užitečné pro všechny občany. Stejně jako vy se připravujete na příchod jarních
dnů, kdy přemýšlíte, čím byste si vylepšili a zkrášlili okolí u svých domovů, také my se připravujeme na první teplejší dny, abychom se mohli pustit do jarního úklidu obce. Věřím, že se nám
na tuto činnost podaří získat z pracovního úřadu pracovníky na veřejně prospěšné práce a s jejich, ale i s vaší pomocí se nám podaří naši vesnici uvést do stavu, že na ni budeme před všemi
návštěvníky, kteří k nám zavítají, pyšní. Možná jste si někteří všimli, že jsme na přelomu ledna
a února pořídili v obci nový bezdrátový rozhlas. Nový rozhlas nahradil stávající drátový rozhlas,
který pokrýval jen střed obce a byl již delší dobu ve špatném technickém stavu, kdy náklady
na jeho opravu nebo případnou rekonstrukci převyšovaly náklady nového bezdrátového rozhlasu.
Nový obecní rozhlas byl pořízen z obecního rozpočtu za cenu 278 082 Kč, jako komunikativní
nástroj pro větší informovanost občanů a hlavně jako varovný systém před možným vznikem
mimořádných událostí, kdy může zachránit zdraví i lidské životy. Na profinancování části nákladů
jsme podali žádost o dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje Moravskoslezského kraje.
V případě úspěšné žádosti můžeme dostat zpětně proplaceno až 60 % prokázaných uznatelných
nákladů na pořízení nového rozhlasu. Do prvních jarních dnů bych vám chtěl popřát hodně elánu
a také příjemné prožití velikonočních svátků strávených v okruhu svých blízkých a přátel, hodně
jarního sluníčka a hlavně dobré nálady.
Zdeněk Kubala, starosta

Lhotka

Konec vodníků... ale ne ve Lhotce
Kdyby plně platilo přísloví „Komu se nelení, tomu se zelení“, byl by ples 6. února v sále Obecního domu ve Lhotce plný
úžasně pilných lidí. Takový skoro ples workoholiků (dříve úderníků.). Ze zelené barvy až oči přecházely. Mělo to na svědomí
téma – Ples vodníků a podvodníků aneb
jak se žije pod vodou a za vodou.
I když známá filmová veselohra před
lety hlásala konec vodníků v Čechách,
sál zaplnily desítky vodníků a vodnic. Ale
i druhá „profese“ byla zastoupena, i když
velmi skromně, protože její zástupci se
k ní, na rozdíl od vodníků, veřejně moc nehlásí. Přestože plakáty slibovaly oblíbenou
a tradiční skupinu KARAVANA, došlo pro
nemoc ke změně a z Havířova přijela skupina HORNET. A byla to náhrada kvalitní,
na parketu bylo plno a všichni si zasko-

krátce z obce

U Fandy bylo fajn
V úterý 2. února jsme se sešli v restauraci U Fandy, abychom si společně zařádili
v bazénu, sehráli velkou kuželkářskou bitvu
v bowlingu, dali si výbornou pizzu a zapili to
řádně čepovanou kofolou.
Tímto bychom rádi poděkovali „Fandovi“,
za pozvání a prožití tohoto super odpoled-

ne a za uskutečnění setkání nejen zpěváků
scholy Rosnička, ale také tříkrálových koledníků, „herců“ z Betléma a těch, kteří pomáhají organizačně zajišťovat naše akce.
Díky moc.

Za všechny zúčastněné

Schola Rosnička

Svoz odpadu
Termíny svozu komunálního odpadu: úterý 8.
a 22. 3.
Poplatek za psa
Připomenutí občanům – v březnu je nutno
uhradit poplatek za psa.
Poplatek můžete uhradit hotově na pokladně
OÚ a taktéž trvalým příkazem přes banku, č.
účtu 1690539349/0800
PES - V.S.1341 k tomuto čtyřčíslí připojit číslo
vašeho domu do sdělení pro příjemce napsat
vaše jméno – 80 Kč. Za každého dalšího psa
přihlášeného na tutéž osobu – 140 Kč.

jubilea
V měsíci únoru oslaví svá nádherná životní
jubilea a ke zveřejnění dali ke zveřejnění
souhlas občané:
Edita Stachlová
75 let
Emília Slípková
75 let
Vladimír Slípek
50 let
Ivana Fulneková
50 let
Za obecní úřad přejeme všem oslavencům
do dalších let pevné zdraví, mnoho spokojenosti a životního elánu.

noví občánci
V prosinci se rodičům Simoně a Tomáši
Kravčíkovým narodila dcera Amálie,
v lednu se rodičům Pavle a Liborovi Zajoncovým narodila dcera Anna,
Přejeme, aby holčičky dělaly svým rodičům jen samou radost.

Třiďte správně odpad
Nesprávným tříděním se celý sesbíraný obsah znehodnotí!
Sklo barevné a bílé – zelené a bílé kontejnery
Do části označené bílou barvou se vhazuje
sklo bílé, do části označené barvou zelenou se
vhazuje
sklo barevné. Sklo musí být čisté, bez zbytků
potravin, bez zátek, víček a šroubovacích závěrů.
NEVHAZUJTE keramiku, porcelán, kameninu, žárovky, zářivky, zrcadla, sklo s drátěným
výpletem,
automobilová skla a zbytky potravin
Plasty — žluté kontejnery
• plastové obaly označené (na obalu) zpravidla následovně HDPE, LDPE, PET, PS
• stlačené nebo sešlápnuté PET láhve různobarevné
• prázdné kelímky od jogurtů, másla, tvarohu, láhve od stolních olejů, granulovaných čajů
atd.
• prázdné obaly od čisticích prostředků

(od saponátů, aviváží, tekutých pracích prostředků atd.)
NEVHAZUJTE plastové obaly znečištěné
škodlivinami od olejů, různých chemikálií nebo
potravin, linoleum, zbytky kabelů, sklolamináty,
bakelit, korek, plenkové kalhotky, konzervy,
sklo, elektroodpad a ostatní odpad, který není
plast.
Papír — modré kontejnery
noviny, časopisy, letáky, kancelářský papír,
krabice atd.
Svázané kartóny odevzdávejte na obecní
úřad, abychom předešli přeplňování kontejnerů.
Následně budou předané přepravci k odvozu.
NEVHAZUJTE mokrý, špinavý a mastný papír a ostatní odpad, který není papírem.
Elektroodpad se odevzdává společně při
sběru nebezpečných a velkoobjemových
odpadů, 2x ročně dle daných termínů.
Menší elektroodpady — drobné použité baterie a akumulátory, mobil, kalkulačka, telefon,
drobné počítačové vybavení, MP3 přehrávač
a jiné malé elektrozařízení o max. rozměru cca

Doučování matematiky
Doučování ZŠ a SŠ matematiky,
příprava na maturitu, příjímací zkoušky
na střední a vysoké školy, písemky,
opravné zkoušky, dovysvětlení učiva
pro zlepšení známky apod.
Tel: 728 031 363

15x20 cm lze vyhodit do boxu, který je umístěn
ve vstupním prostoru budovy obecního úřadu.
NEVHAZUJTE úsporné žárovky, zářivky,
výbojky a ostatní odpad, který není elektroodpadem.
Biologický odpad rostlinného původu –
domovní kompostéry
Odpad vzniklý z ořezu stromů a keřů ukládejte na vyhrazené místo v prostoru u kravína.
Odpad bude následně zeštěpkován. Při větším
množství větví bude štěpkování provedeno přímo na nemovitosti občana.
Plechovky – červené kontejnery
Železný šrot je vykupován ve sběrně kovového odpadu Delkos Palkovice.

Zdeněk Kubala, starosta

tačili ke spokojenosti. Druhou vynucenou
změnou byla absence tradičního tematického tance, protože hlavní choreografka
Iva Fulneková byla v zahraničí. Ale jinak
bylo všechno jako vždy. A tanec vodníků
a vodnic úspěšně nahradili malí „pulci“,
jinak řečeno dvanáctiletí tanečníci Lukáš
Hošek a Monika Koudelová z Tanečního studia Vítkovice ve Frýdku-Místku.
Předvedli latinskoamerické tance – samba, rumba, cha cha, paso doble a jive
a za svůj výkon sklidili zasloužený potlesk.
Po této kulturní vložce pokračovala zábava v tradičním duchu i tempu. Vodníci byli
díky letnímu suchu dehydrovaní a zesláblí,
takže na nějaké lapání dušiček nezbývaly síly, ale pilně se snažili dohnat deficit
tekutin v baru. Možná také, jako dva přítomní duchové, testovali teorii, podle kte-

ré se nadpřirozená bytost nedokáže opít.
Výsledek experimentu raději nebudeme
zveřejňovat. Takže jediní utopenci byli
na plese ti, které vodníci v průběhu večera
pilně konzumovali z přinesených sklenic.
Pro ostatní návštěvníky bylo k dispozici
občerstvení, které tradičně a chutně připravovala Dáša Slipková. A že nechyběla
očekávaná a bohatá tombola, to snad ani
není třeba zdůrazňovat. Na plese Sokola
a Klubu žen je možné potkat i řadu „přespolních“. Co je na tento ples přivádí, dokumentují slova jednoho z návštěvníků: „Moc
se mi tu líbí, super lidi, super zábava“. No,
co dodat – jídla bylo dost, pití také, hudba
hrála svižně i pomalu, na parketu bylo živo
a zábava pokračovala až do ranních hodin. Zkrátka, ples byl takový, na jaký jsme
zvyklí a to znamená – super!

Lhotecký sbor po roce
Je to již skoro rok, kdy se prvotní nápad
stal skutečností. Slovo dalo slovo a sešlo
se sedm nadšenců, kteří mají rádi hudbu
a zpěv. Začali jsme připravovat zpívané Pašije podle sv. Marka, které jsme pak zazpívali
o Velikonocích, na Květnou neděli, jak v kapli
ve Lhotce, tak i díky pozvání O. Stanislava
v kostele v Kozlovicích.
Jelikož jsme si sedli nejen „hlasově“, ale
i lidsky, a naše zpívání mělo kladnou odezvu,
domluvili jsme se, že se pokusíme hlasově
„rozmnožit“ a nacvičit vánoční mši i s doprovodem menšího orchestru. Docela odvážný
nápad. Po prázdninách jsme se skutečně
sešli, a opravdu se množství členů zdvojnásobilo. Přibyli noví sboristé nejen z řad Lhoťanů, ale také z Myslíku, Kozlovic a Frenštátu.
A tak zbývalo už jen jediné. Co že vlastně budeme zpívat? Nakonec jsme po zralé úvaze
došli k tomu, že Česká mše vánoční od Eduarda Marhuly bude tím nejlepším řešením.
A pilně jsme začali nacvičovat. Po třech
měsících pravidelných zkoušek se rozezněly
tóny této líbivé vánoční mše 25. 12. 2015 při
mši sv. v kapli ve Lhotce. Následně jsme tuto
mši i s doplněním pastorely „Požeň, bratře“
a dalšími koledami zazpívali při mši sv. 26.
12. 2015 v Kozlovicích. Potlesk, který zazněl
po poslední skladbě „Adeste Fideles“, nás
opravdu hodně potěšil a zahřál u srdce. Odvážný nápad se vydařil. A za to chci poděkovat všem členům sboru, protože tomu věno-

vali poctivé hodiny nácviku. Také velké díky
patří houslovému doprovodu, který poslední
měsíc trávil zkoušky společně s námi.
Rok 2015 jsme zakončili společným posezením s obědem, na který nás pozval náš
skvělý Otec Stanislav. Díky moc. Ze setkání jsme odcházeli s písní a úsměvem. Ten
úsměv, který je vlastně charakteristický pro
nás všechny. Je nám spolu fajn. A pokud má
někdo rád zpěv a hlavně super společenství,
tak může rozšířit naše řady. Zkoušky jsou
ve čtvrtky od 18.30 hodin v místní školce.

J. Tesarčík, vedoucí sboru

Dětský karneval
Stejně jako v loňském roce, tak i letos byl
poslední akcí lhotecké plesové sezóny Dětský karneval, který proběhl v neděli 14. února
v sále Obecního domu.
Na karnevalu se představilo hodně princezen, víl, berušek, spidermanů, rytířů, čarodějnic, kovboj, čertík, prostě masky, na které
si jen vzpomenete. Na všechny návštěvníky
čekaly jako každoročně soutěže, tentokrát
z vodního prostředí. Zvlášť byly soutěže pro
malé děti, které po splnění disciplín dostaly
sladkou odměnu a bublifuk. Starší děti byly
rozděleny do 4 týmů a utkaly se ve 4 soutěžích. Přecházení rybníku po kamenech –
štafeta, skládání rybky – puzzle, vodní kvíz
a bouchání balónků. Celým sálem se nesl křik
a povzbuzování soutěžících. Po vyhodnocení
týmů byly také všechny starší děti odměně-

ny sladkostmi. Potom si všichni zatancovali.
Děti byly vyzvány na tanec s maminkou a pod
vedením velkých námořníků (organizujících
maminek) si zatancovaly pravý námořnický
tanec. Vyvrcholením programu byla bohatá
tombola, ze které si snad každý odnesl nějakou pěknou cenu. Věříme, že se dětem letošní
karneval líbil a užily si spoustu zábavy.
Děkujeme také všem sponzorům. L. K.
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Baška
březnové kalendárium Bašky
První Mateřská škola byla
v Bašce otevřena před 65 lety
O stavbě mateřské školy se uvažovalo již v roce
1945. K přestavbě byl vybrán dům č. 217. Byl to
zkonfiskovaný majetek Němce Kirchnera. S přestavováním se začalo v roce 1950. Práce byly ukončeny roku 1951 a slavnostně byla otevřena 4. března.
Byla to školka s celodenním provozem a kapacitou
třiceti dětí. První učitelkou v mateřské školce byla
Vlasta Pavlisková a za opatrovnici byla přijata
Vlasta Kohutová. Jako kuchařka zde působila Drahomíra Šputová a školnicí byla Marie Beranová.
K celodennímu pobytu se přijímaly pouze děti zaměstnaných matek. Přestavba stála 285 000 korun.
Před 95 lety byl v Bašce
založen Tělocvičný spolek Orel
V Bašce se ustavující valná hromada Tělocvičného
spolku Orel uskutečnila 6. března 1921. Byla organizována veřejná cvičení, přednášky, besedy. Divadelní
kroužek pořádal různá představení. V době založení
měla organizace 46 členů, v roce 1941 již 92. Starosty
v čele Orla byli František Kulhánek (1921–1923), Karel
Rada (1924–1925), Vincenc Chovanec (1926–1928).
Poslední byl Jan Škubal (do roku 1941). V letech
1945–1950 starostoval Silvestr Klečka. Po roce 1989
nebyla činnost tohoto spolku již v Bašce obnovena.

Maškarní bál přilákal spoustu masek

Poslední únorová sobota se nesla v Hodoňovicích v hostinci U Čendy ve znamení maškarního
bálu. Ač je to již postní doba, lidé se chtějí bavit,
a tak zavítali v různých převlecích právě do místního hostince, kde Čendaspolek s hodoňovickým
fojtem a hudební skupinou Blankyt avizovali dobrou zábavu, občerstvení, soutěž o ceny a jiná
překvapení.
A zdá se, že báloví hosté zklamaní nebyli. Přicházející masky, např. Al Capone, Piráti z Karibiku, vesmírná raketa a Marťanka či pan Pávek
s Otíkem, Lešek s Kunhutou, moderní Machová
s Šebestou, přesvědčivá Supermanka, klauni,
roztleskávačky, mafián i cikánky dávali na obdiv
své přednosti a nestyděli se je uvést při představování masek. Zkušený konferenciér Ondřej Hajdušek převleky vždy vtipně okomentoval a zábava se pomalu rozjížděla.
Na decentní notu hosté přeladili díky tanečnímu vystoupení nejlepšího tanečního páru Sportovního tanečního klubu KD Hlučín, jenž ve dvou
vstupech představil jejich trenér Jakub Davídek.
A jeho svěřencům byl sál skutečně malý, jak to
roztáčeli. Hosté v sále tak mohli tleskat nejprve
mistrně předvedeným standartním tancům a poté
latinským.
Během večera probíhala soutěž o nejlepší

masku, kdy si přítomní sami mohli zvolit tu, dle
nich, nejlepší a dát jí svůj hlas. V závěrečném
hodnocení masek se na 4. místě umístila supermanka, 3. příčka patřila pirátům z Karibiku,
na druhé místo dosáhli Machová a Šebesta
a cena pro vítěznou masku čekala na pana
Pávka s Otíkem, který své vítězství okomentoval
takto:
„Tak protože jsme, Otíku, dneska zvítězili, tak
si tě u sebe nechám, budeš u mě pracovat, nepůjdeš k Turkovi.“
A protože při takové bujaré zábavě může vyhládnout, hosté si mohli dát velice chutnou večeři
z nabídky místního hostince. Ale též mohlo vyschnout v hrdle, což se dalo řešit v „pekle“ a občerstvit se různými nápoji alko i nealkoholickými.
Před půlnocí došlo na losování cen v připravené
soutěži o ceny, která byla velice pestrá, hodnotná – elektronika do domácnosti, brikety k topení,
pytel pšenice, vlněné přikrývky aj. Díky místním
sponzorům, kterým patří velký dík za podporu
akce, si hosté odnášeli spoustu kvalitních cen.
Je třeba poděkovat všem, kteří se zasloužili
o přípravu bálu, jeho hladký průběh a budeme věřit, že Čendaspolek s hodoňovickým fojtem i příští
rok tento maškarní bál připraví. Budeme se těšit.

Radim Pobuda

Legionář, generál Cyril Langer prožil své mládí v Bašce
V době, kdy se Cyril Langer narodil (6. 7. 1889),
byl jeho otec Kliment (1857–1937) zaměstnán jako
hlídač na hlavní železniční trati v Jistebníku, avšak
z vážných pracovních důvodů byl ještě v roce 1889
přeložen na vedlejší trať do Bašky. Bydlel se svou
manželkou Terezií (1857–1919) a početnou rodinou ve strážním domku číslo 76 (tento domek je
zachován do dnešních dnů). V roce 1917 odchází
otec Kliment do výslužby a rodina se stěhuje do Hodoňovic, kde si kupují starší domek s číslem pop. 1.
Cyril Langer pocházel z rodiny čtrnácti dětí.
Obecnou školu navštěvoval v Bašce, kde se
tehdy vyučovalo v 1.–3. třídě jazykem českým
a od 4. ročníku byla vyučovacím jazykem němčina. Ve Frýdku navštěvuje německou měšťanskou školu. Učitelského vzdělání dosahuje
studiem na Utrakvistickém učitelském ústavu
v Těšíně, a to v období let 1904–1908. Prvním
učitelským působištěm se stává škola v Záblatí
u Bohumína, kde vyučuje ve školním roce
1908–1909, dalším místem jeho působení jsou
v letech 1909–1911 Dětmarovice a 1911–1914 Ratimov (dnešní Vratimov). Základní vojenskou službu
započal 25. 9. 1912, kdy byl odveden jako jednoroční dobrovolník do Kroměříže, kde sloužil u Zeměbranného pluku č. 14 – Brno. Vojenskou službu
ukončil jako „kadet“ rakousko-uherské armády.
Válečná léta 1914–1918
V roce 1914 byl odveden do armády a již 4.
září byl u Lublinu zajat ruskými vojsky.
Následovala jeho anabáze jako dobrovolníka
čs. legií v Rusku. V zajetí byl do roku 1916 a poté
byl zařazen do srbské armády v Oděse v hodnosti podporučíka. Zúčastnil se bojů na frontě
do doby začátků „Říjnové revoluce“ v roce 1917.
Spolu s ostatními slovanskými spolubojovníky byl evakuován přes Archangelsk lodí do Skotska, vlakem přes Anglii a dále lodí do Řecka,
kde byl nasazen v II. praporu 1. polního Pluku
Moravské divize na soluňské frontě.
Rozhodnutím ČsNR (Československá Národní
Rada) v Paříži byl stažen do ústředí k profesoru Ed-
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vardu Benešovi. Zde vstoupil do československých
vojenských jednotek a byl jmenován velitelem čety
21. střeleckého pluku francouzských legií. V září
1918 se stal velitelem roty č. 31 střeleckého pluku
italských legií a dosáhl hodnosti nadporučíka.
Návrat do vlasti
Do vlasti se vrací 24. prosince 1918 a zúčastňuje se v roce 1919 bojů na Slovensku, kde je zraněn
a po vyléčení je jmenován velitelem 37. pěšího pluku v Košicích (5. 11. 1919 – 28. 2. 1920). Léta první
republiky jsou pro Cyrila Langera jistě nejúspěšnějším obdobím v jeho vojenské profesionální kariéře.
Hlavním důvodem byla jeho mimořádně aktivní
účast v legiích, ale také dosažené vzdělání, znalost
řady jazyků a v neposlední řadě i úspěšné absolvování mnoha odborných vojenských kurzů, práce
ve štábech spojeneckých armád a účast na mnoha
vojenských manévrech, zejména ve Francii a Itálii.
V roce 1933 je v hodnosti plukovníka generálního
štábu naší armády jmenován přednostou hlavního
štábu 5. oddělení v Praze. V červnu 1934 dosahuje hodnosti generála. Vyvrcholením jeho vojenské
dráhy je zřejmě 31. prosinec 1936, kdy se stává
velitelem 1. divize v Praze. Současně je i členem
generálního štábu naší armády. S velkou pravděpodobností můžeme z této doby vyzvednout jeho
podíl na výstavbě československých opevnění,
účast na organizačním zajištění pohřbu T. G. Masaryka a celé řady dalších činností.
Obsáhlý je počet obdržených vyznamenání svědčících o jeho mimořádných zásluhách:
Československý válečný kříž (1919), Řád Čestné legie 5. třída (Francie, 1928) pamětní medaile
na sjednocení Itálie „Medaile dell unita d Italia“
(1928), Řád rumunské koruny 2. třídy z roku
1935 a mnoho dalších.
Období okupace 1939–1945
Účast v zahraničním odboji mu neumožňoval
jeho zhoršující se zdravotní stav. V září 1939 odchází do výslužby. V období heydrichiády (1942)
nachází azyl u své sestry Theodechildy Terezie
Langerové (sestra v Kongregaci Milosrdných se-

Cyril Langer – Pohořelice 21. září 1919.

ster sv. Karla Boromejského) ve Frýdlantě nad
Ostravicí. V tomto období také umírá ve věku 42
let jeho manželka Marie Langerová (rozená Slavíčková, příbuzná malíře Antonína Slavíčka).
Období let 1946–1953
Po skončení druhé světové války je penzionován v hodnosti brigádního generála (1. 2. 1946).
Bydlí v Praze, ale v tuto dobu je již značně nemocen a jeho zdravotní stav se stále zhoršuje.
V letech 1949–1953 žije v zaopatřovacím ústavu charity ve Frýdlantu nad Ostravicí (zřízen byl
z původního dívčího penzionu a školy), ve kterém
pracuje jeho sestra Theodechilda Terezie Langerová (11. 10. 1897 – 11. 10. 1963). V březnu
1953 se vrací do Prahy, kde i přes veškerou péči
lékařů umírá na zápal plic (25. 4. 1953). Urna
s jeho ostatky je uložena na Olšanském hřbitově
v hrobce rodiny Slavíčkových (č.7-18a-7).
Epilog
Českoslovenští legionáři jsou dnes poněkud
pozapomenutými vojenskými jednotkami. V časech první republiky byli doslova legendami.
Nejenom Cyril Langer, ale i jeho bratr Antonín
(francouzská legie – 23. pluk, střelec; narozen 1894
v Bašce, zemřel 1969 v Chicagu) byl mezi tisíci
legionáři, kteří bojovali a umírali na bojištích první
světové války za ideu vzniku samostatného státu.
(Zpracováno na základě materiálů Vojenského historického ústavu v Praze a rodinné
kroniky Langrů z Hodoňovic.)

František Vaníček

Hodoňovice ožily masopustem
Již devátý ročník hodoňovického masopustu
si užívali nejen místní občané, ale i ze širokého
okolí, ve slunečnou sobotu 6. února, která vůbec
ničím nepřipomínala zimní období.
Opět se sešla spousta masek, které zpestřily masopustní průvod vedený žandárem, jenž
u stavení po trase oznamoval skon basičky
Květušky. Starostka obce Irena Babicová s radním Tomášem Břežkem dali svolení masopustní
chase, aby šla vesnicí, proto nic nebránilo tomu
veselit se, tancovat a občerstvovat se koblihami,
uzeným aj. dobrotami, zapíjet i „vodou ostřejší“,
jíž nabízeli místní občané.
Se zemřelou basičkou Květou, kterou vezli
dva funebráci na „smutečním lóžu“, doprovázeli ji dvě nevinné holčiny, samozřejmě truchlící
vdova, se bylo třeba důstojně rozloučit. Smutečního obřadu se ujal „místní velebný pán –
mistrně svoji úlohu zahrál Aleš Ludvík“ s kostelníkem Ondrou Hajduškem. Zmínili ve své
řeči zásluhy basy Květy, jež měla při místních
tancovačkách, jak se dokázala bavit, veselit,
nicméně nedokázala myslet na své zdraví,
které ji zradilo a skonala. Hrobníci jí kopali
hrob, všude kolem kroužila velice nebezpečná
smrtka, která by nejraději ještě někoho skolila.
Nakonec raději utekla s nepořízenou a nebožka byla ve vší počestnosti pochována za zvuků

smutečních písní dechové hudby Huťařka.
„Žehnám vám všem, ludě zlatí, basu sme
pohřbili, včil se bavtě na sale hostinca u cimbála a se mnu se uvidíte až o Velikonocach,
po postní době,“ rozloučil se se všemi přítomnými velebný pán.
Lidiček tu před místním hostincem U Čendy
bylo snad zase více než minulý rok, v krámcích
si mohli zakoupit perníky, koláče, uzenářské
speciality, ale i ručně šitá zvířátka, vyrobená
mýdélka, zajímavé doplňky z pedigu, zahnat
hlad masopustním gulášem, zapít pivem, medovinou či jiným alko i nealko nápojem. Zpestřením byl jistě flašinetář, který zároveň nabízel
jedlé kaštany, takže lidé, kteří se občerstvovali
venku, si pobrukovali s ním písničky.
A na sále hostince to žilo! Své vystoupení zde
předvedl folklorní soubor Beseda za doprovodu
cimbálové muziky Portáš, která hrála až do večerních hodin. Přítomní se neostýchali, roztáčeli
to na parketě, bavili se u stolu s přáteli.
Hodoňovický masopust opět naplnil svůj obsah, a to být veselý, zábavný, živý!
Čendaspolek a hodoňovický fojt, kteří akci
pořádali, děkují všem, co se do masopustu zapojili či přispěli nějakým darem. Budeme se těšit
na další setkání s vámi se všemi.

Dajana Zápalková

tak šel čas…

Na archivní fotografii z roku 1900 jsou žáci a učitelé před budovou
staré školy (v minulosti budova bývalé pošty) v Bašce. V současné budově školy se vyučovalo od roku 1902. Je pravděpodobné, že
mezi žáky na fotografii je i pozdější legionář a generál Cyril Langer,
který tuto školu navštěvoval od roku 1896.

V 70. a 80. letech minulého století k výraznému obohacení kulturního života v Bašce přispívala nejenom vynikající sólistka LSPS paní
učitelka Hana Jezerská (Carbolová), ale i pan učitel LŠU v Místku
Josef Kolčář, který mimo jiné vedl velmi úspěšně v Bašce Dětský
pěvecký sbor. 
Foto: Václav Klečka

Archivní fotografie z roku 1980 zachycuje předního člena ostravské operetní scény „Pepíčka“ Kobra (1920–1999) po vystoupení
v restauraci U Mlýna v Kunčičkách u Bašky při autogramiádě. Na fotografii je ještě zleva: Jaroslava Bayerová a Marie Šnytová.

Foto: Václav Klečka

V prosinci letošního roku uplyne 30 let od dokončení stavby kulturního domu v Bašce. Na archivní fotografii z 11. dubna 1994 jsou
zleva: tehdejší místostarosta a pozdější starosta Bašky Pavel Mráz,
kněz, chartista a současný pražský biskup Václav Malý a Stanislava
Opělová po besedě v sále kulturního domu v Bašce.

Cyril Langer (1889-1953).

Hrob generála Cyrila Langra na Olšanských
hřbitovech v hrobce rodiny Slavíčkových (č.
7 - 18a -7).

V bývalém strážním domku v Bašce prožil své
dětství Cyril Langer, pozdější legionář, v letech
1935–38 generál a velitel 1. Pražské divize.
Stav domku z roku 2008.w

Pržno
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Březen 2016
krátce z obce
Máte doma miminko?
Přihlaste se nám
Pokud máte doma dítě narozené od února
2015 do současnosti, neváhejte a přihlaste
se na obecní úřad. Vedení obce totiž plánuje
tradiční Vítání občánků, které je naplánováno na 22. květen. Přihlášením potvrdíte svou
účast na této první akci vašeho miminka.

Uklízejte po psech
Stalo se to mnohým z nás. Jdete po chodníku, zamyslíte se, zrovna se nedíváte pod
nohy a najednou po něčem kloužete. Podíváte se a zjistíte, že jste šlápli do psího
exkrementu. Bohužel i v naší obci se stává,
a poslední dobou poměrně často, že si lidé
vyjdou na procházku se svým psem, aniž by
si s sebou vzali sáček na úklid. „Proto chci
požádat všechny pejskaře, dbejte na pořádek a hlídejte si své psy. Chceme mít přece
obec pěknou a čistou,“ vyzval starosta Petr
Blokša.

Zimní hry přinesly zábavu i napětí
Poněkud nezimní počasí panovalo během
třetího ročníku našich, dá říci, že již tradičních,
Zimních her. V sobotu 6. února je pořádala
Obec Pržno, Kulturní a sportovní komise OÚ
Pržno a Sportovní klub Pržno na fotbalovém
hřišti.
Pro děti i dospělé bylo připraveno odpoledne s řadou veselých soutěžních disciplín – závody na sněžných kolech, netradiční biatlon,
běžecký závod dvojic volnou technikou. „Je
pravda, že nám na hrách chyběl sníh. Na druhou stranu si ale myslím, že to nikomu až tak
nevadilo. I tak jsme si užili spoustu legrace.
Co už ale škoda byla, že přišlo na akci opravu

velice málo lidí. Snad tedy příští rok dorazí i ti,
kteří letošní akci vynechali,“ doufá starosta Petr
Blokša, který se každoročně krom moderování
her účastní i všech klání.
A jak tedy Zimní hry dopadly? „Biatlonový“
závod jednotlivců vyhrál Lukáš Šplíchal před
Vlastou Matýskem a třetím Vaškem Prachařem. Závody dvojic proběhly ve dvou disciplínách: závod „psích“ spřežení a běžecký závod
na lyžích. V těchto disciplínách se nejvíce dařilo
manželům Olze a Honzovi Rýznarovým. Druhé
místo obsadil Michael Václavík se starostou
Petrem Blokšou a 3. příčku vybojovali Vlasta
Matýsek a Tomáš Kovář.

Kdo přišel na Zimní hry, s napětím sledoval i akrobatické kousky bikerů.

Biatlon se neobešel bez střelby. Ukázalo se, že nabíjet vzduchovku zkřehlými prsty není vůbec snadné.

Zdánlivě jednoduchý běžecký závod dvojic působil mnohým problémy.

Zastupitelé projednají rozpočet

Obec pronajme prostory
v Občanském centru Pržno

Obec podporuje
kotlíkové dotace

Zájemci, kteří využijí dotaci z programu Moravskoslezského kraje, si mohou zažádat
o příspěvek také na obci Pržno. Ta bude případné žádosti posuzovat jednotlivě.

Nezapomeňte
na poplatky za psy
Pokud máte doma jednoho nebo více psů,
nezapomeňte, že se blíží termín splatnosti
poplatků. Ten je stanoven na 31. březen.
Připomínáme, že poplatek za jednoho psa
činí 120 korun za rok a 200 korun za každého dalšího psa.

Komunální odpad
Ve středu 9. března a ve středu 23. března.
Svoz tříděných odpadů (papír, sklo, plast)
probíhá v pravidelných týdenních intervalech
dle vytíženosti.

jubilea
Březen je měsícem oslav jubileí
těchto spoluobčanů:
pan Otakar Adamec – 65 let
pan Vladislav Trebula – 55 let
paní Marie Stavárková – 50 let
Vážení jubilanti, oslavenci. Přejeme vám
spoustu dalších krásných let plných štěstí,
zdraví a samozřejmě i životní pohody
a životního elánu. OÚ Pržno

z klubu seniorů
Klub seniorů zve na setkání
Výbor klubu zve své členy na pravidelné setkání, které se bude konat v pondělí
7. března od 15 hodin v sále Občanského centra Pržno. Na programu bude
přednáška na téma Stres, která je určena
i pro širší veřejnost.

Pojďte do kina

Filmové představení Bio Senior
ve Frýdlantě nad Ostravicí se koná
ve čtvrtek od 10 hodin. Přesné datum
konání bude zveřejněno v březnovém
Mikroregionu.

Pravidelné zasedání zastupitelů obce Pržno
se bude konat v pondělí 14. března v 17.30
hodin v zasedací místnosti Občanského centra. Hlavním tématem bude schválení rozpočtu
na rok 2016, který počítá s několika investicemi. Patří mezi ně oprava místních komunikací,
výstavba autobusové zastávky, výstavba parkoviště před bývalou restaurací U Lípy, rozši-

řování a rozvoj optické internetové sítě nebo
vybudování veřejného osvětlení u Občanského
centra. „Máme v plánu rovněž připravit záměr
rekonstrukce nebo studii výstavby nového objektu v místě bývalého obecního úřadu. Musíme zjistit, zda vyjde ekonomicky lépe budovu
opravit nebo ji zbourat a postavit novou,“ vysvětlil starosta Petr Blokša.

Ředitel školy pomohl Mašinka hledá maminku
na výpomoc
mladým sportovcům
Sedm zlatých, sedm stříbrných a devět
bronzových medailí i celkové prvenství. To je
historický úspěch sportovní výpravy, která letos v lednu reprezentovala náš kraj na Olympiádě dětí a mládeže České republiky.
Na úspěchu mladých sportovců se podílel
jako trenér i pan ředitel Tomáš Kolesa z naší
školy. Blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy i obce! Náš kraj
na olympiádě reprezentovalo 77 žáků a 18
trenérů, vlajkonošem byl hokejista David Moravec.

Hledáme šikovnou maminku, příp. maminky,
které by byly ochotny převzít pomyslnou štafetu a zajistit chod Rodinného centra Mašinka
v Pržně (prostory v rámci Občanského centra Pržno). Zejména jde o dopolední program
(hernička) alespoň 1x týdně na dvě hodiny,
případně pomoc při organizaci odpoledních
akcí pro děti (karneval, lampiónový průvod,
tvořivá odpoledne apod.). Bližší informace i případné zasvěcení do věci podá paní Javorková
(777 983 066, anna.javorkova@gmail.com či
83 066983 066).

Školáci dostali
dárek
– nové skříňky
Děti naší základní školy dostaly
krásný dárek – nové skříňky
do šatny. Vedení školy doufá,
že budou dobře sloužit a že
se k nim budou všichni chovat
jako k vlastním.

Senioři přivítají jaro

Klub seniorů a děti ze základní i mateřské školy Pržno vás zvou na tradiční
akci Vítání jara s utopením Morany. Konat se bude v pondělí 21. března. Sraz
účastníků je ve 13.30 hodin na parkovišti
před Občanským centrem Pržno.

Klub seniorů a Kulturní komise v Pržně
vás srdečně zve na taneční podvečer
s názvem

Čaj o páté v půl páté

Poslechnete si melodie 70. a 80. let,
dozvíte se něco málo o orientu
a dobrém čaji,
uvidíte krásné břišní tanečnice
(skupina DAISIS),
pohladíte žaludek dobrým jídlem i pitím,
zhlédnete ukázku charlestonu
a možná taky něco vyhrajete v tombole.
Přijďte tedy v sobotu 12. března
do společenského sálu OC v Pržně.
Vstupné 30 Kč, informace p. Zemanová
776 877 099.

Přednáška přiblíží život dnešní Srí Lanky
Zajímá vás, jak vypadá život na Srí Lance čtyři roky po tsunami? Tak to si nenechte ujít přednášku, kterou pořádá Obec Pržno spolu s cestovatelem, dobrodruhem a spisovatelem Františkem Mamulou z Frýdku-Místku, jenž je častým hostem Českého rozhlasu Ostrava a Olomouc. Přednáška,
která bude plná zajímavého povídání a doplní ji i fotografie, se bude konat ve středu 16. března v 17
hodin v prostorách Občanského centra. Srdečně zveme všechny občany naší obce.

Obec Pržno nabízí k pronájmu nebytové prostory objektu č. 201 – Občanské centrum Pržno.
Prostory jsou vhodné pro služby, případně pro
administrativní činnosti.
Nabízíme:
1. Přízemní komerční prostor s výhledem
na parkoviště, velikost 21,2 m2 + sklad 4,5 m2 +
toaleta. Vhodné pro administrativu nebo služby.
2. Komerční prostory v 1. patře, kolaudována
jako ordinace dentisty:
Místnost č. 1 – čekárna, s výhledem do zahrady, výměra 11,8 m2.
Místnost č. 2 – ordinace s výhledem do zahra-

dy, výměra 19,9 m2.
Místnost č. 3 – zázemí + WC, výměra 10,4 m2.
Prostory je možné využít i k jiným účelům (administrativa, služby). Výtah.
3. Komerční prostory v 1. patře, vhodné pro administrativu, s výhledem na parkoviště, velikost
15,8 m2
4. Komerční prostory s výhledem na hlavní silnici, velikost 39,5 m2. Výtah.
Předpokládaná cena nájemného bez služeb:
700 až 1000 Kč/m2/rok.
Informace: Obecní úřad Pržno, tel.:
558 677 252

Všichni předškoláci zvládli zápis na jedničku
V naší škole byl v úterý 9. února nevídaný ruch. Probíhal zde totiž zápis do 1.
ročníku ZŠ. Děti si společně s rodiči mohly
prohlédnout všechny prostory školy a pozorovat své dítko, jak zvládá plnit úkoly spojené se zápisem. Všechny už prostředí školy
bezpečně znaly, proto nebyly vidět žádné
slzičky a nejistota. K zápisu do 1. ročníku
přišlo celkem 17 dětí, což nám usnadní organizaci výuky v příštím školním roce.

Děti si užily mašinkovský maškarní bál
Rodinné centrum Mašinka pořádalo v neděli
21. února v Občanském centru Pržno dětský
maškarní bál. O tuto akci byl nebývalý zájem,
dorazilo téměř 50 dětí v doprovodu svých rodičů, ale často i prarodičů. Dorazili jak místní,
tak přespolní.
Děti se utkaly v řadě záludných disciplín –
mimo jiné v soutěži o nejvyšší věž, kterou měly
postavit z připravených kartonových krabic, či
nejdelšího hada, kterého měly uvázat z dodaného oblečení.
Kromě zajímavých soutěží, ve kterých si děti
mohly mezi sebou poměřit své síly, bylo pro
všechny malé i velké účastníky zajištěno bohaté občerstvení dodané jak organizátorkami, tak
návštěvníky samotnými. To je díky několikaleté
tradici karnevalu rok od roku bohatší a potvrzuje, že se Pržno může chlubit vynikajícími pekařkami. A nejen těmi. Při vstupu si mohlo každé

dítko vybrat ručně vyráběný plstěný náramek či
záložku do knihy. Oba druhy plstěných výrobků vyrobily šikovné ruce prženských maminek,
pravidelných účastnic pátečních Kreativních
podvečerů, jež Rodinné centrum v předchozím
roce rovněž pořádalo.
Letošní novinkou bylo uspořádání malé dětské
tomboly. Ale i ti, kteří v tombole nevyhráli, neodcházeli s prázdnou. Všechny děti dostaly před
odchodem domů malý balíček s drobnými dárky.
Spoustu legrace si malí i velcí užili při společném tanci na závěr, který prověřil jak jejich
taneční umění, tak fyzickou kondici. Účastníci
se s moderátorkou karnevalového odpoledne
naučili velmi oblíbený finský tanec letkis. Děkujeme všem organizátorům i panu Tomášovi
Brabcovi za bezvadné ozvučení akce a těšíme
se na další setkání.

Za pořadatele Anna Javorková
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Ostravice
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Ostravice udělala první krok k novému úřadu i náměstí
Obecní úřad v Ostravici sídlí v budově,
která už bez nadsázky přesluhuje. Nyní se
ale zdá, že by se mohl přesunout do reprezentativnějších prostor. Shodli se na tom zastupitelé, kteří udělali také první krok k vzniku
nového centra obce.
Zastupitelstvo Ostravice schválilo záměr zahájit
přípravy, a to formou projektové dokumentace pro
stavební povolení, na přestavbu administrativní
budovy pily na Obecní úřad Ostravice. Akce počítá i se stavbou příjezdové obslužné komunikace
a začleněním se do připravovaného záměru společnosti Ridera a. s. Vlastník bývalé pily má totiž

v plánu přebudovat tento areál na náměstí a komerční zónu, ve které budou například obchody
a různé služby pro veřejnost včetně dětského hřiště. „Klíčovým rozhodnutím bylo schválení zastupitelstva, že se má připravovat záměr přemístění.
Toto rozhodnutí odstartuje také záměry majitele
areálu přebudovat pilu v náměstí, které na území
obce chybí pro pořádání různých společenských
akcí většího rozsahu. Pokud by náměstí bylo, můžeme na něm pořádat například farmářské trhy,
rozsvěcování vánočního stromu, jarmarky, velikonoční veselice, srazy vozidel a podobně,“ vysvětloval starosta Ostravice Miroslav Mališ.

Máme partnerskou obec,
stala se jí slovenská Breza
Zastupitelstvo Ostravice schválilo na svém posledním zasedání záměr navázání partnerství se
slovenskou obcí Breza.
„Poprvé v naší historii navazujeme spolupráci
se zahraniční obcí. Chtěli jsme obec v přibližně
stejné velikosti, jako je Ostravice. Obec Breza má
1800 obyvatel, má mateřskou a základní školu,
spolky. Vzájemně jsme se navštívili. Nejprve naši
zástupci spolků a členové rady v červnu loňského roku jeli tam, v září jsme my přivítali zástupce
Brezy u nás,“ uvedl starosta Ostravice Miroslav
Mališ. Pokračoval, že na druhé schůzce se obě
strany dohodly, že letos vypracují smlouvu o vzájemné spolupráci, podpoře spolků, organizací
a občanů. „Tato obec je také členem sdružení
Euroregionu Beskydy, shodou okolností jsme
já i tamní starosta jeho předsedové. Mám z té
spolupráce dobrý pocit, protože jsme si i lidsky

sedli,“ pokračoval starosta. Těší se, že spolupráce přinese nejen vzájemné návštěvy, ale i účast
na společných projektech nebo třeba sportovních
kláních. „Tlumočníka máme taky, takže nic nebrání zdárné spolupráci,“ řekl na závěr s trochou
nadsázky Miroslav Mališ.
Breza je od Ostravice vzdálena zhruba 120 kilometrů. Rozprostírá se v Podbyskydské vrchovině na břehu řeky Bílá Opava v okrese Dolný Kubín. První písemná zmínka o obci pochází z roku
1593. Předpokladem ale je, že vesnice vnikla již
v roce 1590. Název Breza dostala údajně podle
březového háje, který se u obce nacházel. V současné době je Breza obec s čilým společenským
životem. Funguje v ní několik spolků jako například dobrovolní hasiči, klub důchodců nebo spolek červeného kříže. Daří se sportovním klubům
lyžařů i biatlonistů.

Stávající úřad, který byl postaven zhruba v 70
letech minulého století jako stavba dočasná, vznikl
z unimo buněk. Zajímavostí je, že z buněk měla
být původně vytvořena Ostravská chata, ale nakonec se rozhodlo, že dostane ´přednost´ úřad. Budova je již dávno za svou životností jak po stránce
nosných prvků, tak i po stránce tepelně-izolačních
vlastností, které neodpovídají dnešním požadavkům.
Pokud by došlo k přemístění obecního a stavebního úřadu, včetně provozovny lékárny a pošty, do nových objektů, nynější objekt obecního úřadu by se zboural a na jeho místě by bylo vytvořeno
jedno ze záchytných parkovišť. Druhá stávající budova by se za pomocí dotačních prostředků uzpůsobila pro provoz knihovny, spolků a DDM – domu
dětí a mládeže.
Předběžný finanční náklad přestavby administrativní budovy v areálu pily se odhaduje na cca 50
až 60 milionů korun. „Jedná se tedy o významnou
investici. Je ale nutné zmínit, že dochází k historické změně, kdy obec bude mít poprvé ve své
blízkosti plochu, tzv. náměstí. Po vypracování
dokumentací a přesného rozpočtu přestavby lze
požádat o možné dotace na spolufinancování či
zabývat se financováním z vlastních zdrojů či jinak. Ačkoliv se zdá být částka vysoká, je nutné si
uvědomit, že obec zvládla i větší investiční celky,
například kanalizaci či plynofikaci,“ pokračoval starosta. Jak dále uvedl, předpokládá, že se v roce
2016 stihne vypracovat projektová dokumentace
pro stavební povolení. Za tímto účelem rada obce
zřizuje komisi složenou jak z odborníků činných
ve stavebnictví, tak i z veřejnosti. „Pokud vše
proběhne podle plánů, předpokládáme, že počátkem roku 2017 se rozhodne, zda se bude dále
pokračovat s výstavbou nebo nikoliv. Pokud ano,
předpokládáme realizaci stavby v roce 2017 až
2018,“ řekl starosta a dodal: „Rád bych proto pozval všechny spoluobčany, které výstavba nového
centra obce zajímá, na veřejnou besedu. Bude se
konat v pondělí 14. března od 16 hodin v sále hotelu Freud. “

Malí předškoláci mají
za sebou zápis do 1. třídy

Senioři na přednášce vyzkoušeli zdravé produkty
Členové našeho klubu se ve středu 24. února
sešli v rámci pravidelných schůzek v restauraci
U Řeky, aby si rozšířili obzory a vyslechli přednášku zástupkyně firmy Hemann ve Frýdlantu
nad Ostravicí paní Hradišťanové.
Tato mladá firma vyrábí na vědecké bázi produkty a doplňky stravy jen z atestovaných přírodních bylin a esencí. Přítomní byli zajímavou
a poutavou formou seznámeni s produkty, jejich
účinkem a působením na lidský organismus. Přednáška byla velmi zajímavá a pozorným sledová-

ním získali naši členové řadu zajímavých a užitečných informací. Příjemným zpestřením klubového
odpoledne byla ochutnávka jako vždy velmi chutných specialit, které pro nás připravila paní hostinská. Po informacích o následujících akcích klubu
jsme se po příjemně stráveném odpoledni poučení
a dobře nasycení rozcházeli domů.
Příští akce: Oslava MDŽ se koná dne 9. března od 14.00 v sále hotelu Freud. Podrobnosti budou zveřejněny na tradičně obvyklých místech.

(JN)

Ples bude v duchu muzikálu Děti ráje

Hotel Freud pořádá ples s muzikálem Děti
ráje. „Důvěrně je znáte. Buď to byly písničky
vašeho mládí, nebo mládí vašich dětí či rodičů.
Nestárnou, jsou tady pořád. Možná vás i štvou,
ale určitě je zbožňuje někdo, koho znáte. Samy si
říkaly o muzikál! Náš ples se uskuteční 19. března a jeho součástí bude právě muzikál Děti ráje

s Bořkem Slezáčkem, Petrem Poláčkem a dalšími. Po celý večer vás budou provázet hity 80. let,
součástí je večeře, bohatá tombola a domů si odnesete také nevšední dárek v podobě fotografie
z našeho fotokoutku,“ uvádí pořadatelé z hotelu
Freud. Většina vstupenek je už vyprodaná, proto
neváhejte. Jsou k dostání v hotelu na recepci.

Hledáme kronikáře nebo kronikářku
Naše základní škola se 2. února otevřela
předškolákům, kteří přišli k zápisu do první
třídy. Dorazilo jich 21. Ne všichni ale v září
nastoupí k výuce, rodiče několika z nich totiž požádali o odklad školní docházky. Děti
u zápisu předváděly, jak umí počítat do pěti,
zda rozpoznají barvy, geometrické tvary, jak
umí nakreslit lidskou postavu či jakou mají
výslovnost a prostorovou orientaci. Ukázalo
se, že mnohá dítka se už umí krásně podepsat a některé dokonce poznají i většinu
písmen. Vedení školy vzhledem k počtu dětí
rozhodlo, že otevře jednu první třídu.

jubilea
Dne 16. února 2016 oslavila vzácné
životní jubileum – 93 let
paní Marie Lojkásková.
Oslavenkyni přejeme všechno nejlepší,
mnoho štěstí, životního elánu a do dalších let
pevné zdraví a pohodu v kruhu své rodiny.

noví občánci
Dne 24. února se v Ostravici
rodičům Petře a Janu Němcovým
narodila dcera,
Natálie Němcová.
Celé rodince blahopřejeme a přejeme
hodně zdraví.

Obecní úřad Ostravice hledá nového spolupracovníka, který má vztah k historii, ale i k současnému dění v obci. Člověka, jenž ovládá dobře český jazyk a umí pracovat s textem. Jeho
posláním bude vedení obecní kroniky. Zájemci se mohou hlásit na obecní úřad. Takže pokud
splňujete dané požadavky, přihlaste se.

Karnevalové
veselí bavilo malé i velké
Na začátku měsíce února, kdy „dospělákům“ připravený vlastní program, založený na vepomalu vrcholí plesová sezona, organizoval náš
Klub rodičů Mateřské školy na Ostravici dětskou
verzi karnevalu. Tato akce má již dlouholetou
tradici a mohou se jí účastnit všechny děti MŠ.
Letošní karneval se uskutečnil v pronajatém
sále hotelu Freud. O výzdobu se jako vždy
postaraly především děti svými výrobky a pestrobarevnými řetězy, byť samotnou realizaci
na místě už přenechaly svým rodičům pod vedením učitelky školky Stankayové. Den „D“ nastal v úterý 9. února. Děti se už nemohly dočkat,
až je rodiče vyzvednou ze školky a obléknou
si přichystané masky. Fantazii se meze nekladou a kostýmy byly opravdu pestré a nápadité.
Účast byla vysoká a nevadila ani aktuální „chřipková“ sezona.
Tentokrát na karneval přišli princezna Sněženka se sněhulákem kouzelníkem, kteří měli

selých hrách a soutěžích. Nejdříve se kouzlilo.
Sněhulák s princeznou předvedli kouzelnické
vystoupení s balónky a plyšáky, při čemž děti
s radostí pomáhaly. Následovala pestrobarevná
promenáda v maskách a nechyběly ani soutěže,
kde si děti vyzkoušely svou odvahu i šikovnost
při koňském slalomu nebo hodu balónkem.
Do klání se zapojili i dospělí. Zatancovat a vydovádět se mohly děti při diskotéce s Kájou.
Rodiče z Klubu se postarali i o občerstvení,
nechyběly chlebíčky, zákusky i koláče. Nenašel
se snad nikdo, komu by se karneval nelíbil. A tak
jediným kazem mohl být snad jen fakt, že veselé
odpoledne uteklo jako voda.
Na závěr nesmíme zapomenout poděkovat
Klubu rodičů a našim sponzorům, bez jejichž
pomoci by se akce nemohla uskutečnit.

Kolektiv MŠ
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Malenovice

Děti si Maškarní bál náramně užily
Krásné a pohodové prožití Velikonoc,
mnoho příjemných chvil v rodinném
kruhu a veselý šmigrust
přejí všem spoluobčanům
Vladimír Malarz, starosta obce
a zaměstnanci obecního úřadu.

Princezny z Ledového království, čarodějnice, klauni,
hudebníci, spidermani, různá zvěř i další pohádkové bytosti
včetně jednoho velkého Mimoně měli dostaveníčko v sobotu
6. února v sále Hospody pod Borovou.
Konal se tam totiž Maškarní bál, na který dorazilo několik desítek dětí. O zábavu se starala dvojice klaunů, která
vymýšlela pro všechny účastníky veselý program. Hrály se
hry, tančilo se a dovádělo. Kdo neměl masku, mohl si ji sám
na místě vyrobit. To ale většinou nebylo třeba, protože děti
přišly v opravdu nádherných kostýmech. Akci pořádal obecní
úřad.
Po ukončení dětské zábavy čekalo zase dospělé Masopustní posezení spojené s pochováním basy. I to se konalo
v sále hospody. Pořadateli byla obec spolu s cimbálovou
muzikou Kotci a Ochotnickým spolkem malenovickým.

Platba za odpady
se letos nemění
Občané Malenovic mohou již od ledna
platit za odvoz a likvidaci odpadů. Částka
pro trvale žijící občany je stejná jako v loňském roce, a to 450 Kč za osobu na rok. Pro
majitele rekreačních objektů, kteří v naší
obci nemají trvalé bydliště, se částka rovněž
nemění a zůstává ve výši 500 Kč za objekt
na rok. Současně s platbou budou vydány
nálepky na popelnice platné pro rok 2016.
Upozorňujeme všechny, že neoznačené
popelnice nebudou od 1. dubna 2016 vyvezeny.

krátce z obce
Pozor – naočkujeme
psy proti vzteklině
Očkování psů proti vzteklině se uskuteční v pátek 20. května od 15 hodin u Obecního domu Malenovice. Očkuje MVDr. Zbyněk Konvička, cena jedné vakcíny je 100
korun.

Vyřiďte si potřebné
na obecním úřadě
Občané mají možnost využít služeb
pracoviště CZECH POINT na Obecním
úřadě v Malenovicích. Mohou si například
pořídit ověřené výpisy z živnostenského
a obchodního rejstříku, katastru nemovitostí a rejstříku trestů.

Naučte se patchwork
Pokud se vám líbí technika zvaná
patchwork a chcete se ji naučit, neváhejte
a navštivte další Patchworkový workshop.
Bude se konat v sobotu 9. dubna od 9
do 15 hodin. Pod vedením skvělé lektorky Sylvy Holáňové si můžou účastníci ušít
krásné výrobky – tašku, polštářek, hračku, ubrus atd. Více informací a přihlášky získáte u lektorky na telefonním čísle
607 903 329.

Rosnička chystá tradiční jarní burzu
Máte doma děti a potřebujete se zbavit již
malého oblečení? A navíc by se vám hodilo
i něco nového? Tak to se připravte na jarní
burzu, kterou opět plánuje Centrum volného
času U Rosničky. Chystaná jarní burza oblečení, hraček a sportovních potřeb se bude
konat v týdnu od 4. do 8. dubna. „Burzu opakujeme tradičně 2x ročně na jaře a na podzim. Musím říct, že je rok od roku navštěvovanější a že na ni prodávající nosí moc pěkné
věci,“ podotkla za pořadatele Miluše Plevová. Upozornila, že limit prodeje je 50 kusů
na osobu, věci musí být popsány a oceněny
dle seznamu tak, aby při manipulaci nedošlo
ke ztrátě cenovky. „Prosíme opravdu o řádné popsání věcí, usnadníte nám poté práci
a evidenci. Naše centrum si z prodaného
zboží odečte manipulační poplatek 10 %,
který použije na nákup vybavení do herny,“
doplnila Miluše Plevová.
Harmonogram burzy:
pondělí 4. 4. - výkup a prodej
8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00,
úterý 5. 4. - výkup a prodej
8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00,
středa 6. 4. - prodej
8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00,
čtvrtek 7. 4. - prodej
8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00,
pátek 8. 4. - prodej 8.00 – 12.00
Výdej neprodaného zboží a výplata peněz
bude probíhat následující týden v pondělí
11. 4. a v úterý 12. 4. v čase 8.00 – 12.00
a 16.00 – 18.00.

jubilea
V měsíci březnu oslaví jubileum:
pan Josef Běčák – 75 let,
paní Naděžda Bakotová – 60 let.
Oslavencům přejeme všechno nejlepší, mnoho štěstí,
životního elánu, optimismu, splnění všech přání a do dalších
let pevné zdraví, klid a rodinnou pohodu.

Hasiči se bavili na svém večírku

Na sobotu 30. ledna jsme pro naše spoluobčany připravili
v Hospodě pod Borovou tradiční Hasičský večírek. K tanci i poslechu nám stejně jako vloni hrála kapela Krakatit. Nemohlo
chybět tradiční předtančení Hasičanu, tentokráte v rytmu Twistu.
Všichni hosté se skvěle bavili. O půlnoci nás čekala bohatá tombola, za kterou děkujeme všem sponzorům a dárcům. Stejně tak
děkujeme všem, kteří se jakkoli zasloužili o hezký večer.

Hasiči
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Metylovice

Děti z mateřinky trénují tenis

Předškoláci, ale i menší děti, se mohou učit hrát tenis. Pod patronát si je vzal trenér
tenisu Pavel Klimek. Krom tenisu se děti učí i základní pohybové dovednosti. Trenér jim
ukazuje, jak se správě drží raketa i základní tenisové údery. U dětí se tak rozvíjí hrubá
motorika, prostorová orientace, ale i samotný vztah ke sportu a k pohybovým aktivitám.

Na Čupku může vyrůst odpočinkové místo
Vedení naší obce má v plánu zatraktivnit vrchol kopce Čupek. Zažádá proto Ministerstvo
zemědělství ČR o dotaci na vybudování tzv.
místa pasivního odpočinku.
„Pokud se nám podaří dotaci získat, využijeme stávající plochu po jedné z bývalých
chat. Na tomto místě by měl vzniknout dřevěný
přístřešek s lavičkami, stojan pro cyklisty a odpadkový koš, prostě takové místo pro odpočinek,“ vysvětlil starosta Lukáš Halata. Časem by
chtěl mít nahoře i bufet, popřípadě rozhlednu,

ale to je v tuto chvíli hudba budoucnosti.
Dále chce obec zažádat o dotaci z ministerstva vnitra na pořízení nového dodávkového
automobilu pro hasiče. A neposledně o dotaci
na opravu chodníků a hřbitovní zdi.
„Co už podáno je, je žádost na krajský úřad
na opravu místní komunikace u léčebného
ústavu. Jde o propojení stávající cesty s místní částí Metylovičky. V tuto chvíli je úsek tamní
cesty ve velice špatném stavu,“ upozornil Lukáš Halata.

Nejvydařenější akce tohoto roku je za námi.
Přípravy byly jako každý rok nelehké, ale opět
to stálo za to! Ruku k dílu přidalo i spoustu
dobrovolníků, kteří nám pomohli s organizací,
a tímto bychom jim chtěli moc poděkovat!
Letos nás všichni překvapili maskami, rok
od roku jste lepší a lepší! Kde jinde by se měli
sejít kuchař, loupežník, lukostřelec, Batman,
Elza, Anna, pralidé, klauni, Spidermani, čerti,
Fanynka, princezny, čarodějnice, kostlivci, víly,
fotbalista, pejsek, krokodýl, prasátko, šerif, želvy Ninja, rytíři, Sněhurka, sobík, myška Minnie,
robot, vodník, a spousta dalších nádherných
postaviček než u nás v Metylovicích?! :-)
Akci moderovala skupina Keltik, která měla
i drobné vstupy se svým programem. Je to

dětí i dospělých po celou dobu plesu a i díky
jim se ples opravdu vydařil a děti si sobotní
odpoledne náramně užily. I drobné soutěže,
Kolo štěstí v kinosále a malování na obličej
byly hojně využívány. Bohatá tombola byla
pěkným zpestřením akce. Dokonalá a hlavně
rychlá byla i obsluha u občerstvení, obsluhoval vás šohaj, moravská žena v kroji, čert,
myška, šašek a vodník vše dozoroval. Velké
poděkování patří také našim sponzorům, i díky
vám byly dětské oči rozzářené!!! Bez vás by to
prostě nešlo!
Sponzoři dětského plesu: internetový obchod www.dvedeti.cz, internetový obchod
www.nejenkrby.cz, obchod LittleAngels, Pavel Hajdušek, Jiří Mačejovský, TK Karlický,
o.s., restaurace Pod Lípami, Aleš Přibyla, Jan
Rypka, Dušan Venháč, Kulhánkovi – obchod
Maj, hospůdka Na Hřišti, zahradnictví Lysůvky, SK Metylovice, Jarmila Halatová, Jarmila
Volná, Vlaďka Volná, firma Řepovo zednictví,
vinárna Sokol, Tomáš Slípek, Ilona Vyvialová
a Bannan Print – Tomáš Bandarica. Děkujeme a těšíme se zase za rok.

Sdružení rodičů Metylovice o.s.
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K zápisu přišlo na dvacet dětí
Nazdobená třída, veselí a optimističtí učitelé, lehce nervózní rodiče a hlavně
moc šikovné děti. Tak vypadala atmosféra
v naší škole, kde se 4. února konal zápis
do první třídy. Předškoláci měli za úkol
nakreslit postavu, poznat základní barvy
a geometrické tvary, ukázat, že umí počítat aspoň do pěti či jakou mají výslovnost.
„K zápisu dorazilo rovných 20 dětí. Rodiče dvou ihned podali žádosti o odklad.
Předpokládáme, že nakonec bude mít první třída 14 až 15 dětí, což je pro výuku ideální počet,“ podotkla ředitelka školy Renata Spustová. Pokračovala, že u zápisu se
objevili místní, ale i přespolní předškoláci.
Děti se do první třídy většinou těší.
Oproti svým vrstevníkům z jiných obcí či
měst mají obrovskou výhodu. Jejich školka, respektive třída pro předškoláky, se
nachází hned vedle první třídy. Znají tak
dobře nejen prostředí, ale i své budoucí
učitele. Přechod z mateřské do základní
školy je tak u nich bez zbytečné nervozity a strachu z cizího prostředí. „U nás se
prvňáčci učí klasické písmo. Výuku matematiky máme podle profesora Hejného.
Děti mohou využít kroužky – mažoretky
a florbal, hudební kroužky – kytaru, flétnu,
housle, sborový zpěv i výtvarné kroužky
– keramiku. Všechny jsou krom keramiky
zdarma. Rodiče mohou počítat i s družinou, která je dětem k dispozici až do 16
hodin,“ doplnila ředitelka.

Nezapomeňte včas
Maškarní ples se líbil malým i velkým uhradit poplatky
skupina úžasných lidí, kteří upoutali pozornost

Školáci se budou učit včelařit

Projekt Implementace principů EVVO
do ŠVP (školní vzdělávací program) naší školy
vstoupil do své druhé fáze. V současné době
se připravuje stavba skleníků a pozemek pro
výuku pracovních činnosti. Do školních úlů byl
namontován kamerový systém. Samotné včely
by se měly nastěhovat do úlů na jaře. „Rozšířili
jsme koutek živé přírody ve škole, máme pavouka Břeťu, bílého ježka i králíky, kteří budou
mít mladé. Nechybí nám ani rybičky a plánujeme ještě koupi hada korálovky,“ prozradila ře-

ditelka školy Renata Spustová. Upozornila, že
děti se o zvířata v rámci kroužků samy starají.
Velice dobře například funguje kroužek včelařství, byť se zatím děti seznamují pouze s teorií
z včelařství. To se ale s příchodem včel změní.
„Chceme tak dětem přiblížit ekologický způsob
život na vesnici tak, jak byl běžný v dřívějších
dobách, naučit je nebát se práce, umět si poradit na zahradě, ale také vytvořit si vztah k domácím zvířatům, pečovat o ně a uvědomovat si
jejich potřeby,“ přeje si Renata Spustová.

Senioři se jeli pobavit k Fandovi

Obecní úřad Metylovice připomíná občanům platbu poplatků za odpady a psy. Poplatek za odpad činí 450 korun za každou
osobu s trvalým pobytem na území obce
Metylovice, 700 korun za objekt, ve kterém
není nikdo přihlášen k trvalému pobytu. Jde
například o rekreační chaty apod.
Poplatek za svoz odpadů je splatný
do 31. března 2016.
Dále musí zbystřit majitelé psů. Ti mají
povinnost zaplatit obci 70 korun za prvního
psa a 100 korun za každého dalšího psa.
Poplatek je splatný do 30. duna 2016.

krátce z obce
Odvoz odpadů
v měsíci březnu
Odvoz odpadů v měsíci březnu 2016 je
ve středu 9. a 23. 3.
Odpad je odvážen vždy ve středu v sudý
týden.

Ve čtvrtek 4. února si lidé z klubu seniorů udělali výlet do penzionu U Fandy do Lhotky.
Zde si, někteří poprvé v životě, zahráli bowling. Nikdo nebyl poražen, zvítězili všichni nad
svou leností. Účast byla vzorná, sešlo se 27 lidí. Poděkování patří Ivě Mališové za vzornou
organizaci hry na dráze. Výhledově by se chtěli senioři podívat na výstavu 60 let ostravské
televize v dolní části Vítkovic.

Obec přivítala naše nejmladší občánky
Nedělní deštivé odpoledne 21. února
neodradilo rodiče a příbuzné dětí narozených v roce 2015 k návštěvě kinosálu metylovské sokolovny, kde se konala slavnost
na počest nově narozených občánků Metylovic. Pěkná úprava stolů, kde nechyběly
koláčky a minerální voda od sponzora Milana Hajduška, umocnila slavnostní dojem.
Místostarosta Radomír Kulhánek přivítal
přítomné a uvedl vystoupení žáků základní
školy. Děti předvedly pěkné pásmo veršů
a písniček, které oslavovaly narození těch
nejmenších. Starosta Lukáš Halata připomněl rodičům důležitost výchovy v rodině.
„Narozením dítěte, milí rodiče, jste převzali
na sebe odpovědnost za správnou výchovu
nového občana. Vychovávat nelze, až je dítě
rozumné. Výchova začíná, jak sami víte, již
v nejútlejším věku. Dítě vnímá, pozoruje, cítí
a ví, kdo je máma a táta, cítí, jaké vztahy
jsou mezi rodiči. Nikdy si nemyslete, že dítě
tomu nerozumí. Mnoho mu není hned jasné,
ale zážitky z dětství zůstávají trvale v paměti
dětí po celý život,“ upozornil starosta a dodal: „Očekáváme od vás, že se vynasnažíte,
aby z vašeho syna či dcery vyrost zdravý,
čestný a spravedlivý člověk. Přeji vám, aby
vaše děťátko rostlo do zdraví a krásy, aby
vám přineslo mnoho radostí. Vaše děťátko
se zrodilo z lásky a láska nechť jej provází
celý život.“
Radomír Kulhánek pak představil starostovi Metylovic nové občánky. Jsou to:
Anežka Pavlády, Jiří Závodný, Matěj Lanča,
Adéla Michnová, Aneta Káňová, Anežka Koloničná, Sebastián Rehwald, Ondřej Suchan,
Ondřej Vyvial, Laura Kociánová, Rozálie Bílková, Jan Neškodný, Nela Bražinová, Tobi-

áš Fárný a Valentýna Němcová. Následoval
zápis rodičů do Pamětní knihy. Potom byli
rodiče obdarováni. Obecní úřad měl pro maminky kytičku tulipánů a pro děti pohádkovou

knížku. Také seniorky přispěly pletenými papučkami či ponožkami. Slavnost se vydařila,
naše přání by bylo, abychom příští rok vítali
občánky aspoň v takovém počtu, jak letos.
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Pstruží

Chytrá mapa naší obce Dětská soutěž v hasičské zručnosti
Mapová aplikace Pstruží
Potřebujete zjistit, čí je pozemek za vaším
domem a jak je velký? Kudy vede vodovod?
Změřit její vzdálenost od vaší parcely? Zajímá
vás, jak Pstruží vypadalo v minulosti? K tomu
všemu stačí jedno kliknutí do mapové aplikace
na internetu.
Přinášíme vám novou mapovou aplikaci
naší obce od společnosti Geosense. Tato
mapová aplikace se podobá klasickým internetovým mapám, obsahuje ale mnohem více
informací a pomáhá při správě obce. Jedná
se o soubor map doplněný o data z našeho
úřadu. Všechny informace se mohou prohlížet
najednou, což umožňuje vidět vzájemné souvislosti a pomáhají tak šetřit čas a zodpovídat
dotazy od občanů mnohem rychleji. Práce
s ním je jednoduchá, a protože je online, je
přístupný odkudkoli a kdykoli.
Na aplikaci je umístěn odkaz z webových
stránek obce www.pstruzi.cz (v levém menu
vstupní stránky odkaz Mapová aplikace naší
obce), nebo rovnou po zadání adresy http://
www.geosense.cz/geoportal/pstruzi/.
Tato
mapová aplikace byla navržena tak, aby co
nejvíce usnadnila práci úřadu obce a zpřístupnila informace o obci veřejnosti.
Po otevření mapové aplikace se zobrazí
ortofotomapa neboli letecký snímek se základními ovládacími prvky. Horní část obrazovky

obsahuje panel nástrojů (ikony se symboly
klíče pro přihlášení pracovníků úřadu, ikona pravítka či plochy pro měření vzdálenosti
a výměry a tlačítko ISKN, po jehož stisknutí
a následném kliknutí myší na pozemek či dům
se na samostatné stránce zobrazí detailní
informace z Katastru nemovitostí na stránce
ČÚZK). Na pravé straně je panel s mapovými
vrstvami, s jehož pomocí můžete měnit obsah
zobrazované mapy.
V nedávné době byl do aplikace zapracován průběh některých inženýrských sítí
a územní plán. Můžete tak přesně vidět polohu telekomunikačního vedení, vodovodu
či vedení veřejného osvětlení a v budoucnu
dalších sítí.
Pro zájemce o historii obce a okolí lze také
zobrazit historickou mapu II. vojenského plánování. Díky funkci nastavení průhlednosti mapových vrstev (přístupné po kliknutí na symbol
oka napravo vedle jména vrstvy) je pak možné
prolínat historickou mapu s dnešní realitou.
Obecní úřad má k dispozici rozšířené možnosti mapové aplikace, které slouží pro administraci údajů potřebných při správě obce,
nebo k získání kompletních informací z Katastru nemovitostí, které lze nejen prohlížet, ale
i s nimi efektivně pracovat.
Do budoucna plánujeme mapovou aplikaci Geosense rozšiřovat o další užitečné
informace týkající se především jednotlivých
pasportů. Vyhledejte si informace o svém pozemku a přesvědčte se, co všechno mapová
aplikace nabízí.

Mariášový turnaj na Pstruží
V neděli 28. února proběhl v gastrohospůdce MI-MO již tradiční turnaj v trojkovém voleném mariáši. Turnaje se zúčastnilo celkem 33
hráčů, kteří celé odpoledne zaujatě holdovali
tomuto ušlechtilému sportu.
Nejlepší formu tentokrát prokázali hráči
z Kunčic pod Ondřejníkem. Zvítězil Josef Petr,
na druhém místě se umístil jeho syn Tomáš
Petr a třetí místo obsadil Radim Žiška z Janovic. Pak jsme si všichni pochutnali na vepřové

pečeni se zelím a knedlíkem. Další turnaj ze
série Mariáš Tour 2016 se bude hrát v Janovicích v restauraci U Ondráše v neděli 13. března
ve 14 hodin. Pak bude následovat „přátelský
turnaj“ v neděli 3. dubna ve 14 hodin v restauraci Lučina ve Frýdlantě n. O., jehož výsledky
nebudou započítávány do celkového hodnocení série. Zveme tímto všechny příznivce mariáše k účasti na těchto akcích.

Miroslav Šálek

I tento rok nemohla chybět na programu „malých i větších“ hasičů z blízkého i vzdáleného okolí
soutěž ve zručnosti, kterou již podvanácté uspořádalo SDH Pstruží druhou únorovou sobotu, tj. 13.
2. 2016, v prostorách tělocvičny místní ZŠ. Hlavní
záštitu a organizaci nad kláním převzala opět vedoucí dětí a mládeže na Pstruží – Andrea Běčáková, které sekundovali další členové SDH, bez
kterých by se soutěž rovněž nemohla uskutečnit.
Zájem o tuto soutěž byl tento rok nevídaný.
Do vesničky pod Ondřejníkem se sjelo na 19 hasičských sborů z blízkých i vzdálenějších obcí a celkem utvořily 73 týmů ve třech kategoriích (mladší
žáci – 29 týmů, starší – 31 a dorost 13 týmů vždy
po třech závodnících). Soutěžilo se až do pozdních
odpoledních hodin, i přesto bojovná nálada všech
soutěžících neklesala, ba naopak. Celé klání v hasičské zručnosti na plné čáře vyhrál sbor hasičů
z Raškovic, kteří si uzurpovali 1. místa ve všech
třech kategoriích. Avšak ani naši mladší hasiči se
nemuseli za svůj výkon stydět. Tým ve složení
Honza Vondrouš, Honza Dudek a Kryštof Karásek
se umístil na krásném 4. místě z 29 družstev, kdy
až poslední tým soutěže je sesadil z bronzové pozice. Naše mladé hasičky Nela Chýlková a Maruška

Karásková, doplněné Tomem z SDH Ostravice,
čímž ještě jednou tomuto sboru děkujeme za pomoc při sestavení týmu, se v kategorii mladších
žáků umístili na 24. pozici. Našimi nejúspěšnějšími závodníky se stal tým dorostu, „skoro dospělých chlapů“, ve složení Tomáš Kaniok, Víťa Tkáč
a Martin Běčák. Na krku se jim zaleskly stříbrné
medaile, obsadili totiž krásné 2. místo.
Ačkoliv se soutěž neobešla bez menšího úrazu (zranění se díkybohu nakonec ukázalo jako
nepatrné), celkově můžeme letošní soutěž zařadit mezi jednu z nejúspěšnějších v historii jejího
konání – soutěže se zúčastnilo nejvíce družstev,
poprvé v historii dokázal jeden sbor vyhrát všechny kategorie, snědlo se nejvíce párků a atmosféra
v „hledišti“ byla úchvatná.
Tímto děkujeme všem, kteří se organizačně podíleli na uskutečnění soutěže, všem mladým, starším, nejstarším hasičům za jejich účast a férové
chování. Všem vítězům ještě jednou gratulujeme
a čest poraženým.

Monika Petrovičová – SDH Pstruží

Hudební program
V pátek 12. února byl pro naše žáky ze ZŠ
připraven hudební program pod vedením pana
Mgr. Josefa Macků Ph.D. Děti se seznámili
s téměř padesáti součastnými i historickými hu-

debními nástroji, které byly chronologicky seřazeny a u každého z nich slyšeli krátkou ukázku.
Nakonci programu si mohli všichni prohlédnout
nástroje zblízka a někteří také něco zahrát.

Svoz bioodpadu od půlky dubna
Svoz bioodpadu bude probíhat vždy ve 14tidenním intervalu, každé sudé pondělí v měsíci,
a začíná v pondělí 18. 4. 2016 a bude ukončen
31. 10. 2016.
(Nabízíme vám možnost svozu navíc, a to již
4. 4. 2016. V případě, že o tento termín máte
zájem, sdělte nám to prosím co nejdříve.)
Ceny svozů:
Celková roční cena (15 svozů za období duben – říjen 2016)
120 l nádoba – 810 Kč včetně DPH (tj. 54 Kč/
svoz)
240 l nádoba – 1.050 Kč včetně DPH (tj. 70
Kč/svoz)
Cena svozu je podmíněna celosezonním
svozem u vás, tj. 15 svozových dnů.
V případě zájmu o jednotlivý svoz jsme
schopni vyhovět vašim požadavkům za násle-

dujících podmínek:
120 l nádoba – 180 Kč/svoz
240 l nádoba – 250 Kč/svoz
Úhradu můžete provést v hotovosti na provozovně ul. Ostravská 291 ve Frýdlantě nad
Ostravicí, nebo bezhotovostním převodem
na účet naší společnosti do 31. 3. 2016. Fakturu vám na požádání zašleme elektronicky nebo
poštou. Po připsání úhrady vám bude zaslána
známka na svoz bioodpadu pro rok 2016. Při
platbě v hotovosti známku obdržíte na místě.
Pokladna je pro vás otevřena ve dnech pondělí – pátek 7.00 – 15.00.
Eva Vokalová, referentka vnitřní služby
M: +420 602 354 724, T: +420 558 675 898
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Ostravská 291, 739 11 Frýdlant nad Ostravici

Školní ples již má svou tradici
Tradice by se měly dodržovat, a jelikož letošní Školní ples měl pořadové číslo 7, o tradici se už bezesporu jedná. Tradičně začal
i program plesu, kdy nám se svými partnerkami zatančili žáci z naší ZŠ navštěvující taneční kroužek Antonio, konkrétně Jakub Jurok
a Antonín Vybíral.
Živelné rytmy latinskoamerických tanců
jive, rumba a chacha v podání těchto nadějně
vyhlížejících tanečníků udaly ráz celého plesu – spontánní a lidově řečeno „od podlahy“.
K tomuto dojmu přispěla svou významnou
měrou také kapela PPL, jejíž „páteř“ tvoří regionálně známí a prověření rockoví pardálové. Chlapci to vzali poctivě, a tak není divu,
že nejedna košile nezůstala suchá a nejedny
střevíce „prosily“ o dovolenou. Asi největší
očekávání budilo v řadách hostů vystoupení
místního ochotnického souboru Pstružánek,
který každým rokem zvedá pomyslnou laťku
zábavy výš a výš. Originální pojetí jejich divadla ještě více odlehčilo uvolněnou a přátelskou atmosféru večera, která gradovala
svižně ubíhající a opravdu bohatou tombolou,
s hlavní cenou stoupající doslova do výšin –
vyhlídkový let Beskydami.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem
sponzorům (viz níže) a rodičům, kteří ples
podpořili finančním příspěvkem. Největší dík
patří ovšem lidem, kteří ples podpořili svou
účastí, jelikož bez nich by nemělo význam
podobné akce pořádat. Patrně se drželi, stejně jako my, poslání Werichova nadčasového
citátu: „Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má
a nejí je, kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě
se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není
člověk, to je ...“
Sponzoři Školního plesu:
Obec Pstruží, Aeroklub Frýdlant nad Ostravicí, manželé Krestovi, manželé Vitovi –
AUTOEMISTAR GROUP, manželé Jurokovi,
Helena a Vadim Závodní, manželé Otawovi,
Electro Victoria Petr a Svoboda, Irena Kočí,
manželé Tylečkovi, manželé Kurečkovi, Autobusová doprava Čeladná, D. Kopecký, Caffé Koloseum, Fit Sun fitness studio, manželé
Raškovi, manželé Stískalovi, Obchod Vanilla,
paní Urbanová, manželé Závodní, manželé
Hiklovi, Bliekovi, manželé Drnovští, manželé
Suarézovi, manželé Vybíralovi, Elektro Jaromír Kotek, manželé Kulihovi, manželé Bialoňovi, firma Mladý kokos.

Obecní úřad Pstruží, ZŠ a MŠ Pstruží,
soc. kult. komise
Srdečně zveme všechny děti, rodiče
a prarodiče na tradiční akci

VELIKONOČNÍ DÍLNA
18. 3. 2016 v 16 hodin

Tělocvična ZŠ a MŠ Pstruží
- výroba velikonoční výzdoby a pomlázek
- malování kraslic a perníčků
- velikonoční atmosféra
Pracovní materiál bude
částečně k dispozici,
přineste vyfouknutá
vejce.
Těšíme se na vás!

Harmonogram sběrů nebezpečného
velkoobjemového odpadu
Termín: 7. května 2016
PSTRUŽÍ samoobsluha 11.50 – 12.05
obecní úřad 12.15 – 12.30
parkovištěm nad Severem 12.40 – 12.55

Divadlo Slunečnice

V pondělí 1. února zažili žáci naší školy něco
výjimečného. V tělocvičně vystoupil hudebně
dramatický soubor Slunečnice. Ne, že bychom
občas nepřivítali nějaké těleso s písničkovým
repertoárem, ale tato akce byla opravdu bomba.
Pořad slavných pohádkových melodií s příznačným názvem „Hrajeme si s pohádkou“ nás
opravdu překvapil. Dynamické i něžné prezentace slavných pohádkových skladeb v podání
Kristýny Šebkové a Kristiána Šebka opravdu
nenechaly nikoho v klidu. Tím spíš, že téměř
po celou dobu sedmdesáti minut spolupracovali oba herci s publikem – našimi žáky. Vystoupení se v závěru přeměnilo v jeden velký
taneční mejdan, kdy se spousta žáků zvedla
z laviček a s chutí si „zatrsala“. Moc se těšíme
na další setkání!
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Koukám, jak ten čas letí… Oslavili jsme již 6. výročí
Je to tak, ten čas opravdu letí čím dál rychleji, jak roky přibývají a náš klub oslavil již šest
let své činnosti. Stalo se tak v poslední lednový
čtvrtek formou odpoledního posezení s obvyklým podtitulem „Senior Club Čeladná sám sobě
si …“.
Po úvodním přípitku zazpívali angličtináři,
poté jsme si dali zase po roce „klubovou hymnu“, následovala trocha poezie na téma strasti
a radosti seniorského věku, společný zpěv lidovek, koukli jsme na fotky z akcí minulého roku
a pak jsme hádali, kdože to na svatebních fotografiích asi může být… Takže jsme krásně, neformálně a v dobré náladě završili šesté klubové
narozeniny.
Velký okruh Skandinávií
Na první díl cestovatelské ságy paní Jany
Bártové s podtitulem „Ze Stockholmu do Helsinek a dál na sever …“ bylo opět „vyprodáno“

a příchozí nelitovali, neboť krom cestovatelských
zážitků a bohaté fotodokumentace jsme s paní
Janou probrali i skandinávskou historii a mj. i život laponských chovatelů sobů. Moc zajímavé,
těšíme se na druhý díl.
Masopust jak má být
V neděli 7. února jsme se stejně jako loni podíleli na zdárném průběhu masopustního reje.
Sešlo se nás v klubu cca 20 osob, množství
dobrot a též něco ostřejšího a v dobrém rozmaru jsme očekávali avizovaný příchod průvodu,
jenž také skutečně dorazil a prostor před DPS
se zaplnil veselým davem. Mezi tanečníky se
proplétaly naše „hostesky“ s buchtami a „nalévači“ s kořalkou, lidé se bavili, Portáši hráli, no
prostě ten správný mumraj. Když se všechno
snědlo a vypilo a průvod nabral směr k další
štaci, vrátili jsme se do klubu a ponořili se do daných témat tak, že jsme „prošvihli“ pochování
basy (potkali jsme „pohřebáky“, když ji odnášeli
z obřadu) na náměstí. Nicméně alespoň jsme
stihli doznívající atmosféru krásného odpoledne.
Velké díky všem, kteří napekli a přinesli dobroty
či darovali „ohnivou vodu“.
Harmonika, posléze Pařez
Ve čtvrtek jedenáctého zněla v klubu po del-

Masopustní pohoštění připraveno.

ší prodlevě opět harmonika a s ní náš oblíbený
muzikant pan Jarek Kozel. S chutí jsme si společně zazpívali známé melodie a prožili další
pohodové odpoledne. Týden poté jsme si na základě pozitivního ohlasu z prosince zopakovali
společnou vycházku „Okruhem Anny Trefilové“
s cílem v restauraci U Pařezu. Bylo sice zataženo, ale nefoukalo, takže cesta byla příjemná,
stejně jako následné „cílové“ posezení.
Jinak se v klubovně v úterky a čtvrtky dopoledne pilně cvičilo, úterní odpoledne jsou vyhrazena společenským hrám, středeční pak Všehomixu a čtvrteční dopoledne angličtinářům.
V únoru nás ještě čeká další díl Hovorů s lékařkou MUDr. Andreou Glosovou o kloubech.
Co nás čeká v březnu
V měsíci březnu se můžeme vždy ve čtvrtek
odpoledne těšit na vycházku do horní Čeladné,
posléze oslavíme svátek žen, absolvujeme druhou část Velkého okruhu Skandinávií, také znovu
navštívíme pražské kostely a měsíc zakončíme
výletem do Kunčic p. O. Středeční Všehomixy
v březnu nebudou z důvodu mé zdravotní dovolené (operace kyčle), ale ostatní programy
proběhnou, za což všem zainteresovaným moc
děkuji. V případě, že má operace bude odložena, předchozí věta bude platit později.
Kompletní program na měsíc březen najdete jako obvykle v čeladenském Zpravodaji,
v klubu, v infocentrech Čeladná a Pstruží nebo
na www.senioriceladna.cz.
Klubovnu naleznete v přízemí Domu s pečovatelskou službou, kontaktovat mě můžete
osobně, telefonicky (737 532 227) nebo přes
e-mail petr.bernady@seznam.cz.
Takže přijměte tímto pozvání na další klubové
akce. 
Petr Bernady

Harmonika dohrála, tak ještě fotečka.

Jaká se rýsuje podoba rozhledny na Skalce?
Původní myšlenka na výstavbu rozhledny
na Skalce vznikla v roce 1906 v Okrašlovacím
spolku pro Velké Kunčice, Čeladnou a okolí, jehož předsedou byl v letech 1902−1909
MUDr. Jan May, zakladatel lázní Skalka. Tuto
dávnou myšlenku oživil v roce 2010 nově založený Okrašlovací spolek Rozhledna se sídlem
v Čeladné.
K prvním iniciativám spolku, jehož kolektivními členy jsou také obce Čeladná, Kunčice pod
Ondřejníkem a Pstruží, patřilo zorganizování
ankety mezi občany z okolí Ondřejníku – o tom,
zda rozhlednu ano, jak by mohla vypadat a také
jak by se mohla jmenovat. V létě 2010 vyplnilo dotazníky ankety přes 300 občanů. 94 %
z nich řeklo jednoznačné ano výstavbě rozhledny, většina navrhovala její výšku takovou,
aby se Skalka stala další beskydskou tisícovkou. Velice potěšitelné bylo (a je) to, že 78 %
dotázaných projevilo ochotu stavbu rozhledny
osobně finančně podpořit. Zajímavé byly i ná-

Koukám, jak ten čas letí ...

ZŠ Čeladná žila i v únoru

vrhy na pojmenování rozhledny. Nejvíce hlasů
získaly názvy Skalka, Ondřejka a Ondráška.
Přišlo ještě dalších dvacet návrhů na pojmenování rozhledny. V roce 2011 začal Okrašlovací

spolek Rozhledna organizovat dnes již tradiční
„Májové pochody“ na Skalku, především proto,
aby se na tento záměr nezapomnělo. Při prvním
pochodu v roce 2011 byl na nejvyšším vrcholu
Ondřejníka uložen symbolicky i základní kámen
budoucí rozhledny.
Ono totiž bylo nutno po roce 2010 s aktivitami vedoucími ke stavbě rozhledny posečkat.
Dle zákona o církevních restitucích nemohly
Lesy České republiky pozemky ani prodávat či
pronajímat, bylo nutno vyčkat na řešení dle zákona. Dle něj převzalo v roce 2015 biskupství
ostravsko-opavské podstatnou část bývalých
arcibiskupských lesů, na základě čehož vedení
Okrašlovacího spolku Rozhledna spolu s vedením BRC Čeladná a v součinnosti s kolektivními členy spolku jednalo s vedením biskupství
o možnosti postavení rozhledny na Skalce.
Díky velice vstřícnému postoji vedení biskupství, včetně osobního zájmu biskupa Mons.
Františka Lobkowicze, jsou nyní splněny všechny potřebné právní podmínky, aby mohly následovat další správní akty, jakými jsou územní
rozhodnutí, stavební povolení a výběrové řízení na dodavatele stavby. Projekt rozhledny již
předtím zdarma, jako veřejně prospěšný dar,
vypracoval člen okrašlovacího spolku Ing. arch.
Petr Lichnovský.
Dnes představujeme plánovanou podobu rozhledny. Ing. arch. Petr Lichnovský má
„na svědomí“ v Beskydském rehabilitačním centru mimo jiné i úspěšnou stavbu Apartmánového
domu Lara a nyní dokončovanou rekonstrukci
Léčebného domu dr. Maye.
V nedávných dnech poslal předseda Okrašlovacího spolku Rozhledna MUDr. Milan Bajgar
dopis všem starostům obcí z okolí Ondřejníka,
včetně Frenštátu pod Radhoštěm a Frýdlantu nad Ostravicí, v němž je požádal o podporu
výstavby rozhledny, zejména po stránce ekonomické. Jistě, je to záležitost především zastupitelstev jednotlivých obcí a měst, takže si
na odezvy musíme nějakou chvíli počkat. Připravujeme také vhodné způsoby, jak by mohli
přispět jednotlivci z řad občanů, případně spolky
a organizace.
Petr Andrle

Únor povětšinou bývá měsícem okurkové
sezóny, ale pro naši ZŠ Čeladná to neplatí.
Ve škole opět proběhla spousta akcí. Připomeňme alespoň některé z nich.
Školní rok vstoupil do své druhé poloviny
a žáci to první zhodnotili a zakončili na pravidelném žákovském fóru, které se každé čtvrtletí
koná ve sportovní hale za účasti všech tříd. Při
této příležitosti paní ředitelka odměnila některé
žáky ředitelskou pochvalou a ocenila pro nás
úspěšné kolo Dějepisné olympiády a Olympiády v českém jazyce.
Že se děti rády předvádějí, o tom není pochyb, ale že před publikem také rády přednášejí, to už je chvályhodné. V únoru jsme uskutečnili školní kolo recitační soutěže s bohatou
účastí našich žáků.
Ani letos jsme nenechali svátek sv. Valentýna proběhnout bez povšimnutí. Žáci II. stupně
jej oslavili tradiční Valentýnskou diskotékou,
kterou si připravili ve školní jídelně. A že si ji
náležitě užili, o tom není pochyb.
Taktéž I. stupeň nezůstal pozadu, paní vychovatelky spolu s Jirkou Hadašem připravili
ve stejný den, ale ve sportovní hale, tradiční
Dětský karneval, alias KOVBOJSKOU SHOW.
Hala se proměnila v prérii DIVOKÉHO ZÁPADU. Paní kuchařky se postaraly o občerstvení
jak dětí, tak rodičů a paní učitelky o tombolu.
No, prima zábava.
Sportovní hala se také využila ke školnímu
kolu RBP Street hockey 2016. Turnaj, který
probíhal celé dopoledne, přinesl řadu sportovních zážitků i překvapivých momentů. Nechyběli ani skvělí diváci z řad žáků i učitelů naší
školy. Jen více takových sportovních zážitků…

Pro tento školní rok jsme zakončili spolupráci s PROSPER GOLF RESORT ČELADNÁ.
Děti se od 3. po 5. třídu hravou formou učily
základům golfu. Samozřejmě pod vedením
lektorů. Na závěr tohoto ročníku dostaly pěkná
sportovní trička na míru a diplom za aktivitu.
V měsíci únoru jsme na naší škole otevřeli
nový kroužek Věda nás baví. Vede ho lektorka
Markéta Lenčová, která je tímto programem
nadšená a svým příkladem motivovala i děti.
Poznatky z vědních oborů děti získávají zábavnou a srozumitelnou formou a následně si je
ověřují na jednoduchých pokusech, které jsou
zcela bezpečné.
Již třetím rokem naše škola vyhlásila výtvarnou soutěž O pohár čeladenské ovečky. Tentokrát na téma Hrnce, hrnky, hrníčky z babiččiny světničky. Dorazilo k nám opravdu velké
množství krásných výtvorů i v 3D provedení
a bylo velmi těžké rozhodnout, které jsou nejlepší. Nakonec jsme vybrali, ale obrovský dík
a ocenění patří všem zúčastněným. 4. března
se uskuteční slavnostní vernisáž s udělením
cen vítězům.
A aby toho nebylo málo, na konci měsíce žáci II. stupně navštíví Těšínské divadlo
a zhlédnou divadelní představení Zlatovláska.
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Janovice

Cesta za pohádkou – zápis do první třídy ZŠ Janovice
V úterý 26. ledna proběhl v ZŠ Janovice zápis dětí do první třídy. Celý zápis se nesl v duchu
„Cesty za pohádkou“. Na budoucí prvňáčky čekaly ve třídách nejen paní učitelky, ale také několik
pohádkových bytostí. Děvčata 3. a 5. třídy přišla
v kostýmech pohádkových postav a pomohla dětem překonat trému a počáteční ostych.
V době od 14 do 17 hodin se u zápisu vystřídalo 26 dětí. Po splnění úkolů čekaly na děti
drobné dárečky vyrobené žáky 1. stupně
a omalovánka s logem školy. Rodičům zpříjemnilo čekání malé občerstvení, a tak domů
odcházeli všichni s úsměvem.

Mgr. Lenka Hodurová,

foto: Jana Kutlvašrová

Hasičský ples – SDH Bystré
Poslední lednovou sobotu proběhl na Bystrém další z řady plesů – tentokráte pod taktovkou SDH Bystré.
Na tradiční ples byla pozvána zcela nová hudební skupina s názvem „Standa Banda“. Se sobotním večerem se postupně plnil sál restaurace U Toflů, aby kolem osmé hodiny byl zahájen
další z řady plesů, které se na Bystrém konají.
Místní hasiči připravili nejen plesové tance,
ale byla připravena i dvě překvapení. Prvním
překvapením bylo vystoupení tří tanečnic, které
ukázaly své umění nejen v břišním tanci, ale i tanečních kreacích se šavlemi nebo s vycházkovou holí. Zajímavostí bylo vystoupení bystřanské
Zuzky Čalové. Druhým překvapením v další části programu bylo „malování“ obrazu spreji přímo
v sále. Pozvaná mladá umělkyně předvedla,
jak lze během necelých patnácti minut vytvořit
pěkný surrealistický obraz metropole. Výsledné
dílo pak bylo předmětem zajímavé a napínavé
aukce, kdy se konečná cena za dílo vyšplhala
téměř ke dvěma tisícům korun. Peníze pak byly
poukázány na konto Dobrý anděl.

Tanec, zpěv, tanec – tak lze charakterizovat
závěrečnou část plesového večera. Pozvaná
hudební skupina to „rozbalila“ naplno, a tak se
přítomní rozhodně nenudili. A kdo během večera ještě navštívil „PEKLO – neboli hasičskou
nálevnu“, kde se podávaly míchané pekelnické
speciály, jistě si vybral.
Zajímavá a vtipná zábava + pěkná hudba +
příjemná atmosféra = ples se hasičům rozhodně
vydařil...

Text a foto: Vladimír Kutlvašr

Třetí setkání klubu seniorů
Ve čtvrtek 4. února se po měsíční přestávce opět sešlo 20 seniorů ve svém klubu
v budově fary.
Tentokrát každý z přítomných sdělil své
místo narození a bylo s podivem, odkud kdo
pochází. Jen 6 z přítomných uvedlo rodiště Janovice, několik uvedlo Ostravu a padla
i další místa jako Krásná, Malenovice, Šumperk, Dobruška, Turzovka a jiná. Jedno rodiště
bylo dokonce Holandsko. A zkoušela se také

paměť, jak si kdo pamatuje jméno a místo
narození svého souseda po levici a pravici.
Došlo i na připomenutí pamětihodností, které
se nacházejí v místech narození přítomných,
a pokračovalo vzpomínáním, kde se v katastru obce Janovice nacházejí církevní symboly
(kříže a obrázky). Hovořilo se též o Ondrášovi
a původu kostela sv. Josefa. Beseda to byla
bohatá a pestrá, všichni se do ní zapojili a přispěli svými vědomostmi. V závěru si důchodci
užili trochu vzruchu,
a to když ve skupinkách soutěžili, nakolik znají názvy piv
a ve kterých městech
se vaří. Setkání vedla
Ludmila Kaňoková,
byla také přítomna
Gabriela Milotová,
místostarostka obce,
a Dagmar Žitníková –
všechny členky sociální komise. Schůzka
probíhala v pohodě
a přátelském ovzduší. 
Text a foto:

Milan Beneš

Hasiči museli zasahovat

V Janovicích – Bystrém v noci ze 14. na 15.
února zahořela nízká budova s uskladněným
dřevem a zaparkovaným osobním automobilem.
Poplach byl vyhlášen operačním střediskem
telefonicky a vysláním SMS zprávy, a to 15.
února v 2:10. Požár byl ohlášen také majitelem
objektu veliteli jednotky JPO Bystré v 2:00, jednotka proto vyjíždí již v 2:15 k zásahu (5 minut
po vyhlášení poplachu). Na místo zásahu přijela jednotka z Bystrého jako první, po krátké

chvilce přijíždí HZS FM, JPO Frýdlant n. O.,
Janovice, Raškovice, Baška. Ihned po příjezdu
jednotky se všichni členové zapojili do budování požárního útoku, bylo využito napuštěného
bazénu, který byl po 1 hodině hašení vyčerpán
celý.
Požár byl pod kontrolou za cca 15 minut,
poté byly postupně překopány a dohašeny
zbytky uskladněného palivového dříví. Zásah
na místě byl ukončen v 4:10.

Jiří Foldyna, foto: Vladimír Kutlvašr

Badmintonový turnaj
V sobotu 20. února se v tělocvičně ZŠ Janovice uskutečnil již druhý ročník badmintonového turnaje pořádaný obcí Janovice. Ve srovnání s prvním ročníkem byl o tento turnaj větší
zájem, což nás velmi potěšilo.
Turnaj měl dvě kategorie. V první hrála dvojice rodič s dítětem, ve druhé pak dva dospělí.
Jednotlivé kategorie jsme nakonec ještě rozdělili na dvě skupiny, ve kterých hrál každý s každým. Z každé skupiny pak postupovaly dvě
nejlepší dvojice, které si zahrály mezi sebou
o finále a třetí místo.
Přestávky mezi zápasy mohli soutěžící využít k nákupu občerstvení v malém bufetu.
Turnaj měl velmi příjemnou atmosféru, ve které
nechyběli fanoušci, kteří povzbuzovali své favority. Mezi dvojicemi probíhal velký boj, který
místy připomínal mistrovský zápas. Radostné
výkřiky střídaly projevy smutku i slz z prohraného utkání. To vše ale k turnaji patří.
Jak celý turnaj nakonec dopadl?
KATEGORIE DOSPĚLÝ X DÍTĚ:
1.místo Milota Jakub, Milotová Gabriela
2.místo Uherek Jindřich, Uherková Markéta
3.místo Prokopová Eliška, Prokopová Markéta
KATEGORIE DOSPĚLÝ X DOSPĚLÝ:
1.místo Uherková Markéta, Stařičný Petr
2.místo Pospíšil Zdeněk, Schrom Petr
3.místo Slováčková Jindra, Slováčková Anna
(Géryk Jaromír)
Děkujeme všem hráčům za účast, divákům
za kvalitní povzbuzování favoritů, které nemůže na žádném zápase chybět. Velký dík pak
patří i členům komise volnočasových aktivit,
kteří tento turnaj organizovali.
Ostatním, co zaváhali, chceme vzkázat:
„Přijďte příště mezi nás!“
 Za organizátory akce Taťána Němcová,

foto: Vladimír Kutlvašr

Do divadla za Otesánkem
V sobotu 30. ledna jsme vyrazili s dětmi
za kulturou. Sněhu kde nic, tu nic, takže zájezd
do divadla přišel skvěle vhod. Cestu pohodlným
autobusem zvládly děti bez potíží. Bylo nás téměř
padesát a zaplnili jsme tak prakticky celé hlediště
Těšínského divadla loutek. Mnozí z nás zde byli
poprvé a atmosféra byla plná očekávání.
Představení Otesánek, které jsme vybrali, se
všem moc líbilo. Trojčlenný herecký tým
fungoval jako hodinky
a bez sebemenšího
zaváhání zvládl celou hodinu zabavit
početné dětské publikum. Pohádka to byla
zábavná i poučná,
plná vtípků i písniček.
Všechny diváky samozřejmě zaujal sám
Otesánek ve všech

svých podobách od malého bochánku až po příšeru, která nemá nikdy dost. Nejvíce pozornosti
ale získala šaráda malých kvasniček doprovázená
chytlavou melodií, kterou herci pro velký úspěch
na konci představení ještě zopakovali.
Do Těšína se už teď těšíme zase někdy příště!

Za PRVOČAS, z.s. Gabriela Milotová,

Foto: Prvočas

V sobotu 6. února se v pohostinství Ondráš
konal tradiční Sportovní ples pořádaný Tělovýchovnou jednotou Janovice.
Již od dopoledních hodin bylo před pohostinstvím Ondráš v Janovicích živo. Přípravy plesu byly v plném proudu. To hlavní ale vypuklo
úderem 19. hodiny, kdy se začali scházet první
hosté. Všechny přítomné vítá ekonom TJ Janovice pan Miroslav Kacíř a přeje příjemnou zábavu. Svou aparaturu připravuje hudební skupina
TOP GUN a již první tóny přilákaly na parket ta-

nečníky. Tato hudební skupina byla bezesporu
trefou do černého! Přála bych vám slyšet jejich
bubeníka a co teprve kytaristé a zpěváci – to byl
nářez! Není divu, že parket byl plný nadšených
tanečníků. V jednu chvíli se dokonce sál se stoly
zcela vyprázdnil a parket byl jako velký pulzující organismus. Jaké bylo překvapení, že je již
půlnoc a přichází na řadu bohatá tombola. Ceny
byly rozdány, výherci spokojeni a ti, které štěstěna tentokrát obešla, znova míří na parket.
Celý večer si hosté mohli pochutnat na připraveném občerstvení – guláš,
kuřecí či vepřové steaky s hranolky jistě přišly vhod. Ti žízniví mohli navštívit výčep či vrchní patro
pohostinství, kde se nacházelo
„Peklo“.
Přátelská atmosféra, pečlivá
organizace a skvělá hudba – to
byl Sportovní ples roku 2016.
Díky všem organizátorům a sponzorům! Už se těšíme na rok příští.

Radka Mazourová,

Foto: Jana Kutlvašrová

Tradiční Sportovní ples

Papučový bál

V sobotu 13. února se v restauraci U Toflů konal tradiční Papučový bál, pořádaný Českým červeným křížem Janovice. Přípravy, které vrcholily
v pátek odpoledne, znamenaly, že Papučový bál
už klepe na dveře. V sobotu v 18.30 čekal v Janovicích u Hasičské zbrojnice autobus na první hosty, které dopravil před 19. hodinou do restaurace.
Příjezdem autobusu byl sál téměř plný. Další
hosté přijíždějí. Sál je zcela obsazen, hudba připravená. Odbila 19. hodina a úvodním slovem
paní Kubačákové bál začíná. Šramel boys hrají perfektně, proto není divu, že taneční parket
je stále plný tanečníků. Začala první soutěž.
Kterému páru při tanci vydrží nejdéle na noze
nafouknutý balonek, vyhrává. Po dramatickém
průběhu soutěže byl vítězný pár na světě. Výhra
předána a pokračujeme.
Je po 22. hodině a hosté si chystají papuče
na soutěž o Nejkrásnější papuče. Opět se sešly
krásné papuče. Adepti na výhru byli vybráni,
ceny rozděleny a pokračujeme ve volné zábavě.
Další soutěž byl tanec s jablkem. Pár, kterému při
tanci vydrží jablko co nejdéle na čele, vyhrává.
Vítězný pár opět čekala malá výhra. A konečně
je to tady! Losování tomboly s 44. cenami. Ceny
byly opravdu krásné a výherce velmi potěšily.
Zábava pokračovala a ve 2:00 byl u restaurace přistaven autobus, který hosty odvezl zpět
do Janovic.
Poděkování patří všem hostům za příjemnou
atmosféru, restauraci, všem sponzorům a všem
organizátorům akce.
Text a foto:

Petra Dostalíková, za ČČK Janovice

Bruslení v Polárce

V neděli 7. února jsme se s PRVOČASEM vydali pokořit místeckou halu Polárka. Asi stovka účastníků, z nichž mnozí navštívili halu vůbec poprvé,
nazulo brusle a s odvahou se vrhlo na led. Pánové
a kluci s vervou sobě vlastní zápolili o puk na malém
hokejovém hřišti a bylo vidět, že akci pojali se vší
vážností jako sportovní klání. Dámy a děti daly přednost pohodovému bruslení na zbylé ploše kluziště.
Samozřejmě nesmíme opominout společenský
rozměr akce, kterou mnozí účastníci ocenili. Vždyť

při dnešní uspěchané době není moc příležitostí pobavit se s přáteli a ještě přitom udělat něco pro své
zdraví. Podle ohlasů soudím, že akce se velmi líbila,
a proto budeme určitě uvažovat o jejím pravidelném
zařazení do kalendáře akcí PRVOČASU.
Na závěr nesmí chybět speciální poděkování
Markétě Prokopové za skvělý nápad a organizaci
a Petře Biolkové za fotodokumentaci akce.

Gabriela Milotová za PRVOČAS, z.s.,

foto: Petra Biolková

Putování po Jižní a Střední Americe
16. února navštívil, na pozvání Petra Polláka,
restauraci U Toflů jeho kamarád David Krčmarský, který během dvou hodin působivě vyprávěl
o své neobvyklé cestě po Střední a Jižní Americe.
David se rozhodl v roce 2009 vycestovat
na několik týdnů po státech Jižní Ameriky. Vyzbrojen několika lekcemi španělštiny a odhodláním si odpočinout od pracovního stereotypu
zůstal na americkém kontinentu celých 965 dní.
První prezentaci své cesty uskutečnil až téměř
dva roky po svém návratu domů, protože zpracování velkého množství fotografií do dvouhodinové
prezentace nebylo jednoduché. Prezentace Da-

vida byla velkým zážitkem, a kdo ji navštívil, určitě nelitoval. Přemluvit Davida k přednášce nebylo
a není jednoduché, prezentace však stála za to.
U Toflů byla teprve pátá. Díky působivému
vyprávění a skvělým fotografiím přítomní procestovali americkým kontinentem a měli možnost vidět cestování z jiného pohledu, než nabízí různé
cestovatelské pořady v televizi. Po oficiální přednášce proběhla ještě dlouhá neformální diskuze.
Poděkování patří Davidovi za jeho čas, Petrovi za přípravu a restauraci U Toflů za poskytnutí
prostor.

Text a foto: Jiří Foldyna
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Bílá, Staré Hamry

Přehled bohoslužeb
na měsíc březen

POZVÁNÍ

jubilea

Obecní úřad Bílá zve dne 18. 3. 2016
v 17 hodin občany obce Bílá na besedu
pana Martina Wlosoka
„Napříč pěti kontinenty“.
Součástí besedy je otevření galerie
fotografií a suvenýrů z těchto cest.
Výstava potrvá do 1. 4. 2016.

V měsíci březnu oslaví své životní jubileum:
75 let – Viktor Holub
K výročí srdečně blahopřejeme a do dalších
let přejeme pevné zdraví!

Starosta obce Bílá svolává
veřejné zasedání zastupitelstva
obce ve čtvrtek 17. března v 16.00
v budově nového Obecního úřadu.

6. 3. - 10.30 Bílá
13. 3. - 10.30 Bílá
20. 3. - 10.30 Bílá
27. 3. - 10.30 Bílá

Staré Hamry

Sběrný dvůr Ostravice
Sběrný dvůr se nachází v bezprostřední
blízkosti benzinové čerpací stanice.
PROVOZNÍ DOBA
letní období/zimní období
STŘEDA
14.00 – 17.00 hod./12.00 – 15.00 hod.
SOBOTA
9.00 – 12.00 hod./9.00 – 12.00 hod.
(letní období: květen – říjen
zimní období: listopad – duben)
Provozní podmínky:
Na sběrném dvoře je možno bezplatně
uložit objemný odpad (nábytek, matrace,
křesla apod.), textilní materiál (bytový textil,
koberce apod.), odpadní železo, odpadní papír (noviny, obaly apod.), sklo, plasty, oleje
(jedlé oleje a tuky, motorové, převodové,
hydraulické, mazací apod.), brzdovou kapalinu a destičky, olejové filtry, olověné akumulátory, baterie všeho druhu, barvy a chemi-

Ordinace praktického lékaře
MUDr. Baslerové Fojtíkové
bude z důvodů nemoci
uzavřena do 31. 3. 2016.
Dále dle situace.
Zastupující lékař MUDr. Sýkorová
Tel.: 558 682 451.
Pokud potřebujete vyzvednout svou
dokumentaci, hlaste předem
vyzvednutí karty na Ostravici.
Tel.: 558 682 451.

Nabídka práce

Restaurace Samčanka hledá paní na úklid
na zkrácený úvazek v ranních hodinách.
Informace na tel.: 777 225 502.

kálie (nátěrové barvy, tiskařské barvy, tonery
do tiskáren, rozpouštědla, kyseliny, ostatní
různé chemikálie apod.) nepoužitelná léčiva,
elektrické spotřebiče (televize, počítače, monitory, rádia, mikrovlnné trouby, vysavače,
žehličky, fén, apod.) chladírenská technika
(lednice, mrazničky apod.), zářivky a žárovky
apod.
Občané a chataři obce Ostravice a Staré
Hamry mohou veškerý odpad uložit ve sběrném dvoře bezplatně.
Bezplatné uložení odpadu se netýká podnikatelů a organizací, kteří produkují odpad
ze své činnosti. Tito musí vzniklý odpad odvézt na vlastní náklady na oficiální skládky,
odpovídající konkrétnímu druhu odpadu.
Občané, ukládající odpad ve sběrném
dvoře, se musí řídit pokyny přítomné obsluhy
sběrného dvora. Dodržujte prosím platnou
provozní dobu.

Očkování psů
28. května proběhne hromadné očkování
psů proti vzteklině.
Vzhledem k příznivé nákazové situaci
v České republice se vakcinace proti vzteklině monovalentní vakcínou (vakcína pouze
proti vzteklině) provádí jedenkrát za dva roky.
Ovšem při použití polyvalentní vakcíny
(vzteklina + vybrané psí nemoci) je nutnost
každoročního přeočkování.
Vakcinace proti vzteklině je v České republice ze zákona povinná. U štěňat se první
očkování porvádí mezi 3. a 6. měsícem věku.
Očkování provede MVDr. Zbyněk Konvička a cena očkování je 100 Kč za psa.
Časový harmonogram od 8 do 12.30 hodin.
Lokality: Hutě, Myjarna, OÚ Samčanka, Lojkaščanka, Červík, Javořinka, Most,
Hotel Čertův hrádek, Jamník, Gruň, Černá
(schránky).

Březen 2016

Prosluněná Bílanská valaška

V sobotu 20. února se na sjezdovce
za hotelem Bauer uskutečnil 16. ročník závodu v obřím slalomu „Bílanská valaška“.
Počasí závodu přálo, bylo nádherné slunečné odpoledne. Letošního závodu se zúčastnilo celkem 42 závodníků všech věkových
kategorií, z toho místních 25, tj. 8 závodníků
z Bílé a 17 závodníků ze Starých Hamer.
Vítězové kategorií, zlatí, stříbrní a bronzoví
obdrželi medaili, pohár s diplomem a cenu,
kterou si vybrali. Všichni závodníci dostali
perníkovou valašku. Výsledky jsou k nahlédnutí i na obecním úřadu.
Zároveň bychom chtěli poděkovat všem,
kdo se na této akci podíleli.
Výsledková listina 16. ročníku závodu
ve slalomu „Bílanská valaška“:
Chlapci a dívky do 8 let:
1. Jakub Boháč
02:12,29
2. Petr Šimeček
02:30,16
3. Samuel Šimeček
03:56,14
Dívky 9 – 16 let:
1. Adéla Červenková
02:45,14
Chlapci 9 – 16 let:
1. Jindřich Šimeček
02:03,87
2. Jeník Boháč
02:16,07
Ženy 17 – 45 let:
1. Veronika Krňová
01:40,87
2. Monika Boháčová
02:08,92
Muži 17 – 45 let:
1. Tomáš Kubačák.
01:36,49
2. Tomáš Večeřa ml.
01:38,25
3. Jan Valášek
01:38,96
Ženy nad 45 let:
1. Dagmar Valášková
02:05,74
Muži nad 45 let:
1. Tomáš Valášek
01:49,57
2. Jan Němec
01:52,99
3. Tomáš Večeřa st.
01:55,00
Hosté:
1. Jan Kutáč
01:27,14
2. Jan Vrzgula
01:27,63
3. Pavel Chejnovský
01:34,31

		

Staré Hamry
z dětského karnevalu...
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Kultura

Kniha pro přemýšlivé čtenáře: Frýdlantský umělecký smalt bude na Soláni
Odsouzeni k modernitě

Název nové knihy prof. Jana Kellera, kterého známe nejen jako významného českého
sociologa, od roku 2014 poslance Evropského parlamentu, ale také z četných článků,
i besedy ve Frýdlantě, na první pohled příliš
běžného čtenáře nenadchne. Podtitul napoví
už více: Co hledá sociologie a našla beletrie.
Běžný čtenář tuší, že modernita je vše, co
kontrastuje s nedynamickým, strnulým, nehybným a stagnujícím v našem životě.
Pokud chceme v odborné mluvě říci, že
něco modernitu trumfuje, mluvíme o postmoderně. Pod těmi pojmy se v lidové mluvě
i odborné hantýrce skrývá řada záhad, které
tušíme, ale těžko dešifrujeme. Ani moderní
společnost se nevyhnula tomu, co tušil citlivý
člověk od antiky, že se společenské dění pohybuje v kruhu. Mění se pouze vnější kulisy,
její povaha však zůstává v podstatě stejná,
ba mnohdy spěje k horšímu. Rozkrýt hlavní
problémy je cílem kapitol nové knihy. Autor se
k tomu dobírá velice čtivým způsobem, kon-

Večer studentského divadla

pondělí 21. března, 18:00,
kinosál Kulturního centra.
Vystoupí studenti frýdlantského gymnázia
s hrou Václava Havla Anděl strážný a jako
hosté studenti Gymnázia Petra Bezruče
v Místku s divadelní hrou na japonské motivy
a s japonskými kostýmy: Čikamacu Monzaemon: Společná smrt v síti nebes na Amidžimě
aneb skoro pravá hra žaponská.

frontuje běžně známé literáty a jejich známá
díla z 19. století až do poloviny 20. století,
např. G. Flauberata, O. Wilde, Guy de Maupassanta, Stendhala, Manna až po K. Čapka
s aktuálními sociologickými teoriemi. V konfrontaci s těmito dvěma pohledy se čtenář
dobírá podstatě individualismu, špatné nálady
společnosti, fungování kapitálu, korupci, nezaměstnanosti, morálce, problémům deregulace, informační společnosti, třídní proměny
společnosti a dalších aspektů. Zdánlivě obtížná témata dovede zkušený publicista předestřít živou a srozumitelnou řečí, jasně formuluje závěry a názory, využívá velice objevně
citáty z literatury, takže je opravdu lahůdkou
vidět tato díla jeho novým pohledem. Jak jsem
uvedl, najde v knížce čtenář odpovědi na řadu
otázek, které nás trápí. Nejen v politice, ale
i osobním životě, nejen globálně, ale i v místním rozměru. Knížka vyšla v nakladatelství
Novela Bohemica a těší se na čtenáře. 

Karel Bogar

Starobylou tradici frýdlantského smaltu
a město Frýdlant nad Ostravicí připomene výstava Umění ohně (Sztuka ognia) s podtitulem
Frýdlantský umělecký smalt v galerii Informačního centra Zvonice na Soláni od 19. března
do 4. května.
Galerie na Zvonici letos slaví 10. výročí svého
založení a naše výstava je jednou z akcí, které
připomínají, že svým významem patří mezi nejnavštěvovanější ve Zlínském kraji. Zajímavou rekreační oblast celoročně navštíví desetitisíce hostů
ze Zlínského kraje i sousedního Moravskoslezského kraje, z celé republiky a zahraničí. Proto
také úvodní beseda s promítáním dokumentů je
zaměřena na popularizaci tradicí, smaltérských
sympozií i současných aktivit spolku Dílna
uměleckého smaltu z Frýdlantu nad Ostravicí.
Výstavy se zúčastní 10 umělců – členů spolku –
a šest polských umělců. Účast polských umělců
na výstavě je výsledkem tvůrčí spolupráce, která
začala pozváním prof. E. Kuraj na 9. mezinárodní sympozium frýdlantského smaltu. Umělkyni
zaujala nová technika, která byla blízká jejímu
výtvarnému naturelu. Projevil se i její pedago-

gický instinkt, nenechala si zkušenost pro sebe,
ale iniciovala spolupráci mezi malíři-pedagogy
Institutu výtvarnictví Fakulty umění SU v polském
Cieszynie a frýdlantskými smaltéry. Spolupráce
trvá už osmým rokem a společné projekty v nejrůznějších výzkumných a uměleckých oblastech
otevírají nové obzory, velmi významné jak pro
českou, tak i polskou stranu. Poloha obou institucí v pohraniční oblasti, a tedy blízká vzdálenost
mezi Těšínem a Frýdlantem, napomáhá kontaktům a lepšímu poznávání kultury sousedních
regionů a realizaci partnerských akcí, unijních
projektů, plánování společných umělecko-vzdělávacích předsevzetí, propagaci a výstavní činnosti. Výstavní spolupráce začínající na projektu
Umění ohně vyvrcholila cyklem výstav, připomínajícím 15. výročí vzniku frýdlantských sympozií
a polsko-českou spolupráci. Cyklus zahájila Galerie Gustava Mahlera v Jihlavě v srpnu 2014,
díky polským kolegům pak následovala univerzitní galerie Slezské univerzity v polském Těšíně
– v říjnu 2014, v CINiBA v Katovicích – v únoru
2015, „Galerie na živo” Rádia Katovice – v březnu 2015 a „Galerie Obok” v Tychách v září 2015

Frýdlantský Kruh přátel hudby (KPH) pořádá
v březnu třetí koncert sezóny 2016. Po krásném pěveckém koncertu v lednu a klavírním recitálu v únoru vystoupí v pátek 18. 3. několik nadějných hudebníků, kteří pocházejí z Frýdlantu nad Ostravicí.
Tentokrát vystoupí v cyklu koncertů frýdlantských rodáků opět klarinetista Jan Vilášek, kterého doprovodí klavíristky Veronika Trefilová a Jana
Rončková, dále klavíristka Tereza Satinská Zatlou-

kalová s triem zpěv – housle – klavír a měla by vystoupit i další frýdlantská rodačka houslistka Tereza
Přidalová, která v současnosti studuje na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Milými hosty budou
i frýdlantští žáci pana Viláška: Josef Březina a Bára
Sedlářová (klarinet) s Alžbětou Mrkvovou (klavír).
Koncert se koná v pátek 18. března od 18.00
ve velkém sále ZUŠ. Vstupné na koncert je 120 Kč,
senioři/studenti 80 Kč, členové KPH 50 Kč, s abo-

nentní vstupenkou zdarma (volný vstup mají v této
sezóně také žáci ZUŠ). Před koncertem si také můžete zakoupit průkazky člena KPH nebo abonentní
vstupenky na sezónu 2016, které jsou výhodné pro
pravidelnější návštěvníky našich koncertů. Protože
už uběhly dva koncerty sezóny, ceny průkazek
na sezónu budou sníženy. Další informace a plán
koncertů najdete na stránkách facebook.com/KruhPratelHudby. Za výbor KPH Josef Svoboda

Koncert hudebníků – frýdlantských rodáků

Prof. Krzystof Dadak z Polska
při dokončování práce pro Soláň.
a na oplátku pokračujeme současnou výstavou
na Soláni. V menším rozsahu uvidíme výstavu i ve Frýdlantě n. O. Ve dnech 19.-21. února
v dílně uměleckého smaltu ve Frýdlantě kolegové z Polska dokončovali své poslední práce pro
výstavu. 
Karel Bogar

Kultura
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inzerce

Srdečně zveme všechny ženy, maminky, babičky i tetičky na oslavu

Dne 11. 3. 2016 od 19:00
v hostinci Ondráš v Janovicích
Cena vstupenky je 220,- Kč

MDŽ

Těšit se můžete na Divoké kočky
s novým programem
Vstupenky v předprodeji v hostinci Ondráš
Tel: 558 681 021 nebo 602 574 296
Pořádají:
Tělovýchovná jednota Janovice a Hostinec Ondráš

A tentokrát mužům vstup povolen.

Lumír Matula,
oprava elektroniky

Televizory plazmové, LCD, videa,
DVD, CD, videokamery, satelitní
přijímače, set-top-boxy, mikrovlnné trouby. Přijedu k Vám
732 16 46 36, 558 622 296
Pracovat na své kondici mohou klienti
Sanatorií Klimkovice i ve svém volnu
Nejen intenzivní rehabilitační programy, specializované na různé formy mozkových postižení, pomáhají
léčit v Sanatoriích Klimkovice. I po skončení terapií mohou klienti klimkovických lázní pracovat na zlepšení
své psychické i fyzické kondice. Areál sanatorií se totiž nachází v mimořádně krásné přírodní lokalitě, na
hýlovském kopci. Do historického centra města Klimkovic se zámkem, zámeckou vinárnou a řadou
příjemných obchůdků, cukrárnou, kavárnou, restauracemi je to kousíček, samotné lázně jsou přitom
obklopeny lesem s mnoha turistickými trasami. Jedna z nejkouzelnějších vede údolím meandrujícího potoka
Polančice. Areál lázní přímo sousedí s lesním parkem, který v posledních pěti letech postupně vybudovalo
občanské sdružení Čisté Klimkovice ve spolupráci s mnoha dalšími partnery. Jeho součástí jsou turistické
stezky zbudované tak, aby byly přístupné i pro vozíčkáře. Je v něm dokonce posed pro vozíčkáře, první v
České republice. Hrací i cvičební prvky rozmístěné v lesním parku, jsou všechny ze dřeva, aby nenarušily ráz
lesa. Vyráběli je zkušení řezbáři. Navrhovala je zahradní architekta Iva Škrobová s klimkovickou architektkou
Petrou Ševcůjovou. Spolupracovaly přitom s fyzioterapeuty Sanatorií Klimkovice. Cvičební prvky jsou
koncipovány tak, aby je mohli využívat i lidé s tělesným postižením a dokonce i vozíčkáři. „Už při budování
první části lesního parku jsem si uvědomil, že všechny prvky v něm musí být dvoupatrové, horizontálně nebo
vertikálně. Takže například nový posed s vyhlídkou do okolí má první patro, na které se dá najet po plošině i s
invalidním vozíčkem, a druhé patro, kam se leze po žebříku. I závodní dráha na konci parku je svým
způsobem dvoupatrová. Jedna část je rovná, upravená tak, aby se dala bez potíží projet vozíčkem. Druhá je
plná překážek. Dráhy jsou koncipované tak, aby se eliminoval handicap soutěžícího na vozíku,“ vysvětlil
předseda občanského sdružení Jakub Unucka. Park zdobí i sochy zhotovené na řezbářském sympoziu.
Jednotlivé naučné okruhy jsou osazeny panely, které popisují funkci lesa, informují o zajímavostech
Moravskoslezského kraje, upozorňují na správné ekologické chování a věnují se i lidskému zdraví, kterému
prospívá pohyb v přírodě. Zájemci mohou využít i dřevěnou energetickou pyramidu zbudovanou v lese
mezi vzrostlými buky.„Pro zlepšení zdravotního stavu je vždy důležitá i psychická pohoda. Proto jsou
klimkovické lázně tak vysoko ceněny, protože zdejší okolí je opravdu mimořádně příjemné,“ říká vedoucí
fyzioterapie Sanatorií Klimkovice Romana Holáňová. Na hýlovském kopci je navíc díky převládajícím větrům
čisté ovzduší jako v Beskydech, přestože Klimkovice se nacházejí kousek od průmyslové aglomerace.
Prokázala to měření Zdravotního ústavu Ostrava. Pobyt v klimkovických lázních je proto mimořádně
prospěšný i pro dýchací ústrojí. „Rodiče, kteří sem přijíždějí s dětmi na invalidních vozících, si to tady moc
užívají. Za hezkého počasí tráví v lesním parku každé odpoledne. Je tam pořád co dělat. Tolik dřevěných
atrakcí pohromadě, které mohou využívat i děti s vážnými pohybovými problémy, snad nikde jinde není,“
oceňuje předseda Asociace rodičů dětí s dětskou mozkovou obrnou a přidruženými neurologickými
onemocněními ČR Miloš Svoboda, který sám lesní park využívá k procházkám se svým těžce postiženým
synem Davídkem.
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