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Do Beskyd vyrazí stovky lidí, aby je uklidili

BESKYDY – Chodíte do Beskyd? Dávají vám útěchu, radost a uklidnění? Tak
jim 23. dubna poděkujte. Vezměte do ruky
igelitový pytel a posbírejte odpadky, které uvidíte na jakémkoliv místě, které máte
v Beskydech rádi. Toto je stručný vzkaz
organizátorů Velkého jarního úklidu Beskyd
veřejnosti. Akce, kterou pořádá již druhým
rokem spolek Čisté Beskydy, bude letos
opět probíhat po celé délce beskydského
pohoří, novinkou v programu je ekologický
festiválek na Čeladné, který bude odměnou
pro všechny sběrače.
Sběrných míst je letos opět 14 a budou otevřena od 9 do 15 hodin. Zájemci si zde mohou
vyzvednout pytel na odpad a na kterémkoliv
z nich ho pak odevzdat. Stejně jako vloni, tak
i letos budou organizátoři sběrače zapisovat
do slosování o ceny v tombole. Všichni také
dostanou malou pozornost. Každý dospělý
sběrač navíc obdrží poukázku na jedno pivo
od pivovaru Koníček. Sběrná místa budou obsluhovat sportovci, manažeři, někde si je vzali
za své majitelé turistických chat. Ti lákají lidi
třeba tak, že jim budou nalévat teplý čaj zdarma. Sběrná místa budou nově zřízena například
na chatě Prašivá, u střediska Sepetná na Ostravici, na Opálené pod Ondřejníkem nebo u restaurace Skalka v Kunčicích pod Ondřejníkem.
Sběrná místa ve Frenštátě bude tradičně koordinovat sportovní speciálka Tobi sport. „Ať už
se rozhodnete navštívit kterékoliv z těchto míst,
můžete si být jisti, že tam bude milý a usměvavý
člověk, kterému jde o to samé, o co vám,“ slibuje předsedkyně spolku Čisté Beskydy Kateřina
Piechowicz. Vloni se někde například rozdávaly
koláče, jinde točilo pivo.
Poté, co se sběrná místa uzavřou, jsou všichni zváni na ekologický festiválek na Čeladnou,

kde bude připraven bohatý hudební program.
„Chtěli jsme tu jedinečnou euforickou náladu,
která vloni mezi sběrači panovala, ještě chvíli
podržet a všechny ty skvělé lidi pozvat na jedno
místo, kde na ně bude čekat odměna. Kapely
Čadi, Los Pedros, Humbug a zpěvák David
Stypka přijedou a zahrají zdarma, což je zase
jejich přispění k dobré věci,“ upřesňuje Piechowicz. Realizaci festivalu výrazně podpořila
společnost RPG Byty, která je největším poskytovatelem nájemního bydlení v kraji, a také obec
Čeladná a Lesy ČR.
Tombola se bude losovat v průběhu večera, hlavní ceny věnovaly Lesy ČR a Biskupské
lesy – pobyty na jejich rekreačních horských
chatách. Speciální cenu získá stejně jako vloni
nálezce nejkurióznějšího předmětu. Další drobné předměty do tomboly darují i obce nebo hoteliéři. Velké díky patří zapojeným obcím, které
následně zajistí svoz odpadu a dalším sponzorům, jako jsou například firmy Bonatrans nebo
MamiArt.
Více informací najdete na webových stránkách www.cistebeskydy.cz.
Do kampaně se zapojila řada sportovních
osobností, jako jsou například dva skvělí trailoví
běžci Marek Causidis či Jan Zemaník.
Seznam sběrných míst:
Frenštát - restaurace Žabárna, na vrcholu
Velkého Javorníku
Trojanovice - pod lanovkou na Pustevny
Čeladná - Cyrilka (u kapličky poblíž restaurace U Holubů)
Kunčice p. O. - Restaurace Skalka, SKI areál
Opálená
Ostravice - Smrkovka – parkoviště pod chatou Skalka, Sepetná
Malenovice - Parkoviště u Rajské boudy
Krásná - Visalaje

Nález nahého muže pod Lysou
BESKYDY – Šestatřicetiletého dezorientovaného muže bez šatů našli minulou sobotu
v odpoledních hodinách náhodní turisté pod vrcholem Lysé hory v sedle Malchor. Že by se jednalo o aprílový žert, který se mohl krutě vymstít?
Muž se nacházel ve velice nepřístupném
terénu na stávající sněhové pokrývce v nadmořské výšce okolo 1000 metrů. „Když jsme k němu
dorazili, viděli jsme, že je jen ve spodním prádle a bos. V Beskydech je sice krásné počasí,
ale v této lokalitě leží stále sněhová pokrývka,
takže byl muž silně podchlazený,“ popsal podivný nález Pavel Masopust, zasahující člen
Horské služby Beskydy. Dodal, že vedle muže
ležely sundané boty a lehké kalhoty, další oděv
na místě nebyl. Nikdo ani neví, jak se na místo
dostal a co bylo příčinou jeho chování. Jediné,
co záchranářům dokázal sdělit, byl věk.
„Okamžitě jsme pánovi dali izotermickou fólii,
abychom předešli dalšímu podchlazení a řešili,
jak jej v takovém stavu dostaneme z místa. Sám

jít nemohl a transport na nosítkách vzhledem
k terénu by byl obtížný a časově náročný,“ komentoval záchranu Pavel Masopust. Členové
HS tedy požádali o spolupráci vrtulník Letecké
záchranné služby z Ostravy. Ten cestou naložil leteckého záchranáře horské služby, který
se pak nad místem společně s lékařem spustil
a do podvěsu muže naložil. Na vrcholu Lysé pak
vrtulník přistál, muž byl přeložen do něj a dále
transportován do Fakultní nemocnice v Ostravě.
„Taková událost je přeci jen zvláštní, skutečně nevíme, co muže přimělo k tomu, aby
na sněhu odložil šaty. I přesto ale důrazně varuji turisty, aby v Beskydech nehazardovali se
zdravím a životem a vždy vyráželi na túry pečlivě vybaveni,“ apeloval Radim Pavlica, náčelník
Horské služby Beskydy. Doplnil, že tak krásné
počasí, jako bylo o víkendu, láká i v hřebenových partiích k lehkému oblečení, ale skutečné
klima je v tomto pohoří stále drsné a může se
každým okamžikem změnit k horšímu.

Morávka - parkoviště Morávka-Lipový
Vyšní Lhoty - Chata Prašivá
Oldřichovice - Pod lanovkou na Javorový,
Tyra – točna

Oxid uhelnatý může
být osudným společníkem
BESKYDY – Topná sezóna pomalu končí
a právě teď může být vhodná doba ke kontrole
nejen topidel a spalinových cest, ale také dalších
spotřebičů. Hlavně těch plynových. V České republice je ročně evidováno téměř 300 smrtelných
případů otravy oxidem uhelnatým a přibližně stejný
počet požárů, které vznikly v komínovém tělese.
Lidé často zanedbávají povinnost provádět
pravidelné kontroly a revize spotřebičů a spalinových cest. Řada lidí se přitom mylně domnívá, že
jim postačí revize komínu a spalinových cest, kterou nařizuje zákon. Opak je ovšem pravdou. Důležitou součástí je také správná funkčnost spotřebičů, kterou mají zajistit pravidelné kontroly a revize.
V opačném případě riskujete, že spotřebič bude
produkovat nebezpečné spaliny, což povede
nejen ke zhoršení jeho funkčnosti, ale hlavně tím
dojde k ohrožení vašeho života a zdraví.
U plynových spotřebičů (plynové kotle, ohřívače vody, atd.) dochází nejčastěji právě vlivem
špatné funkce k nedokonalému spalování a tím
k produkci oxidu uhelnatého do okolí spotřebiče.
Oxid uhelnatý je hořlavý bezbarvý plyn bez zápachu a stačí velmi malá koncentrace tohoto plynu
v uzavřeném prostoru k tomu, aby došlo k újmě
na vašem zdraví. Již při koncentraci 1,3 obj. %
v prostoru dochází k okamžitému bezvědomí
a k nebezpečí úmrtí postiženého po několika minutách. Riziko je opravdu veliké. (Více na str. 3)

Akademie ZŠ Komenského
FRÝDLANT – V letošním roce slaví ZŠ
Komenského 90 let od svého založení. Toto
významné výročí společně oslaví žáci, učitelé i vychovatelé ŠKOLNÍ AKADEMIÍ, která
proběhne 19.–20. května v Kulturním centru
ve Frýdlantě nad Ostravicí. Představení jsou
členěna na dopolední pro okolní školy a MŠ
a odpolední pro širokou veřejnost. Představení se budou konat v časech 9–11 a 16–18 h.
Celkem vystoupí 200 žáků z „Komeňáku“ i z odloučeného pracoviště na Nové Vsi.
Podtitul celé akce zní „Náš školní rok jinak“.
Společně s námi nahlédnete do zákulisí nejrůznějších vyučovacích předmětů, můžete
odcestovat do dalekých zemí, potrénovat cizí
jazyky, zasportovat si, zazpívat nebo se vrátit
v čase v hodině dějepisu. Čeká vás toho ale
mnohem víc. Všichni účinkující celý rok tréno-

vali, tvořili a nacvičovali, aby se s vámi mohli
podělit o to, co už umí, co ví, co dovedou.

TĚŠÍ SE NA VÁS ŽÁCI A UČITELÉ ZŠ
KOMENSKÉHO A PRACOVIŠTĚ NOVÁ VES

První krok k novému centru Kunčic

KUNČICE – Zastupitelstvo obce Kunčice
pod Ondřejníkem projednávalo na svém IX.
zasedání v polovině prosince loňského roku
mimo jiné investiční záměry obce pro rok
2016. Mezi schválenými záměry byla také
příprava Architektonicko-urbanistické soutěže
centra obce. Dne 14. ledna 2016 pak proběhlo úvodní jednání s Ing. arch. Janíkovou, která
nám byla přidělena Českou komorou architektů jako poradce pro uvedenou soutěž.
Pokusů o vybudování centra obce už proběhlo několik. Postupně byly zpracovány tři

návrhy centra obce. První zhruba před 30 lety.
Žádný z návrhů však nebyl uskutečněn. S odstupem času se zdá, že to může být jen dobře.
K žádnému z předešlých návrhů neproběhla
dostatečná veřejná diskuse s občany. A to je
špatně. Proto v současné době chceme k této
problematice přistupovat se vší vážností i pokorou tak, aby navržené centrum obce bylo
funkční, esteticky přitažlivé, snad i nadčasové, aby se stalo místem setkávání občanů,
živým organismem obce.

(Více na str. 3)

slovo starostky
Vážení spoluobčané,
nejen otočení listu v kalendáři, ale hlavně teplé sluneční
paprsky nás přesvědčují o příchodu dalšího ročního období.
I když s rozmary aprílového počasí musíme stále počítat, je
zcela evidentní, že jaro je již tady. Nás všechny nyní čeká
několik měsíců nádherně rozkvetlé beskydské přírody.
Kdo jiný by o radosti z jara mohl vyprávět více, než lidé,
kterým rozkvetlou zahradou začíná období jejich pěstitelských úspěchů. Věřme, že letošní rok bude k našim zemědělcům i ke všem milovníkům zahrad příznivý. V loňském
roce zorganizoval odbor životního prostředí MěÚ v rámci akce Ukliďme Česko brigádu, které se
účastnili i dobrovolníci z řad veřejnosti. V letošním roce se lze připojit k žákům i pedagogům ZŠ
Komenského, kteří se organizace akce ujali. Stejně jako v předchozích letech bude na programu
úklid určitých lokalit ve městě a v jeho okolí. Turistický oddíl mládeže zve vás i s vašimi dětmi
nebo vnoučaty 23. dubna na Otevírání ondřejnických studánek a kdo má rád divokou vodu,
pak si 2. dubna nenechal ujít Sancheho memoriál 2016. Teplé jarní počasí láká do ulic cyklisty,
kteří se mnohdy potýkají s problematickými dopravními situacemi. Ve spolupráci s Besipem pořádá odbor dopravy MěÚ bezpečnostní akci určenou dětem našich mateřských škol a seniorům.
Kromě mnoha společenských aktivit ve městě nás v letošním roce čeká novinka. Folklórní
skupina Kotci obnovuje po letech tradici pořádání soutěže O frýdlantského hudce, která se
uskuteční 7. dubna v Janáčkově síni. Jste srdečně zváni, stejně jako na besedu známého cestovatele Kolbaby, kterou by si hlavně milovníci dobrodružství neměli nechat ujít.
Ať již si vyberete cokoliv, ať jste praktikujícími a nadšenými zahrádkáři či jen s radostí užíváte
krásy přírody, věřím, že jarní sluníčko vám dodá energii a naplní vás sílou a optimismem. Přeji
vám pohodové a prosluněné jarní dny. 

Helena Pešatová, starostka města
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RADA MĚSTA FRÝDLANTU NAD OSTRAVICÍ
vyhlašuje KONKURZNÍ ŘÍZENÍ
na funkci ředitele/ky příspěvkové organizace
Základní škola Frýdlant nad Ostravicí,
náměstí T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace
Požadavky:
-odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a pedagogická praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
-plná způsobilost k právním úkonům
-znalost problematiky řízení a obecně závazných předpisů zejména v oblasti školství
-občanská a morální bezúhonnost
Písemně zašlete:
-přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon,
případně e-mail)
-úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém
vzdělání (diplom, vysvědčení o státní zkoušce, vysvědčení o pedagogické způsobilosti)
-úředně ověřený doklad o absolvování studia
pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků v oblasti řízení
školství, případně jeho doložení do 2 let ode
dne, kdy začne vykonávat funkci ředitele školy
-strukturovaný životopis, ve kterém budou
uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech
-čestné prohlášení o plné způsobilosti k práv-

ním úkonům
-koncepci rozvoje školy (maximálně 5 stran
formátu A4)
-výpis z evidence Rejstříků trestů (ne starší tří
měsíců)
-lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ředitele
Ke konkurznímu řízení budou přijaty
pouze přihlášky doložené kompletními
náležitostmi. Přihlášku, životopis, čestné
prohlášení a koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepište.
Předpokládaný termín jmenování do funkce: od 1. srpna 2016
Lhůta pro podání přihlášky: do 22. dubna
2016
Přihlášky doručené po tomto datu nebudou
do konkurzního řízení zařazeny.
Místo a způsob podání přihlášky: poštou
nebo osobním doručením v podatelně Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí
Adresa pro podání přihlášky: Městský úřad
Frýdlant nad Ostravicí, odbor školství a kultury, Náměstí č. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Obálku označte heslem: NEOTVÍRAT –
KONKURZNÍ ŘÍZENÍ – ZŠ TGM

Máte zájem o kompostér zdarma?
Vážení občané, město Frýdlant nad Ostravicí zjišťuje zájem občanů o bezplatné získání
zahradních kompostérů pro domácí kompostování biologicky rozložitelného odpadu.
Kompostéry by mohly být pořízeny z dotace
na základě vyhlášené výzvy Operačního programu Životní prostředí. Hlavním cílem projektu
je zapůjčení (a následné předání do vlastnictví)
plastových kompostérů do domácností za účelem snížení množství bioodpadu ukládaného
na skládky.
Formou ankety proto chceme provést průzkum, zda by byl o kompostéry ze strany občanů zájem. O kompostér mohou požádat
občané města žijící v rodinném domě, dále
občané vlastnící zahrádku na území města
nebo občané, kteří ji mají v pronájmu, a dále
majitelé rekreačních objektů na území města Frýdlant nad Ostravicí.
Žádost o dotaci předpokládáme podat
do konce listopadu 2016. Potenciální realizace
a konkrétní termíny závisí na skutečnosti, zda
získáme dotaci, a na časovém průběhu administrace projektu ze strany poskytovatele dotace. Následně by bylo nutné počítat s určitou
časovou lhůtou na provedení výběrového řízení
na dodavatele kompostérů. Z tohoto důvodu

jubilea
Jubilanti města Frýdlantu nad Ostravicí:
V měsíci únoru 2016 oslavil svá životní jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas:
paní Marie Krautová, 80 let, Frýdlant
pan Vítězslav Jež, 80 let, Frýdlant
pan Oldřich Blažek, 85 let, Frýdlant
paní Eleonora Šigutová, 85 let, Nová Ves
paní Marie Řeháková, 85 let, Lubno
paní Anděla Malcharová, 89 let, Lubno
V měsíci březnu 2016 oslavil své životní jubileum a dali se zveřejněním svůj souhlas:
paní Edeltrauda Cvičková, 80 let, Frýdlant
pan Eduard Kaňák, 85 let, Frýdlant
paní Vlasta Galasová, 90 let, Frýdlant
paní Ludmila Albertová, 91 let, Frýdlant
paní Anna Večeřová, 91 let, Frýdlant
paní Marie Vávrová, 91 let, Frýdlant
paní Jarmila Laníková, Frýdlant

Blahopřejeme
všem oslavencům

předpokládáme vlastní pořízení kompostérů
a následné zapůjčení občanům v roce 2017.
Pokud by město Frýdlant nad Ostravicí dotaci
získalo, budou kompostéry občanům zapůjčovány zdarma na základě uzavření smlouvy o výpůjčce na dobu 5 let a poté přejdou kompostéry
bezplatně do vlastnictví občanů. V případě,
že bude o kompostéry ze strany občanů větší
zájem, než bude nabídka kompostérů, budou
upřednostněny dříve došlé vyplněné dotazníky.
Pokud by město Frýdlant nad Ostravicí dotaci
nezískalo, nebude tento projekt realizován.
Domácí kompostování má několik výhod:
- sníží se množství komunálních odpadů a tím
i náklady města na jejich sběr, svoz a skládkování,
- kompostéry nahradí nevzhledné hromady
na zahradách, urychlí proces kompostování, odstraní zápach a umožní získání přírodního hnojiva pro vlastní potřebu,
- zlepšení životního prostředí.
Svůj zájem o přidělení plastového kompostéru
můžete vyjádřit vyplněním kontaktního formuláře, který je k dispozici na webových stránkách
města Frýdlant nad Ostravicí www.frydlantno.cz
a v tištěné podobě na odboru životního prostředí
Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí.
Možnosti odevzdání formulářů:
1. Elektronicky: kompostery@frydlantno.cz
2. Poštou: Město Frýdlant nad Ostravicí
Náměstí 3
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
3. Osobně: možnost vyplnění formuláře
na Městském úřadě Frýdlant nad Ostravicí, odboru životního prostředí v kanceláři č. 9 a podání na podatelně Městského úřadu Frýdlant nad
Ostravicí
Lhůta pro odevzdání formulářů: do 29. 5.
2016
Podmínky:
1. Žadatel musí mít trvalý pobyt nebo vlastnit nemovitost na území města Frýdlant nad Ostravicí.
Kompostéry lze zapůjčit také chatařům a zahrádkářům. Kompostéry nebudou zapůjčovány
majitelům nebo nájemcům bytů, kteří nedisponují zahradami.
2. Kompostér musí být umístěn na území města
Frýdlant nad Ostravicí.
3. Kompostovány budou vlastní biologicky rozložitelné odpady z domácností a zelené zbytky
z údržby zahrady.
4. Vzniklý kompost využijí občané přímo v místě
vzniku pro vlastní potřebu.
5. Uživatel souhlasí s případnou kontrolou využití poskytnutého kompostéru po dobu 5 let.

Májové odpoledne opět v autokempinku
Vzhledem k příznivým reakcím, které jsme
zaznamenali po loňské prvomájové akci, jsme
se rozhodli uspořádat i letos májové odpoledne
v podobném duchu a na stejném místě. Cesta
do autokempinku Beskydy za lubenskou lávkou
je příjemnou a nenáročnou procházkou pro místní
i přespolní návštěvníky všech věkových kategorií,
tedy i pro rodiny s dětmi, na které se chceme zaměřit nejvíce. Ale i pro motoristy je brána kempinku otevřena, parkování je zajištěno uvnitř areálu.
Pro děti chceme opět připravit nějaké atrakce,
např. skákací hrad, ale také několik soutěží, jejichž
absolventi obdrží diplom a malý „sladký“ balíček.

Pro návštěvníky bude připraven oblíbený kančí guláš a další občerstvení v režii jak pořadatelů,
tak samozřejmě i obsluhy kempinkové restaurace.
Reprodukovaná hudba je samozřejmostí, uvítáme
i harmonikáře a kytaristy k iniciování spontánní
zábavy.
Takže zveme všechny zájemce v neděli 1.
května odpoledne do autokempinku. Začátek je
ve 13 hodin, konec v podvečerních hodinách není
přesně stanoven.
Kéž by nám počasí přálo aspoň tak jako před
rokem!

J. Drabina, KSČM Frýdlant n. O.

Frýdlant nad Ostravicí

Žáci ZŠ Satinka na Nové Vsi jsou zlatí!
Březen v novoveské škole byl pro nás velice
úspěšný. Mezi jarními a velikonočními prázdninami jsme se stihli zúčastnit dvou soutěží
a obou velmi úspěšně.
Pěvecká soutěž Loutnička
Lucie Plevová z 3. ročníku zaujala svým výkonem v pěvecké soutěži Loutnička a obsadila

Lucie Plevová.

krásné 1. místo. Obvodní kolo soutěže se konalo na 8. ZŠ ve Frýdku-Místku a konkurence
mezi mladými zpěváky byla opravdu velká. Lucie si tak bude moci zazpívat spolu s cimbálovou muzikou a dalšími úspěšnými žáky na závěrečném koncertu, který se koná 5. dubna
v 17 hodin na Frýdeckém zámku.

Turnaj v přehazované
Sportovní tým složený z žáků 4. a 5. ročníku
naší školy vyhrál 1. místo v turnaji v přehazované. Soutěž se konala na 6. ZŠ ve Frýdku-Místku a naši mladí sportovci byli ze všech 10
zúčastněných týmů prostě nejlepší.

www.novaveszs.cz

Zleva: P. Zátopek, P. Zátopková, V. Pyško, P. Dudek, J. Novák, A. Literáková, P. Liška,
P. Javorský, J. Blažek, M. Podraský a jejich trenérka Mgr. A. Juríčková.

Hraní, tvoření, dramatika, i tohle je Tégeemka
Těšíte se na jaro? My v ZŠ TGM se ho už
nemůžeme dočkat, a protože se nám to čekání
zdá příliš dlouhé, krátíme si ho různými způsoby. V měsíci březnu to bylo hned několik aktivit,
o nichž bychom vám rádi napsali. Nejprve si ti
nejmenší, prvňáčci, zahráli na indiány a možná si
při tom uvědomili, jak moc jsou „indiánské myšlenky“ pro dnešní dobu aktuální. Například ta, že
„až bude pokácen poslední strom, až bude otrávená poslední řeka, až bude chycena poslední
ryba, tehdy poznáme, že peníze se nedají jíst“. Co
k tomu dodat? Malí indiáni si to zatím ještě tolik
neuvědomují, a tak bylo veselo a dobrá nálada
provázela i další projekty – besedy o tradicích jarních svátků, Velikonoční dílny. Ve středu 16. března jsme se pak pobavili na výchovném koncertu
Škola z Marsu, který pro nás připravilo Kulturní
centrum. Hudební vystoupení se dětem moc líbilo.
O úsměv na tváři se postaral i náš tradiční školní
host, malíř, ilustrátor, skvělý vypravěč a bavič, pan
Adolf Dudek. Během pondělí 21. a úterý 22. března se s ním mohli setkat všichni žáci 1. stupně.
Také na 2. stupni se v ZŠ TGM snažíme připravit žákům do jejich vzdělávání mnohé projekty
či aktivity přinášející oživení a zábavu. Jedním
z nich je např. Dramatická výchova. Ale o té už
více paní učitelka Jana Kořená: „Dramatická
výchova svým obsahem patří mezi esteticko-výchovné předměty podobně jako výtvarná, hudeb-

ní a literární výchova. Zahrnuje spontánní nebo
improvizované jednání, strukturované hry, cvičení
a fixovaný tvar etud, určených k prezentaci v rámci skupiny… Tuto definici byste si mohli přečíst,
kdybyste nahlédli do našeho školního vzdělávacího programu, ve kterém má tento volitelný předmět (nabízený žákům 7. a 8. ročníku) své pevné
místo od roku 2008. Ale víte, co si pod touto charakteristikou máte představit? Co se vlastně děje
za zavřenými dveřmi žákovské knihovny, kde
proudí každý týden zástup štěbetajících sedmáků
anebo osmáků?
Učím dramatickou výchovu od prvních chvil,
kdy byla na naší škole „zavedena“. Počátky byly
úsměvné, chvíli trvalo, než jsme společně se
skupinou vážných zájemců o výuku DrV vytvořili

program, který by rozvíjel potřebné schopnosti
a zároveň byl natolik pestrý, aby zúčastněné bavil
a aby se cítili dobře. Hledal se i vhodný prostor,
ve kterém by lavice a tabuli nahradil koberec –
nejdůležitější pomůcka pro výuku. Pochopitelně
jsem musela začít znovu se studiem. Kurzy, odborná literatura, konzultace s odborníky… Je to
nekončící příběh, protože pořád se snažím získávat nové informace, učím se a zkouším nové metody výuky, zařazuji nové hry… Zrovna na konci
března mě čeká dvoudenní seminář v Brně. Dva
dny tvrdé práce, ale moc se těším, protože když
pak slyším na konci vyučovací hodiny potlesk
svých „svěřenců“ (v hodině češtiny se mi to kupodivu nestává!?), jsem si jistá, že moje práce má
smysl!“ 
lg, jk

Volitelný předmět dramatická výchova má u starších dětí ze ZŠ TGM úspěch.

Prvňáčky v Tégeemce těší vlastnoručně vyrobené velikonoční dekorace.

Malé indiánky z 1. A v ZŠ TGM.

Děti z mateřinky lyžovaly s instruktory na Bílé

V posledním únorovém týdnu čekal na děti
z MŠ Janáčkova a MŠ TGM lyžařský výcvik
na Bílé. Letošní zima sněhové nadílce moc nepřála, ale dětem se povedlo vyprosit si u počasí
aspoň malý sněhový příspěvek a nic jim nebránilo začít sportovat.
Po průvodních rozpacích dětí a zařazování
do skupin dle dosavadních lyžařských zkušeností si všichni začali ježdění na horách užívat.

Děti se učení chopily velice zodpovědně a neodradilo je ani nevlídné deštivé počasí, které
si pro nás Beskydy připravily uprostřed týdne.
A ačkoliv se den následující zdálo, že dětem i instruktorům už docházejí síly, v pátek se
všichni sešli s úsměvem a odhodláním ukázat
přítomným rodičům, sourozencům, babičkám
i dědečkům své umění při závodech. Malí
lyžníci kromě rychlosti předvedli také zvládnu-

tý malý i velký oblouk, řádné brždění i ježdění
na vleku. Ti největší borci se nám pochlubili
na velké sjezdovce při slalomu.
Medaili si nakonec odvezli všichni, a tak
jsme se mohli po týdnu náročného sportování spokojení vrátit k obvyklým hrám do našich
útulných tříd. Za hezké chvilky děkujeme trpělivým instruktorům ze Sun Ski.

Nikola Volná, učitelka MŠ TGM
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Turistický oddíl mládeže Kamínek z Chropyně hostil naše Divočáky
Město Frýdlant nad Ostravicí ve spolupráci s BESIPem a Policií ČR

Frýdlant nad Ostravicí

ve

Vás srdečně zve na besedu, která se bude konat

v pondělí dne 25. 4. 2016 ve 14.00 hodin
ve společenské místnosti Domova pro seniory

„SENIOŘI V (ne)BEZPEČÍ“
NA SILNICI, NA ULICI, DOMA…

Frýdlantský turistický oddíl mládeže Divočáci
navštívil o jarních prázdninách tamní oddíl Kamínek.
Tento oddíl měl letos pořádat uměleckou soutěž
„tomíků“ zvanou „Kukla“, na kterou se Divočáci přihlásili. Protože se ale přihlásilo málo oddílů, „Kukla“
byla zrušena, ale vedoucí Kamínku nás pozvala
na návštěvu. Tak jsme se do Chropyně na dva
dny vydali. Předcházela tomu e-mailová korespondence a vedoucí Kamínku Hanka Paňáková nám
ochotně zdarma poskytla střechu nad hlavou v jejich klubovně.
Když jsme ve čtvrtek10. března vystoupili
na chropyňském nádraží, už nás tam obětavá
Hana vyhlížela se svými dvěma instruktorkami,
které též náhodou měly jarní prázdniny. Aby nám
ulehčila asi dva kilometry dlouhou cestu do centra
Chropyně, vzala na pomoc kolo a ověnčila ho zavazadly našich nejmenších.
V klubovně další mladý instruktor už ohříval výborný guláš, který pro nás Hana připravila, takže
naše instantní polévky a čaje jsme neupotřebili.
Po obědě jsme se seznámili s dětmi, které po vyučování do klubovny přišly a společně jsme pak
vyrazili na „Kimovu hru“ kolem chropyňského zámku. Po návratu do klubovny jsme hráli hry, střídavě
naše a jejich. Kamínek má spoustu her, mnohé
jsme neznali a používaly se při nich pomůcky, které
si oddíl vyrobil. Překvapilo nás ohromné množství
kostýmů, které oddíl využívá při akcích pro veřejnost
a na táborech. Většinu jich vyrobila nebo obstarala

vedoucí oddílu. V kronikách oddílu jsme viděli krále
Ječmínka s jeho družinou na zámku, děti v kostýmech na táborech, na akci „Vítání jara“ a jiných.
Klubovna je bývalá třída ve staré škole a dlouhá přilehlá chodba je obložena stovkami krabic s kostýmy. Město oddíl finančně podporuje a ten připravuje
akce, které navštěvují nejen občané Chropyně, ale
i okolních vesnic a měst. Večer, když menší místní
děti odešly, nám instruktoři zapůjčili zajímavou hru
se světelnými pistolemi, která se bodovala, a ti nejlepší dostali diplom. Pak jsme se uložili ke spánku
na karimatkách svých, podložených karimatkami
Kamínku. V teple klubovny jsme se pěkně vyspali.
Příští den po snídani nás čekalo překvapení. Vedoucí Hana Paňáková nás zavedla do zámku, který
otevřela jen pro nás kastelánka a prohlédli jsme si
komnaty a muzejní sbírky Kroměřížska. Paní kastelánka přizpůsobila výklad našim malým dětem,
seznámila je s pověstí o králi Ječmínkovi a trochu
je vyzkoušela. Po návratu do klubovny jsme dostali pamětní list – puzzle „Město krále Ječmínka“
a sladkosti do vlaku na zpáteční cestu. Divočáci
zase na památku věnovali starší členům Kamínku
informační brožury o městě Frýdlantu n. O. a jeho
okolí a menším dětem drobné pozornosti – propisky
a přívěsky ke klíčům.
Moc děkujeme Městu Frýdlant nad Ostravicí,
které nám věnovalo tyto dárky a materiály o městě
a my jsme se tak mohli Kamínku odvděčit za jejich
pohostinnost a zároveň jim takto přiblížit město

a jeho okolí.
Na oplátku pozvali Divočáci TOM Kamínek
do Frýdlantu n. O. na podzimní víkendový pobyt.

MB

Kunčice p. O.

První krok k novému centru Kunčic

Vstup zdarma, každý senior obdrží malý dárek!

Smíšený pěvecký sbor Cantica Laetitia ze Zlína – 15. 4., pátek, 19.00,
Kostel sv. Bartoloměje, Frýdlant nad Ostravicí.

Kunčice p. O.

Oxid uhelnatý může být osudným společníkem

(Pokračování ze str. 1)
U plynových spotřebičů je před uvedením
do provozu potřebná výchozí revizní zpráva
spotřebičů, bez ní nesmí být užívány. Pokud
se jedná o novostavbu, nesmí být bez výchozí revize spotřebičů stavba užívána a také poskytovatel plynu neuzavře s uživatelem stavby
smlouvu o odběru plynu. Dále se u plynových
spotřebičů musejí provádět provozní revizní
kontroly (1x za 3 roky) a pravidelné kontroly (1x
za rok). Revize může provádět pouze odborně
způsobilá osoba k provádění revizí a zkoušek
v potřebném rozsahu. Povinnost zabezpečovat
provádění provozních revizí a kontrol se vztahuje pouze na majitele objektů pro bydlení. Bytová
družstva, pokud jsou majiteli celého bytového
domu včetně bytových jednotek, mají za povinnost provádět provozní revize a kontroly jak
ve společných prostorách, tak i v bytových jednotkách. Jinak by tomu bylo pouze v případě,
kdyby v rámci nájemní smlouvy, předávacího
protokolu nebo jiného obdobného dokumentu
bylo plynové zařízení předáno do osobního užívání nájemcům bytů. Společenství vlastníků bytových jednotek jsou povinna zajišťovat kontroly
a provozní revize plynových zařízení vně bytové
jednotky, domovního plynovodu ve společných
prostorách. Provádění pravidelných provozních

revizí a kontrol v rodinných domech, chatách,
chalupách není vyžadováno, je však vhodné,
účelné a žádoucí tyto provádět.
Prevencí u plynových spotřebičů je tak
jednoznačně provádění pravidelných kontrol
a revizí, které minimalizují možnost špatné
funkce spotřebičů a tím i riziko možného ohrožení vašeho života a zdraví. Provádění pravidelných revizí a kontrol je dále možné doplnit
detektorem spalin (oxidu uhelnatého). Detektor
se umisťuje do místnosti, ve které se nachází
plynový spotřebič, a v případě výskytu oxidu
uhelnatého v prostoru nás akustickým signálem upozorní na hrozící riziko. Pořizovací cena
takovéhoto detektoru začíná okolo 800 Kč
a po dobu provozu vyžaduje detektor jen velmi malé provozní náklady, které jsou spojeny
převážně s výměnou baterií. Dražší detektory
využívají místo napájení bateriemi napájení ze
sítě 230 V a navíc disponují záložní baterií pro
případ výpadku elektrické energie.
Náklady na revize, kontroly, pořízení a provoz detektoru jsou zanedbatelnou částkou oproti tomu, o co všechno můžete přijít v důsledku
vzniku mimořádné události při špatné funkci
plynových spotřebičů. Neriskujte život a zdraví.

Marek Cochlar,

velitel družstva JSDH Kunčice p. O.


(Pokračování ze str. 1)
Důležité je, aby se na přípravě a vzniku centra
obce podíleli jeho budoucí uživatelé – občané.
Veřejná debata k této problematice byla zahájena přednáškou s besedou – Nové centrum
obce, která se uskutečnila v únoru v zasedací
místnosti obecního úřadu. Co jsme se na přednášce dozvěděli? Krajinářští architekti Ondřej
Nečaský a Zdeněk Strnadel přednášku zahájili
širším pohledem na problematiku. Seznámili nás,
jak je možné vnímat krajinu, a objasnili nám vývoj kulturní krajiny od neolitu až po současnost.
Po tomto širokém a obecném úvodu přešli na vývoj urbanizace naší obce. V průběhu večera nám
byly ukázány historické mapy obce (ze 17. století,
18. století, 19. století, vojenské mapy, letecké pohledy). Bylo zajímavé si uvědomit odlišný vývoj
zástavby v různých obdobích a v různých částech obce.
Ve stručnosti jsou níže uvedeny nejdůležitější
informace z historie.
Počátek osídlení naší obce spadá na začátku
14. století příchodem úředníka Kunze z hukvaldského hradu. Lokátor Kunz tehdy přidělil novým
osadníkům pozemky. Tehdejší les rozdělil podél
potoka na pozemky jednotlivým osadníkům.
Z dnešního pohledu se jedná o potoční typ zástavby.
Na konci 15. století proběhla další vlna osídlení obce, a to tzv. Valašská kolonizace. Jednalo
se o pastýřské kmeny z jižního Rumunska – Valachy, kteří pravděpodobně osídlili výše položené části obce. Chalupy jsou rozmístěné volně
po krajině v závislosti na konfiguraci terénu, jde
tedy o tzv. pasekářkou zástavbu.
Dalším důležitým milníkem ve vývoji urbanizace obce bylo roku 1888 vybudování železnice a nádraží na horním konci obce. Příliv ostravského obyvatelstva se následně podepsal
do urbanistické struktury vilovou zástavbou, která
přirozeně navazuje na rozptýlenou pasekářkou
zástavbu. Vily městského charakteru si zde tehdy
nechávali stavět zámožné ostravské rodiny.
Po II. sv. válce nastává převážně na horním
konci a také v okolí huťařství stavební boom, který
do stávající urbánní struktury přináší hustě osídlené čtvrtě s rodinnými domy městského charakte-

ru. Zájem Ostravanů o rekreaci v naší obci přináší
v druhé polovině 20. stol. výstavbu rekreačních
středisek a chatových osad. V současnosti probíhá výstavba rodinných domů v celém katastru
obce.
V další části přednášky nás stavební architekti Daniel Baroš a Michal Nejezchleb seznámili
s problematikou veřejného prostoru jako místa
setkávání, kontaktu a komunikace. Dobrý veřejný
prostor podporuje setkávání a komunikaci, zábavu a akce, měl by být bezbariérový a jednoduchý,
nabízet funkční pestrost a být navržen v lidském
měřítku, nabízet možnost zastavení a pozorování, být zapamatovatelný a mít charakter (genius
loci). Jako příklad dobré praxe byla uvedena přeměna středu obce Prostřední Bečva.
Poslední příspěvek se zaobíral tématem architektonické soutěže. Dozvěděli jsme se, co to
architektonická soutěž je, jaké jsou její výhody
a jak probíhá.
Architektonická soutěž je specifické výběrové
řízení, které podléhá právnímu řádu ČR, umožňující optimální výběr projektanta na základě široké
škály parametrů hodnocení.
Výhody, které architektonická soutěž přinese:
• kritérium hodnocení je poměr ceny a kvality (nerozhoduje pouze nejnižší cena za projekt)
• investor zná řešení stavby a jeho kvalitu dříve
než cenu za projekt
• výběr z více různorodých návrhů
• nezávislá odborná porota
• diskuze (stanovení soutěžních podmínek – diskuze nad záměrem – CO CHCEME, diskuze nad
návrhy)
• výstava návrhů – pro veřejnost
Co nás čeká.
1. Příprava soutěže (3–4 měsíce)
• Promyslet předmět soutěže a zvolit druh soutěže
• Zpracovat koncept soutěžních podmínek
• Připravit soutěžní podklady – diskuse s veřejností – kulaté stoly, besedy, ankety
• Sestavit soutěžní porotu

Spolek Náves Kunčická ve spolupráci s Tomášem Hrubišem, jr.
vás srdečně zvou na Koncert a křest debutového alba

Tomáše Hrubiše – Tlecí doba

Na svém debutovém albu Tomáš Hrubiš (hudba/piano/texty) spolupracoval s houslistou a zvukařem Tomášem Vtípilem (DG 307), zpěvačkou a herečkou Sárou Venclovskou (HaDivadlo) a především se saxofonistou Jiřím Jelínkem, v minulosti členem skupin Psí vojáci, Zátory či
Garáž, který se také ujal hudební produkce nahrávky.
Křest se uskuteční:
15. 4. v 19.00 hodin
v bývalé Smuteční obřadní síni, nyní Rotunda
(Kunčice pod Ondřejníkem 824)
V rámci večera vystoupí:
Tomáš Hrubiš: piano
Sára Venclovská (HaDivadlo): zpěv
Martin Kučera: trubka
Jiří Jelínek (ex Psí vojáci): kmotr desky

TAKTO UŽ NE!: Návrší naproti (přes cestu)
dřevěnému kostelíku na horním konci obce
s dřevěným altánem a stožárem vysokého
napětí.
• Definitivní znění soutěžních podmínek (schválení regulérnosti ČKA)
• Vyhlášení soutěže
2. Zpracování soutěžních návrhů architekty (2
měsíce)
3. Přezkoušení a posouzení návrhu porotou (2
dny)
4. Oznámení výsledků soutěže, vyplacení cen
5. Zadání zakázky dle zákona o veřejných zakázkách v jednacím řízení bez uveřejnění
K zamyšlení: To, jak přistoupíme ke svému
okolí, je na nás. Důležité je uvědomit si, že dnešní
rozhodnutí ovlivní budoucí obraz obce.

Tomáš Hrubiš, starosta obce

Zdeněk Strnadel,

člen komise pro rozvoj obce
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slovo starosty
Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a máme první čtvrtinu letošního roku za sebou. Užíváme si prvních jarních dnů a věřím, že jste v klidu prožili
i velikonoční svátky. Každý slunečný den nás táhne ze svých domovů na zahrady i zahrádky, abychom je připravili na jarní sezonu.
I v obci jsme začali s postupným úklidem komunikací a veřejných
prostranství. Od prvního dubna nastoupili na obec pracovníci na veřejně prospěšné práce a věříme,
že s jejich pomocí udržíme naši obec v čistotě a pořádku. Tito pracovníci jsou financování z Úřadu
práce ČR. Velkou zásluhu na tom, jak bude vypadat naše vesnice, máte především vy, občané.
Věřím, že stejně jak chcete mít hezky kolem svých domů, tak vám záleží i na tom, jak bude vypadat
veřejné prostranství, komunikace a ostatní zákoutí v naší obci. Tímto bych chtěl upozornit majitele
psů, aby si svoje čtyřnohé miláčky řádně zabezpečili a nepouštěli je vykonat potřebu na obecní
plochy, případně si po nich řádně uklidili. Je to ostuda celé obce, když máme cesty lemované psími
exkrementy. Dalším nešvarem je třídění odpadů. Poslední dobou nacházíme v nádobách na tříděný
odpad velké množství nevytříděného odpadu a kolem těchto nádob pohozené předměty, jako jsou
staré pneumatiky, koberce, dřevěné odpady apod. Tyto sběrné nádoby slouží pouze pro tříděný
odpad a na každé nádobě, je jasně vyznačené, co do ní patří. Ostatní odpady jsou buď komunální,
velkoobjemový či nebezpečný odpad. Sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu probíhá dvakrát ročně. Nejbližší termín je 9. dubna. Porovnání svezeného množství odpadů za poslední
rok s předcházejícím rokem nám jasně ukazuje, že neúměrně stoupá množství svezeného komunálního odpadu a klesá množství vytříděného odpadu. Což znamená, že se méně třídí a komodity
odpadů vhodné pro vytřídění, za které dostáváme od společnosti EKO KOM peníze do rozpočtu,
končí v odpadu komunálním, za který platíme velké peníze. Pokud tomu tak bude i nadále, budeme
nuceni od příštího roku zvýšit poplatky za odpady. Zamyslete se, zda je to tak složité odpad rozdělit,
a neničte úsilí těch, kteří poctivě třídí. Dále bych chtěl upozornit, že na pozemku u kravína se nachází
sběrné místo pro uložení větví a klestí vznikajících z ořezu stromů u rodinných domů v katastru obce
Lhotka. Předpokládám, že během měsíce dubna až května se nám podaří zprovoznit i sběrné místo
pro ukládání drobnějšího biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu, např. tráva, zbytky
rostlin apod. Na závěr mi nezbývá než vám popřát hodně jarního sluníčka a dobré nálady. Zdeněk
Kubala, starosta	
Zdeněk Kubala, starosta

Sběr velkoobjemového, nebezpečného
a elektro odpadu v obci Lhotka
V sobotu 9. dubna u hospody Pod Ořechem
v 8.00 až 8.30 hodin, u obecního úřadu 8.40
až 9.25 hodin. Budou se sbírat i pneumatiky.
Nebezpečné odpady – mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly
od postřiků a jiné chemikálie, zbytky barev,
laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky, rozbité či rozebrané televizory,
monitory, obrazovky, rádia, počítače, lednice,
mrazničky, sporáky, pračky.

Velkoobjemové odpady – skříně, ostatní
nábytek, koberce, matrace.
Zpětný odběr elektrozařízení – POUZE
KOMPLETNÍ A NEROZEBRANÉ!!! – lednice, mrazničky, sporáky, pračky, mikrovlnné
trouby, fritovací hrnce, varné konvice, vařiče,
myčky nádobí, vysavače, žehličky, váhy, zářivky, výbojky, monitory, tiskárny, televizory,
rádia, videorekordéry, telefony a ostatní domácí spotřebiče.

Z Hrabové přijela zábava
V pátek 4. března zval plakát do sálu Obecního domu ve Lhotce na představení Divadla
U lípy z Ostravy Hrabové. Posledně přijeli
s představením Let Madrid – Mexiko, tentokrát
byl název hry jednoslovný – Kostrč.
Ale jak jsme zjistili, nejednalo se o část lidského těla, ale název hradu, který restituovali
potomci šlechtického rodu žijící v Americe.
Předlohu si hrabovští ochotníci, jmenovitě
František Letal, upravili a obohatili o scénky
a dialogy, které dodaly hře větší spád a vtip.
Bylo by zbytečné popisovat obsah hry, v níž
nemajetný šlechtický potomek, žijící v USA,
přijede neznalý skutečného stavu věcí převzít
rodinné sídlo. A z toho pramení řada komických
situací. Je vidět, že U Lípy se svému koníčku

věnují s patřičným zápalem, protože i herecké výkony členů souboru rok od roku rostou.
Vzniklo tak představení, které bohatě splnilo
motto hry – Divadelní hra Kostrč má jedinou
ambici – pobavit diváka. A to se ochotníkům
z Hrabové opravdu povedlo. Diváci v sále
Obecního domu ve Lhotce častokrát propukali
v smích a dokonce odměnili herce potleskem
na otevřené scéně. Je ale trochu škoda, že
návštěva na představení neodpovídala lhoteckému standardu, což je úplně plný sál. A je to
ke škodě těch, kteří tentokrát vyměnili divadlo
za televizi. Snad budou mít šanci to napravit.
Věříme, že ochotníky z Hrabové opět přivítáme
a jejich elán a vzrůstající kvalita slibuje další
dobrou zábavu.
J. H.

Lhotka

Pohybové dovednosti dětí z MŠ Lhotka
V naší mateřské škole po celý rok vedeme
děti k rozvoji pohybových dovedností a podporujeme zdravý životní styl. Přispívá k tomu každodenní pobyt v přírodě – v zahradě, ale především na vycházkách, kdy využíváme bohaté
nabídky přírodních podmínek Lhotky i okolí.
Během podzimních měsíců děti jednou týdně navštěvovaly bazén U Fandy, kde pod vedením lektorky plavání zdokonalovaly svou obratnost ve vodě a následně v sauně posilovaly
svůj imunitní systém.
Na základě dobrých zkušeností z minulých
let převážná většina starších dětí absolvovala
od 29. 2. do 4. 3. pětidenní lyžařský kurz LYŽUJEME SE SLUNÍČKEM ve SKI areálu Bílá.
Ráno před osmou odjížděla skupina lyžujících,
spolu s dětmi MŠ Kozlovice, autobusem a pod
vedením zkušených instruktorů dvě hodiny
denně zvládala hravou formou základy lyžování. Úplní začátečníci v lyžařské školičce a vyspělejší lyžaři už i na velké sjezdovce. I přes
náročnost neobvyklé fyzické zátěže byly děti
po návratu do MŠ neuvěřitelně čilé a natěšené
na další den. Týden na sněhu uběhl jako voda
a vyvrcholil měřením lyžařských sil v závěrečných závodech. Malí lyžaři projížděli vytyčenou
tratí a předvedli své lyžařské umění i mnohým
přihlížejícím rodičům. Za skvělý výkon získali
diplom, medaili a Brumíka. V současné době
obohacujeme dětskou pohybovou aktivitu jarní
sérií plavání.
Rodičům, kteří vítají aktivity ke zdokonalování pohybových dovedností, patří poděkování
za podporu a rozvoj sportování jejich dětí. Stále
platí: Ve zdravém těle zdravý duch.
SPORTU ZDAR!
M. Laníková

krátce z obce
Termíny odpadu
Termíny svozu komunálního odpadu v dubnu: úterý 5. 4. a 19. 4.

Poplatek za psa
Připomenutí občanům – v březnu je nutno
uhradit poplatek za psa!
Poplatek uhraďte hotově na pokladně OÚ
nebo 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.
Ze 143 evidovaných není k datu 22. 3. doposud uhrazeno 65 psů + 1 pes z roku 2014
a 1 pes z roku 2015.

jubilea
V měsíci dubnu oslaví svá nádherná životní
jubilea a ke zveřejnění dali souhlas občané:
Mertová Emílie
90 let
Volná Květoslava
89 let
Sasýnová Alžběta
87 let
Za obecní úřad přejeme všem oslavencům
do dalších let pevné zdraví, mnoho spokojenosti a životního elánu.

rozloučili jsme se
V měsíci březnu jsme se rozloučili
s panem Aloisem Šrubařem.
Nezapomeneme.

Lhotečtí senioři v březnu bilancovali

O tom, že věk je jenom číslo, vědí moc
dobře lhotečtí senioři, kteří se ke zhodnocení
uplynulého období svého Klubu sešli v pátek
11. 3. odpoledne v restauraci Pod Ořechem.
A bylo co bilancovat. Ke tradičním akcím,
jako je setkání u „vaječiny“, opékání buřtů,
krmášská zábava a večírek seniorů, připravili v uplynulém roce i zájezd do Miniarboreta
– okrasné zahrady ve Staříči a ke včelařům
do Chlebovic. A protože hospodaření klu-

bu je i v letošním roce příznivé, uvažují, že
kromě klasických lhoteckých akcí připraví
zájezdy do řeznického muzea ve Valašském
Meziříčí, ale snad i do Polska na krakovský
Wavel.
Účastníci „výročky“ vyslechli kromě zprávy svého předsedy Karla Závodného o činnosti klubu i bilancování činnosti obce spolu
s plánem připravovaných záměrů pro občany
v příštím období, se kterými seniory seznámil

starosta obce Zdeněk Kubala.
Pro všechny lhotecké seniory bylo připraveno velmi chutné občerstvení, pro přítomné
ženy navíc kytička, kterou dostaly k nedávnému mezinárodnímu svátku žen.
Na výroční schůzi Klubu seniorů, který
ve Lhotce působí již 22 let, byl doplněn nejen
výbor, ale i členská základna o nové členy,
kterých je nyní v obci necelá padesátka.

Pavel Pasek

Pochvala pro šachisty
V létě loňského roku vznikl ve Lhotce šachový oddíl, který se přihlásil do okresní soutěže. Hned od počátku se lhotečtí šachisté
pomalu prodírali dvanáctičlennou tabulkou
a získávali sebevědomí, až to po vítězství
v 8. kole znamenalo postup na 2. místo, které
si v následujícím kole další výhrou upevnili.
Aby zkvalitnili přípravu na soutěž a zároveň zapojili co největší počet členů, vyhlásili
1. šachový přebor oddílu od dubna do srpna,
kde si vzájemně změří všichni zájemci svoje
síly. Bližší podrobnosti, přihlášku do přebo-

ru a aktuality ze šachového oddílu je možné
najít na webových stránkách – www.preborlhotka.webnode.cz.
Šachový oddíl TJ Sokol Lhotka vyzývá všechny příznivce šachového sportu,
včetně mládeže, aby se připojili, a tím se
rozšířila naše základna. Zároveň prosíme
všechny potencionální sponzory o příspěvky
na nákup šachů a digitálních hodin, které
do dnešního dne máme zapůjčeny od kolegů z TJ Karviná, kterým touto cestou moc
děkujeme.
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Bohumil Marek o tom, odkud se vzal název Baška
Bohumil Marek
*3. 12. 1903 Dolní Bludovice
+17. 8 1982 Frýdek-Místek
Básník Lašska, propagátor života lužických Srbů, významný regionální kulturní pracovník, žil v Bašce od roku 1962. Zajímal se
rovněž o historii Bašky. Dokazuje to i článek
publikovaný v sedmdesátých letech v časopise Těšínsko:
Odkud název Baška?
Názvy našich obcí jsou často velmi zajímavé v zázemí zkoumání. Vždyť studium je i výkladem dávné i bližší minulosti dle stáří obce.
V letopisech se dočítáme první záznamy se
jménem vsi, městečka či města.
V roce 1960 byly spojeny s Baškou Kunčičky u Bašky a Hodoňovice.
Zpráva o Kunčičkách u Bašky je z roku
1277 jako Cunczendorf. Svědčí o zakladateli Kuncovi. O Hodoňovicích (Quittendorf) je

z roku 1388. A o Bašce až z dob husitských
válek, a to z roku 1434 i s pečetí, na níž je
ležící ovce čili „boška“. Je tu značné časové
rozpětí.
Názvy obcí jsou zajímavé po stránce původu, jazykové, historické i hospodářské. Stará listina nám leccos napoví, ale též zamlčí.
Poví nám třeba o poměru vsi (či obce) k většímu celku, jak se utvářel majetek feudálního
pána. Poví nám třeba o jiném názvu sídliště,
které postupem doby po opuštění obce obyvateli se stala „pustou“ a byla později znovu
osídlena. Takovým svědectvím jsou například
Hodoňovice, na jejichž půdě byl původně název Quittendorf (r. 1388), pak Quittenov (r.
1404). Až pak snad Hodoň založil dnešní Hodoňovice, či snad původně Hodáň Hodáňovice. V tom případě byl by tu vliv lašského
nářečí lidu, které místo „á“ dává přednost
svému „o“.

Za poznáním krás naší vlasti 2016
Také v letošním roce připravuje Kulturní komise Obce Baška třídenní autobusový zájezd,
který se uskuteční ve dnech 16.–18. září 2016.
Předpokládaná trasa zájezdu:
Pátek 16. září
Baška – Broumov 10.00 – 12.00 (Benediktinský klášter je jednou z nejvýznačnějších barokních památek královehradeckého kraje. Při
prohlídce mj. uvidíte unikátní klášterní knihovnu se 17 000 svazky, kostel sv. Vojtěcha
s bohatou výzdobou, kde je vystavena vzácná
kopie tzv. Turínského plátna).
13.00 – 16.00
Turistická trasa s průvodcem Adršpašskými skalami (nádherné výhledy na skály,
Malý a Velký vodopád, možnost projížďky
po jezírku).
Sobota 17. září
9.00 – 10.30
návštěva hradu Kost (nejzachovalejší
gotický hrad u nás – 1. okruh rod Kinských
v Čechách)
11.30 – 14.30
Máchovo jezero, možnost projížďky parníkem s průvodcem a výkladem (oběd bude
zajištěn v některé z restaurací v areálu Máchova jezera).
15.00 – 16.30
Hrad Houska (gotický hrad opředený tajemstvím, mimo hlavní prohlídkový okruh
hradu – samostatně ozvučené, ručně vyřezávané pohyblivé Dantovo Peklo).

Neděle 18. září
9.00 – 11.00 Barokní klenot Kuks – nově
restaurováno (špitál, kostel barokní lékárna,
založeno Antonínem Šporkem. V lapidáriu se
seznámíte s originály soch alegorií Ctností
a Neřestí od nejvýznamnějšího českého barokního sochaře Matyáše Brauna
14.00 – prohlídka (Areál bojiště bitvy u Hradce Králové 1866, prusko-rakouská válka – největší bitva 19. století u nás – letos 150 let)
Návštěva muzea – multimediální sál, vyhlídková věž, možnost občerstvení v kavárně.
Ubytování a stravování – Vysokoškolské
koleje v Hradci Králové – dvoulůžkové pokoje.
Stravování: pátek – večeře
Sobota – snídaně – večeře (oběd – Máchovo jezero)
Neděle – snídaně – oběd
V programu zájezdu je počítáno se zajištěním průvodce u všech objektů, které navštívíme.
Trasa zájezdu je upravena tak, aby nebyla
uspěchaná. Návrat do Bašky se předpokládá
nejpozději do 21.00 hodin. Bližší podrobnosti
k zájezdu budou publikovány v květnovém
vydání Zpravodaje OB a v měsíčníku Frýdlantsko-Beskydy.
Vzhledem k očekávanému zájmu o tento
zájezd doporučujeme nezávaznou předběžnou rezervaci nahlásit vedoucímu zájezdu
panu Davidu Blahutovi. Tel.: 737 910 533.
Předpokládaná cena zájezdu – 2 200 Kč.

Většina osad, vod a kopců v našem okolí
mají slovanský název. Staré „keltské“ názvy
příslušejí spíše horám a vodám. A že mnoho
vsí a měst mělo dříve i německý název, je
ze samé podstaty osídlovatelů na panstvích,
kteří buď původem byli Němci nebo z podřízeného poměru, či též z daného zvyku přijímali německá jména. Též valašská kolonizace po hřbetech a odnožích Karpat (Karpači)
zanechala mnohé názvosloví, z něhož třeba
vycházet při našem studiu. Ale nejprůkazněji
je dokázáno, že třeba Těšínsko a zvláště jeho
údolní část osazovali Slované. Třeba i odjinud než přímo z nejbližších oblastí. Tak např.
tzv. německá kolonizace přivedla k nám i další slovanské osadníky, Lužické Srby. Ti popřípadě novému sídlu na Těšínsku dali název
obce, z níž z původní vlasti přišli. Jsou takto
věci výzkumu toho druhu dvě obce u Frýdku,
které mají stejný název v Lužici: Řepiště –
Rěpiščo (dnes Reppist a Sedliště – Sedliščo
(dnes Sedlitz). Popřípadě i Chlebovice u Místku, které se původně jmenovaly Nemášchleby, které mají svého jmenovce rovněž v Srbské Lužici – Njemašchlěby.
Když pak projdeme výzkumem názvu Baška, shledáme hned několik názorů. Často se
tvrdí, že název vznikl po užitečném zvířeti
osady – ovci, již se tu říkalo boška. Toto slovo
a název obce byl prý zčeštěn na název BAŠKA pro naši obec. Dokládá se to navíc tím, že
v „prvním“ znaku obce z roku 1434 je ležící
ovce. Starší lidé i mimo Bašku ještě dnes chodí do Bošky a mluví o Bošce jako obci (příklad
z roku 1969 z Bahna u Místku). Přitom je zajímavé, že v dostupných slovnících lašských
nářečí se s tímto pojmenováním ovce nesetkáváme, ač zase naopak ve slovníku podřečí
vizovického („Paměti Vizovice 1938“) je uvedeno slovo „baška“ pro ovci.
Je jen otázkou, přešel-li název zvířete
na pojmenování obce. To vzhledem k praktikám při pojmenování sídlišť. Na Těšínsku by

Bohumil Marek ve svém bytě v Bašce (1970). Foto: Václav Klečka
tu byly třeba Kačice (či snad od osobního jména Káča-Kateřina?) nebo Bocanovice (bocan
tolik co čáp), ale je též osobní jméno Bocan.
Jména poosobní jsou totiž nejhustší.
Ovšem osobní jméno od původního Bach
je Bašek i Baška.
V Jablunkově se např. vyskytovalo jméno
Michal, Baška, Jablunkov. Jsou totiž i další
podoby jmen jako: Tach-Tašek-Taška. Těch-Těšk-Těška. Odtud též přivlastňovací jméno
Těšín, místa, které patřilo Těchovi či Těchoslavovi. I když dle pověsti tři bratři se ze setkání těšili…
Též tak mohl vlastnit nějaký Bašek ves,
která se po něm jmenovala Baškova ves
a pak krátce Baška.
Profesor, dějepisec a muzejník Alois Adamus z Vratimova-Rakovce měl za to, že název Baška má spojitost s bahnitou, močálo-

vitou půdou.
I na Slovensku je Baška v okrese Košice
a v okrese Humenné u Sebranců jsou Baškovce.
Ale i v Polsku je Baszków (Baškov), v Jugoslávii je Baška na ostrově Krk a na jadranském pobřeží je Baška-Voda. Nelze ovšem
tvrdit, že tu jde o nějakou závislost při pojmenování nebo přenesení názvu. V srbochorvatském slovníku se dočteme, že slovo „baška“
znamená zvlášť, stranou. Stranou snad tam
leželo ono místo, a proto Baška.
Je dále i rodové jméno Baš, či psáno německým pravopisem Basch. Slovo „baš“ je
též ve slovinštině.
Nelze si ovšem hrát se slovy, ale další pátrání může nás přivést na stopu pravděpodobnosti, či pravdy, jak vznikl název Baška pro
naši obec u Frýdku-Místku.

tak šel čas…

Na archivní fotografii je slavnostní akt odhalení pomníků padlých
z první a druhé světové války, který se uskutečnil 9. května 1946
v Bašce před budovou Základní školy v Bašce.

Na svatební fotografii z roku 1916 jsou průkopníci ochotnického divadla v Bašce, manželé Antonín Vašinka a Marie Vašinková (rozená Karasová). Také jejich synové Miroslav, Břetislav
a Vlastimil (i jeho syn Marcel Vašinka – známý filmový a divadelní
umělec žijící v Praze) v divadelní tradici bašského rodu Vašinků
našli zalíbení.

Václav Klečka (*15. 8. 1929 + 27. 11. 1988) je autorem celé
řady velmi zdařilých fotografií zachycujících život Bašky, především
v období let sedmdesátých a osmdesátých minulého století. Mnohé
z nich jsou součástí stálé výstavní expozice – Baška, včera, dnes
a zítra, umístěné na OÚ Baška. Na fotografii z května 1979 je zachycen krátce po zahájení své výstavy (5. května 1979) spolu s dalšími
členy tehdejší osvětové besedy. Zleva: Jarmila Peterková, Václav
Klečka, Věra Kocichová, Eva Bezručová (Šulová).

V letošním roce uplyne 85 let (12. července 1931) od slavnostního otevření nové školy v Bašce Kunčičkách. Na archivní fotografii z roku 1946 jsou učitelé a žáci této školy. Uprostřed řídící školy
Ferdinand Valošek, zleva učitel náboženství P. František Zierzán,
zprava vedle řídícího učitele Felix Vyviál, učitel.

27. května 2003 se uskutečnila na OÚ Baška zajímavá beseda se
sekretářkou básníka P. Bezruče, psycholožkou Zdenkou Tomáškovou, autorkou knihy Ortel samoty. Sekretářkou P. Bezruče byla v letech 1948–1958. Na archivní fotografii jsou někteří z účastníků této
besedy při autogramiádě s autorkou této knihy. Zleva Ing. Bohumír
Míček z Frýdku, Jindřich Slanina, Josef Ondřej, Vlastimil Těšínský –
Bezručův kraj Frýdek-Místek, Ivo Adamec a vzadu p. Jiřina Konečná.
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Duben 2016
krátce z obce
Chystáme opravu cest
Obec Pržno připravuje zásadní opravu
dvou místních komunikací. První je vedoucí
od hlavní cesty podél Občanského centra
k pile Mališ a druhá paralelní naproti k obecnímu úřadu. Minulý měsíc bylo vyhlášeno
výběrové řízení. Výsledek řízení bude znám
v průběhu dubna. „Budeme provádět opravu
povrchu a odvodnění komunikací,“ upřesnil
starosta Petr Blokša.

Příspěvky na kotle

Zažádali jste úspěšně o kotlíkové dotace?
Pokud ano, můžete se obrátit také na Obec
Pržno o příspěvek ve výši 5 % uznatelných
nákladů. Zastupitelstvo vyčlenilo pro tuto
podporu 60 tisíc korun a po jejím případném
vyčerpání se bude diskutovat o dalším navýšení této podpory. Stávající podpora by
měla uspokojit minimálně osm až dvanáct
žadatelů.

Komunální odpad

Ve středu 6. dubna a ve středu 20. dubna.
Svoz tříděných odpadů (papír, sklo, plast)
probíhá v pravidelných týdenních intervalech
dle vytíženosti.
Občané, kteří nebudou mít v květnu nálepku na popelnici 2016, musí počítat s tím,
že jim odpady nebudou vyvezeny.

Uhraďte poplatky

Připomínáme, že zálohové platby za svoz
odpadu a poplatky za kabelovou televizi je
třeba zaplatit do konce dubna.

Nechte naočkovat psy

Povinné očkování psů proti vzteklině se
bude konat 2. května od 8 hodin u bývalého
obecního úřadu. Druhé kolo se uskuteční 9.
května na tomtéž místě, tentokrát ale od 15
hodin. O očkování se postará MVDr. Konvička. Očkování psů proti vzteklině je povinné,
chovatel zaplatí za naočkování jednoho psa
částku 100 Kč. K očkování musí psa přivést
dospělá osoba, která jej opatří náhubkem.

Slet čarodějnic i stavění májky

Stejně jako každý rok i letos do naší obce
přiletí čarodějnice. Kdy? V sobotu 30. dubna. Kam? Do Pržna za hasičskou zbrojnici
od 15 hodin. Přidejte se k nim se svými dětmi. Čekají na ně různé hry, soutěže, nebude scházet občerstvení i pasování nových
čarodějnic. Na reji se tentokrát bude stavět
i tradiční májka.
Akci pořádá Kulturní komise obce Pržno
ve spolupráci s hasiči.

jubilea
Duben je měsícem oslav jubileí
těchto spoluobčanů:
paní Ludmila Herotová – 85 let
pan Vlastislav Matýsek – 60 let
pan Stanislav Chrápek – 60 let
pan Jaroslav Fiedor – 55 let
pan Milan Vajda – 55 let
pan Zdeněk Matysek – 50 let
pan Petr Hrabovský – 50 let
Vážení jubilanti, oslavenci. Přejeme vám
spoustu dalších krásných let plných štěstí,
zdraví a samozřejmě i životní pohody
a životního elánu. OÚ Pržno

Pomozte nám uklidit Pržno, zapojit se může každý
Je to jen jedno dopoledne, trocha práce
a naopak velký pocit uspokojení, že jste udělali něco pro životní prostředí a vlastně i pro
sebe sama. Tak by se dal popsat další ročník
akce Ukliďme Pržno, ukliďme Česko, kterého
se může zúčastnit snad opravdu každý z vás.
Doma si uklízíme asi všichni. Stejně tak
i na své zahradě. Co ale veřejné prostory,
kudy chodíváme na procházky, na kterých
sportujeme a trávíme volný čas? Pokud se ani
vám nelíbí odpady u řeky, podél cyklostezky či
na místech, kudy rádi chodíte, přidejte se k akci
Ukliďme Pržno, ukliďme Česko, která se bude
konat v sobotu 16. dubna. „Cíl našeho snažení
je jasný. Společnými silami provedeme plošný
úklid naší obce. Zaměříme se na cyklostezku,
okolí řeky i místních potoků. Půjdeme uklízet
tam, kde víte, že je velký nepořádek,“ řekl starosta Pržna Petr Blokša.
Pro všechny účastníky úklidu budou připraveny pomůcky a motivační občerstvení. Sraz dobrovolníků je v areálu Sportovního klubu Pržno,
u pizzerie U Ďáblíka v 8 hodin. Na místě dojde
k rozdělení do skupinek a přidělení pomůcek.

„S sebou si tedy zabalte jen chuť do společné
práce a dobrou náladu,“ doplnil starosta s tím,
že zájemci o úklidovou akci se mohou zaregistrovat přímo na webu http://www.uklidmecesko.
cz/zapojitse/dobrovolnik/.
Dobrovolnická akce Ukliďme Česko vychází z mezinárodně osvědčeného modelu Let‘s
Do It!. „Tento typ úklidových akcí již proběhl
úspěšně ve více jak 100 zemích za účasti 9 milionů dobrovolníků. Loňský úspěšný ročník, který
byl oceněn Ekologickým Oskarem, nás motivoval k pořádání dalšího ročníku v tomto roce.
Cílem pro rok 2016 je nejen zapojit mnohem
více dobrovolníků a uklidit ještě více černých
skládek, ale i rozšířit povědomí o této akci mezi
širokou veřejnost a vyvolat celospolečenskou
diskusi k problematice černých skládek a nepořádku kolem nás,“ uvádí pořadatelé.
Minulý rok parta brigádníků z Pržna našla při
úklidu například rozvaděče, volant, kabely, dráty, plasty, papíry, sklo, plechy, železo, stavební
sutě apod. Nalezen byl i jeden platný občanský
průkaz. Celkem všichni nasbírali cca 500 kg
a vytřídili asi 100 kg odpadů.

Fotbalová sezóna začíná, přijďte fandit
S prvními jarními dny se nám po zimní pauze opět rozjíždí fotbalová sezóna. A stejně jako
minulý rok i tentokrát ji zahájily ženy, které
odehrály zápas 27. března v Lubině. A hned
na úvod se děvčatům podařilo zvítězit 1:2 a získat tak důležité tři body.
V neděli 3. dubna je čeká boj s týmem z Loděnic (10.00 hod.). O týden později, 10. dubna, se utkají se Slovanem Ostrava, 17. dubna
s Horní Bečvou, 23. dubna přivítají doma hráčky Baníku Ostrava B (14.00 hod.) a 30. dubna
změří síly s Havířovem. „Děvčata jsou po podzimní části na pěkném čtvrtém místě v tabulce

se ziskem 21 bodů. Nyní to budou mít náročné,
protože tři týmy, se kterými se střetnou v dubnu, jsou v tabulce nad nimi. Půjde tedy o boj
o přední příčky tabulky,“ podotkl předseda SKP
Petr Blokša.
Muže čeká úvodní jarní zápas až 24. dubna,
kdy zamíří do Nebor. První domácí zápas odehrají v sobotu 30. dubna od 16.30 s Paskovem.
„Muži jsou v okresní soutěži mužů rovněž na 4.
místě, ovšem pouze ze sedmi týmů. Zápas
s Nebory bude jistě hodně náročný,“ zhodnotil
předseda. Upozornil, že tréninky žactva budou
probíhat od dubna už opět venku na hřišti.

Zúčastněte se série závodů horských kol
Jezdíte rádi na horském kole? Chcete, aby
i vaše děti měly kladný vztah k pohybu? Tak
to se zapojte do série závodu pod názvem
Czech-pol Silesia cup 2016.
„Společně se sportovními legendami Beskydských hor jsme vymysleli seriál závodů horských kol (MTB) pro všechny věkové kategorie
1-99 let. Cílem tohoto počinu je ukázat dětem,
že cyklistika je zajímavý sport, budovat v nich
sportovního ducha, smysl pro fair play a ukázat
jim krásy aktivně stráveného času,“ vysvětlují
pořadatelé.
Každá věková kategorie pojede závod přizpůsobený jejím schopnostem. Celý seriál
bude bodován, jednotlivé závody budou odměňovány a na konci budou vyhlášeni celkoví
vítězové jednotlivých kategorií.
„Abychom ukázali mladým talentům, že i my

věkově pokročilí se umíme bavit a soupeřit
mezi sebou, zahrnuli jsme starty závodů i pro
rodiče a doprovod. Těšíme se na vás a hlavně
na vaše děti, které si vychutnají startovní nervozitu a vítězný pokřik v cíli,“ dodávají pořadatelé.
Závody se pojedou v těchto termínech: 16.
4. Pržno – hřiště, 22. 5. Hodoňovice, 18. 6. Frýdlant/Lubno, 13. 8. Staříč, září Finále Sviadnov
Kategorie Czech-pol Silesia cup 2016:
Mimina I – odrážedla – 2015–2011
Mimina II – kola – 2013–2010
Předžáci – 2009–2007
Mladší žáci – 2006–2005
Starší žáci – 2004–2003
Kadeti – 2002–2001
Junioři – 2000–1999
Open – 1998–1970
Nejstarší – 1969–1916

Klub seniorů zve na akce

Výbor Klubu seniorů zve své členy na pravidelné setkání s přednáškou o zdraví, které se
bude konat v pondělí 4. dubna od 14.30 hod
v sále Občanského centra Pržno.
Pozvánka do kina – Filmové představení
Bio senior (film Něžné vlny) ve Frýdlantě n.
Ostravicí se koná ve čtvrtek 14. 4. od 10.00
hodin.
Výlet do Klopuše – Místní malý výlet
do Klopuše se uskuteční ve čtvrtek 14. dubna
v 15.00 hodin. Součástí bude návštěva výstavy panenek a kočárků. Vstupné 50 Kč. Sraz

ve 14.00 hodin před bývalým obecním úřadem.
Senioři pořádají celodenní výlet – Klub
seniorů pořádá celodenní autobusový zájezd
do Čech pod Kosířem. Uskuteční se v pátek
20. května. Odjezd je naplánován na 7.00
hodin z parkoviště u kostela, další zastávka
na Dolním konci. Cena zájezdu činí: 200 Kč
pro členy klubu, ostatní platí 250 Kč. V ceně
zájezdu jsou dva vstupy do muzeí a oběd.
Dopravu hradí Obec Pržno. Přihlášky přijímají:
Marie Janošcová, tel. 776 102 591 a Zdeňka
Zemanová, tel. 776 877 099.

Březen – měsíc knihy, aneb babičky s pohádkou v naší školce
Březen je známý měsíc tím, že začíná jaro
a vše v přírodě se probouzí. V naší mateřské
škole se k jarní náladě přidaly ještě pohádky
před spaním. Každý den před odpoledním
odpočinkem čtou dětem pravidelně pohádky
paní učitelky. Ale v březnu, měsíci knihy, jsme
to zkusili trochu jinak. Pozvali jsme k nám právě babičky.

Spolupráci s Klubem seniorů v Pržně máme
na velmi dobré úrovni. Pravidelně připravujeme seniorům s dětmi kulturní vystoupení, vítáme jaro s velikonočními zvyky a tradicemi
a vyrábíme dárečky k různým příležitostem.
Proto se babičky k nám do školky moc těšily.
Každý den přišla jiná babička, přinesla si svou
knížku s vybranou pohádkou, kterou dětem

přečetla. Poté si děti povídaly a prohlédly obrázky dané knihy. A tak nás uspával Kocourek
Mikeš, Ferda Mravenec, Maková panenka,
Malá čarodějnice, Zuzanka, Honza, Štaflík
a Špagetka, žabka Kuňka a spousta dalších
známých i časem zapomenutých pohádkových hrdinů.
V současné době se často setkáváme
s tím, že se stále méně dětem čte, ať už před
spaním nebo prostě jen tak. Většina rodičů
volí z nedostatku času možnost audiovizuální
techniky. Ale věřte nám, že kouzlo mluveného
slova a čtené pohádky nelze opravdu ničím
jiným nahradit.
Děti se každý den těšily na novou babičku,
připomínaly si křestní jména babiček, které již
MŠ navštívily. Taky pohádka byla každý den
jiná a jinak dlouhá. Výběr pohádek pro děti
babičky konzultovaly i v knihovně, dokonce
i na různých setkáních bylo slyšet, jak si babičky povídají o zážitcích v MŠ.
Protože byl z řad babiček i dětí o tento projekt veliký zájem, museli jsme jej prodloužit až
do měsíce dubna. Pohádky nás provázejí celý
školní rok, právě proto se náš školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání jmenuje
S pohádkou jde všechno lépe.

Učitelky MŠ Pržno

Lidé se bavili na Čaji o páté
Rozhodně dobře udělali všichni ti, kteří si
nenechali ujít příjemnou akci pod názvem Čaj
o páté. Konala se v sobotu 12. března ve společenském sále Občanského centra v Pržně.
Sešlo se na ní poměrně hodně občanů místních i přespolních.
Bylo poměrně škaredé počasí, a tak si lidé
dali kávu nebo teplý čaj a se zájmem sledovali
vystoupení tanečnic Charlestonu, vzpomínku
na mladá léta starší generace. Velký ohlas
mělo i vystoupení žačky 4. ročníku místní ZŠ
Denisy Krupové za klavírního doprovodu Terezy Janešíkové. Ta doprovodila nadějnou
zpěvačku na nové elektronické piano (bylo
zakoupeno do ZŠ k různorodým kulturním vystoupením žáků ZŠ pro veřejnost). Obě dívky
si připravily melodie 70. a 80. let a každou
píseň představily mluveným slovem. Hned
po kulturním vystoupení začala hrát reprodu-

kovaná hudba a mnozí lidé si tak mohli zatančit. Nezklamala ani bohatá tombola a celkově
byla velmi dobrá nálada. Navíc pořadatelky
připravily pro návštěvníky akce bohaté občerstvení. „Děkujeme tak všem sponzorům i těm,
kteří se podíleli na přípravě tohoto příjemného
odpoledne a donesli dárek do tomboly,“ poděkovala za pořadatele Marie Vašutová z Kulturní a sportovní komise.

Přednáška o Srí Lance měla úspěch
V prostorách Občanského centra Pržno se
ve středu 16. března uskutečnila přednáška
s cestovatelem Františkem Mamulou z Frýdku-Místku, který rád navštěvuje méně známa
exotická místa. Tentokráte vyprávěl o ostrově
Cejlon, na kterém leží Srí Lanka, kde sice našinci jezdí, jenže málo kteří navštíví místa, která
on. Hned v úvodu řekl, že má k naší obci velmi vřelý vztah, a to nejen proto, že se narodil
na rozhraní s Malou Baškou.
Občané, kteří přišli v hojném počtu, se dozvěděli, že na osm tisíc kilometrů vzdálený
Cejlon se dá dostat pouze letecky a také, že
ho navštívil třikrát. Hlavními důvody, proč s kamarády na ostrov jel, byly dva. Navštívit první
obyvatele Veddy, kteří žijí v Národním parku
Maduru Oya, a hlavně se pokusit najít malou
waduvskou dívenku se zasněnýma očima.
Fotku našel jak na internetu, tak v tištěném
průvodci.
V první části přednášky vyprávěl o městě
Kandy, které je baštou buddhistů, že Dambulla
není jen geografický střed ostrova, ale je tam
i pět skalních chrámů. O nedaleké skále Sigiriy
(Lví skála) se všichni dozvěděli, že tehdejšího
krále jeden z jeho synů zaživa zazdil a poté
spáchal sebevraždu. Zajímavé bylo poslouchat, jak je složitý noční výstup na posvátnou
horu Adam´s Peak, ale též o Veddech, jejich
rituálech a jak se setkal se samotným náčelníkem v jeho vesničce Kotabakini.
Druhá část byla věnována hlavně složitému hledání již zmiňované dívenky v rybářské
vesničce Wadduwa, na jihozápadním pobřeží,
tedy v oblasti, přes kterou se přehnala vlna

tsunami o Vánocích v roce 2004. Popisovaný
příběh měl nakonec šťastný konec. Dívenku
se zasněnýma očima, copem přes záda, která
měla červené šaty, se mu podařilo najít a příběh pokračuje dodnes, jelikož pan Mamula je
s ní stále v kontaktu a pomáhá jí finančně při
studiu. A jak sám prozradil, tak ještě dnes ho
při pohledu na onu fotku mrazí, i když se k ní
váže happyend. Podívejte se na ni a snad mu
dáte za pravdu.
V samém závěru odpovídal na nespočet
otázek našich občanů a také jim nabídl knížku Z Beskyd do exotického ráje, kterou napsal. Navíc přislíbil, že pokud bude zájem, rád
k nám zavítá znova a podělí se o své zážitky.
Tématem přednášky by mohla být Indonésie,
přesněji ostrovy: Bali, Jáva, Sulawesi, Lombok, Moyo, Komodo, Flores i Rinca. Určitě by
bylo zajímavé vyprávění o barevných jezerech
na ostrově Flores, varanech žijících v Národním parku Komodo nebo i Torajích na Sulawesi
i zvycích, jak se loučí se zesnulými.
Jménem přítomných i jménem naší obce
děkuji panu Františku Mamulovi za poutavou
přednášku a věřím, že u nás nebyl naposledy.

Petr Blokša
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Ostravice
slovo starosty
Rekonstrukce vodního díla Šance je v plném proudu. Začala v září 2015, kdy jsme pro vás
uspořádali besedu. Nyní přišlo jaro a práce na vodním díle budou pokračovat. Proto bych vás
chtěl informovat, co všechno se na přehradě Šanci děje a bude dít.
Zhotovitel rekonstrukčních prací pozval starosty dotčených obcí na kontrolní den. Tam nás
seznámil s probíhajícími pracemi na vybudování nového bezpečnostního přelivu, který má vykazovat parametry požadující bezpečnost hrází v Evropské unii. Dále jsme byli seznámeni se
sanací sesuvu kopce Kobylík. Ta spočívá v jeho odtěžení z horních částí a převezení zeminy
k patě svahu a přitížení tak, aby bylo vyloučeno nebezpečí náhlého sesuvu, který ohrožoval
vodní dílo při povodních v roce 1997. Probíhají rovněž rekonstrukce v oblasti zlepšení těsnícího
jádra v injekční štole, které se provádí za snížené hladiny přehrady Šance. V současné době se
přehrada řídí z provizorních prostor, protože domek hrázného je zbourán a bude postaven nový.
Zatím práce postupují podle harmonogramu, který je rozpracován až do roku 2018. Vzhledem
k intenzivním pracím je vstup na hráz uzavřen veřejnosti.
Neposledně mohu všechny ubezpečit, že i přes rekonstrukci vodního díla není podceňována
bezpečnost občanů bydlících pod hrází. Stav přehrady je neustále monitorován.

Miroslav Mališ, starosta

Prospívají obci neustálá trestní
oznámení? Občané, posuďte sami
Stalo se módní záležitostí v naší obci, že
nespokojení opoziční zastupitelé využívají možnosti podávat bezplatně trestní oznámení.
„Dávají jim dokonce přednost před možností
diskuze na zasedání zastupitelstev. Konkrétně
člen zastupitelstva Tomáš Kokeš podal v minulosti již několik trestních oznámení. Nechal například v březnu 2012 prošetřit průběh celé zimní údržby obce Ostravice. Policie se oznámením
důkladně zabývala, avšak nezjistila žádné pochybení ať již ze strany obce, tak i dodavatele,
firmy Mališ Karel, který zimní údržbu prováděl
již od roku 1999,“ poukázal starosta Ostravice
Miroslav Mališ. Pokračoval, že jelikož nebylo
nic zjištěno, podal zastupitel Tomáš Kokeš další oznámení. Tentokrát na průběh zimní údržby
v sezóně od 1. 11. 2013 do 31. 3. 2014. Obvinil
ze získání výhody starostu a vedení obce, že
svým jednáním postupovali v rozporu s povinností zadavatele s cílem poškodit veřejný zájem
společnosti na řádném a zákonném provedení
veřejné zakázky. Měli svým jednáním zvýhodnit
firmu Karla Mališe, který nabídnul zabezpečení
této zimní údržby v plném rozsahu. „Policie se
tímto případem zabývala v průběhu výběrového řízení, zda nedošlo k pochybení při řešení
této zakázky či pak následně obec nepochybila
v objednávkovém systému, kdy se snažila zajistit zimní údržbu poskytováním měsíčních objednávek, ale i to bylo asi špatně,“ pokračoval
starosta. Jak řekl, rada obce oslovila pro tuto
sezónu nejméně pět firem, aby vstoupily do výběrového řízení ve věci zajištění zimní údržby.
Tyto firmy, které vstoupily a pomohly zajišťovat
zimní údržbu v obci, byly všechny vyzvány k podání vysvětlení na policii. Musely vysvětlovat

svou činnost a také záměr, co je vedlo k tomu,
že danou službu v obci poskytly. „Po této životní zkušenosti je nutné říci, že se nám již i přes
oslovení v minulých sezónách dané subjekty
do výběrového řízení některé nepřihlásily a nemají zájem vykonávat tyto služby pro obec,“
konstatoval Miroslav Mališ.
A jaký je vlastně závěr celé této ´kauzy´?
Policejní orgán po důkladném prošetření konstatuje, že starosta obce Miroslav Mališ a další
členové rady jednali na základě zákona, řádně
plnili úkoly, které jim uloženy orgány obce, hájili
zájmy občanů obce a jednali v rámci svých pravomocí a s veškerou zodpovědností. Pro obec
to znamená další zbytečné náklady v zatěžování chodu obecního úřadu, vytváření neustálého
podvědomí trestního oznámení, nechuť občanů
zapojovat se do veřejné činnosti, poškození
dobrého jména obce Ostravice v očích veřejnosti, krajského úřadu, poskytovatelů dotací, tak
i u dodavatelských firem.
Bohužel po zkušenosti s výběrovým řízením
byla sezóna 2015/16 více než problematická.
Ani na sedmou výzvu, kterou vypsala obec pro
poskytování těchto služeb, se nepřihlásil dostatečný počet uchazečů, který by zajistil úklid celé
plochy obce tak, aby uspokojil potřeby občanů
v požadované kvalitě a časovém harmonogramu. A to i přesto, že obec oslovila přes 10 subjektů a zveřejnila tyto výzvy na běžných místech.
„Položme si tak otázku, zda je činnost zastupitele, který neustále podává trestní oznámení
na policii či stížnosti na krajský úřad nebo ministerstvo vnitra, přínosný pro potřeby občanů obce
nebo uspokojuje své ego?“ zeptal se na závěr
starosta Ostravice.

Zapojte se do sbírky použitého oblečení
Občanské sdružení Diakonie Broumov
ve spolupráci s Obecním úřadem v Ostravici vyhlašuje tradiční Sbírku použitého ošacení. Bude
se konat v sobotu 30. dubna v čase od 8 do 11
hodin za budovou základní školy.
Přinést můžete:
letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské),
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám
odřezky a zbytky látek), domácí potřeby – nádobí
bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené, vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, obuv
– veškerou nepoškozenou, hračky – nepoškoze-

né a kompletní, peří, péřové přikrývky a polštáře,
menší funkční elektrospotřebiče.
Nenoste:
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce
– z ekologických důvodů, nábytek, jízdní kola
a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí,
znečištěný a vlhký textil.
„Prosíme dále všechny, kteří se chtějí sbírky
zúčastnit, aby přinášeli věci zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem,“ žádají pořadatelé sbírky. Bližší
informace vám rádi sdělí na telefonních číslech:
224 316 800, 224 317 203.

Vznik nového centra Ostravice obyvatele zajímá
Několik desítek lidí přišlo na besedu, kterou
uspořádala obec Ostravice se společností Ridera. Cílem bylo seznámit veřejnost se vznikem
nového centra obce, jehož součástí by měl být
i obecní úřad. Beseda se konala v sále hotelu
Freud 14. března. Krom starosty Miroslava Mališe a místostarosty Jiřího Pavlána přijala pozvání
i Eva Spasovová ze společnosti Ridera a čtyři
studenti z Technické univerzity VŠB Ostrava. Ti
postupně představovali své architektonické návrhy, jak by se mohla plocha budoucího náměstí
v prostorách bývalé pily využít.
„Jakožto majitel bývalé pily cítíme obrovský
potenciál tohoto místa. Je zde vynikající dostupnost, krásné prostředí, kolem teče řeka. Zkrátka
nám zde může vzniknout nádherné místo s velkou šancí uplatnění pro podnikatele,“ ujala se
slova Eva Spasovová. Zdůraznila, že prioritou
je přestavba bývalé administrativní budovy pily
na obecní úřad. Tím vzroste hodnota celého budoucího náměstí. „Chceme dát příležitost podnikatelům, aby přišli se svým podnikatelským
záměrem. V každém případě chceme jít cestou
dlouhodobých nájmů. A neposledně je naším cílem vytvořit oblast s dlouhodobou udržitelností
bez heren a podobných zařízení,“ zdůraznila
Eva Spasovová.
Starosta Miroslav Mališ připomenul, že o nutnosti stavby nového obecního úřadu se hovořilo
již v roce 2006. Pak ale akci odsunula nutnost
vybudování kanalizace. Nyní je podle něj čas
myšlenku obnovit, v čemž má zelenou i od zastupitelů, kteří schválili záměr přemístění úřadu.
Přesto ale konečné rozhodnutí ještě nepadlo
a zastupitelé jej budou schvalovat až ve chvíli,
kdy bude jasné, na kolik přesně přestavba budovy vyjde.
Pokud by záměr vyšel a v areálu bývalé pily
by vzniklo nové náměstí, mělo by rovnou plochu, aby se na něm mohly pořádat akce jako

Upozornění:
- očkování psů proti vzteklině je povinné, chovatel zaplatí za naočkování jednoho psa částku
100 Kč
- k očkování se pes dostaví opatřen náhubkem v doprovodu dospělé osoby,
- chovatel může zároveň obecnímu úřadu
uhradit místní poplatek ze psů, který se vybírá
ve stejné výši jako v roce 2015.
Náhradní očkování se bude konat v sobotu dne 7. května v době od 8.00 do 8.30
hodin před budovou obecního úřadu.

například farmářské trhy, rozsvícení vánočního
stromu, sraz automobilů, velikonoční veselice
a podobně. Studenti architektury pak přišli s celou řadou zajímavých nápadů, byť některé vyvolaly spíše úsměvy přítomných občanů. Například
Filip Slivka přítomné rozesmál fotkou Benátek
a myšlenkou postavit na náměstí rozhlednu
a vybudovat vozíčkovou dráhu. Studenti se ale
shodli na přírodních materiálech, zachování komína i velkého kotle, u kterého by mohla vzniknout industriální kavárna. Vidí obdobně i rozmístění areálu, kdy v části kolem administrativní
budovy, možného budoucího obecního úřadu,
by vznikly domy s obchůdky, kavárnami apod.
a v zadní části by mohly vyrůst výrobní budovy.
Přítomní občané si na besedě pozorně vyslechli záměry obce i investora. Měli pak možnost pokládat otázky. Zajímalo je například par-

kování, ptali se, zda na náměstí vzniknou i byty.
Někdo vyjádřil obavy z možné povodně či názor,
proč se nejdříve nesplatí úvěr za kanalizaci a až
pak se nezačne řešit obecní úřad. „Parkovací
místa budou součástí projektu, navíc vznikne
záchytné parkoviště na místě dnešního obecního úřadu. Ten je dnes už v naprosto nevyhovujícím stavu. Proto jednáme o jeho přestěhování,“
vysvětloval starosta. „Co se týče bydlení na náměstí, v prvotním stádiu o něm neuvažujeme.
Chci ale říct, že celá výstavba není otázkou tří
let. Náměstí se bude rozvíjet delší dobu a možná
v budoucnu tam byty vzniknou. Bude to zkrátka
dlouhodobý proces a bude záležet, kolik podnikatelů se do něj bude chtít zapojit,“ vysvětlila
Eva Spasovová. Společnost Ridera hodlá nyní
pokračovat v úklidu areálu a zajistit jeho průchodnost pro pěší.

krátce z obce
Položíme kytici k pomníku
Obec Ostravice zve své občany na slavnostní pokládání věnců. Pietní akt proběhne 4. května 2016 v 16.00 hodin u pomníku
padlých v Ostravici.

Upozornění na poplatky

Upozorňujeme občany na nedoplatky
poplatku za komunální odpad I. pololetí
2016, který byl splatný k 31. 1. 2016, a platby vodného za 7–12 měsíc roku 2015, který
byl splatný do 28. 2. 2016. Dále upozorňujeme, že můžete platit i poplatek za psa,
který je splatný k 31. 5. 2016. Děkujeme.

Obecní úřad Ostravice

OZNÁMENÍ
STAROSTA OBCE OSTRAVICE
SVOLÁVÁ
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE OSTRAVICE
Místo konání:
sál restaurace „U Tkáčů“,
Ostravice č. p. 260
Doba konání:
středa 20. dubna v 17.30 hodin
Program bude upřesněn později.
ZASEDÁNÍ JE VEŘEJNÉ.

Obecní úřad v Ostravici pořádá
pneumatik
povinné očkování psů proti vzteklině Sběr
Ve dnech 2.–20. 4. budou mít občané Os-

Oznamujeme chovatelům psů, že povinné
očkování psů proti vzteklině bude v obci Ostravice provádět MVDr. Konvička
v sobotu 30. dubna 2016
na níže uvedených místech:
- před budovou obecního úřadu od 8.00
do 9.00
- Mazák – před domem pana Kuboše čp. 503
od 10.00 do 10.20
- před restaurací „U Tkáčů“ od 10.35 do 11.00
- dolní – autobusová čekárna u pana Mohelníka od 11.15 do 11.45

Duben 2016

travice znovu možnost bezplatně se zbavit
starých nepotřebných pneumatik. V této době
bude možné takové pneumatiky uložit na sběrném dvoře v Ostravici v pravidelné provozní
době:

duben – středy
12.00 – 15.00 hodin,
soboty
9.00 – 12.00 hodin
Obecní úřad Ostravice

Seniorky pomáhají nedonošeným dětem
Po půlroce znovu upletly naše členky ponožky, rukavičky a čepičky, které jsme předali
na novorozenecké oddělení pro nedonošené
děti Městské nemocnice Ostrava Fifejdy.
V příjemném prostředí Hotelu Freud se
členové našeho klubu sešli k odpolednímu
posezení u příležitosti oslavy Mezinárodního
dne žen. Po úvodním přivítání přítomných vystoupili žáci ostravické základní školy s krátkým pásmem, které se velmi líbilo. Protože
byly prázdniny, patří velké poděkování paní
učitelce a žákům, že věnovali našemu setkání
svůj prázdninový volný čas. Poté mužská část
klubu předala našim ženám květinu a vkusnou
gratulaci, kterou sami připravili. K dobré náladě

odpoledního setkání
přispěla reprodukovaná hudba, při které si mnozí zatančili,
a také losování přinesených drobných
dárečků. Za příjemné strávené odpoledne patří poděkování personálu hotelu
a všem, kteří přišli posedět a pobavit se.
Příští akce: Návštěva Zámku Kunín se koná
ve středu 13. 4., odjezd autobusu v 9 hodin.
Podrobnosti budou zveřejněny na obvyklých
místech a internetu.

Zveme všechny milovníky květin a krásných
zahrad na tradiční autobusový zájezd

FLORA OLOMOUC
pátek 22. dubna
odjezd z autobusové zastávky na vlakovém
nádraží (u pečiva Lomná) v 6.30 hodin
závazné přihlášky (+ 150 Kč/osobu a 100 Kč/dítě do 15 let ) se přijímají v kanceláři u p. Lenky
Lojkáskové na Obecním úřadě v Ostravici nebo v prodejně p. Jany Horákové.

Budeme se těšit na vaši účast.

Vítání občánků
V měsíci únoru a březnu jsme přivítali
nové občánky obce Ostravice:
Annu Sládkovou, rodičů Vlastimila Sládka a Magdalény Zeroníkové.
Magdalénu Bojdovou, rodičů Lukáše Besty a Romany Bojdové.
Ester Lundovou, rodičů Jaromíra Lundy a Markéty Kuboňové.
Dominika Golu, rodičů Pavla Goly a Ireny Břuskové.
Emmu Trčkovou, rodičů Michala a Terezy Trčkových.
Lukáše Kanovníka, rodičů Jana Kanovníka a Markéty Karlákové.
Šťastným rodinkám přejeme hodně zdraví a klukům a holčičkám bezstarostné dětství.

–8–

Duben 2016

Malenovice

Velikonoční dílny zabavily malé i velké návštěvníky
Tradiční Velikonoční dílna přilákala
do Obecního domu v Malenovivích malé i velké
návštěvníky. Konala se v sobotu 19. března.
Nahoře v klubovně tvořily maminky a větší
děti různé velikonoční ozdoby jako například
věnce na dveře, kytice z vrb a kočiček, různé
ozdobné košíčky a podobně. Hned vedle si zájemci mohli zakoupit krásné velikonoční výrobky. V klubovně pro menší děti si malí návštěvníci vyráběli beránky z ovčí vlny, ozdoby z papíru
a ti zdatnější za pomoci maminek tvořili látkové
tulipány. Lidé hojně využívali otevřené restaurace a nálada byla vskutku sváteční.

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.

Pouť navštívili zástupci mnoha řemesel
Letošní poutní slavnost ke dni sv. Josefa se
konala v sobotu 19. března Vše začalo tradičně
v místním kostele na Borové ve 14 hodin mší
svatou, kterou sloužil tentokrát místní farář Petr
Hrubiš. V kázání vyzdvihl některé z vlastností
sv. Josefa a nám mužům připomněl, v čem ho
máme napodobovat v pozici dělníků, manželů,
rodičů atd.
Letošní pouť byla jiná v tom, že poprvé neslavili pouze stolaři, tesaři a dřevorubci, ale taky

jiná řemesla zastoupená v naší farnosti a obci.
To se projevilo při mši svaté na přinášení obětních darů, které přinášeli taky obráběči kovů,
instalatéři, zemědělci, zedníci a elektrikáři. Díky
účasti jiných řemesel se taky zvedl počet lidí nejen v kostele, ale taky v našem Obecním domě,
kde většina účastníků přišla na malé občerstvení, poklábosení a završení pěkného dne. Na závěr je třeba vyjádřit poděkování spoluorganizátorovi celé akce, a to obci Malenovice.

Do Beskyd vyrazí stovky lidí, aby je uklidili
Chodíte do Beskyd? Dávají vám útěchu,
radost a uklidnění? Tak jim 23. dubna poděkujte. Vezměte do ruky igelitový pytel a posbírejte odpadky, které uvidíte na jakémkoliv místě, které máte v Beskydech rádi.
Toto je stručný vzkaz organizátorů Velkého
jarního úklidu Beskyd veřejnosti. Akce, kterou
pořádá již druhým rokem spolek Čisté Beskydy,
bude letos opět probíhat po celé délce beskydského pohoří, novinkou v programu je ekologický festiválek na Čeladné, který bude odměnou
pro všechny sběrače.
Sběrných míst je letos opět 14 a budou otevřena od 9 do 15 hodin. V Malenovicích bude

Skauti pořádají tradiční
pietní akci na Ivančeně

Svaz skautů a skautek České republiky zve
všechny srdečně na tradiční setkání k uctění
památky popravených členů skupiny tzv. Odboje slezských junáků. Bude se konat u mohyly
na Ivančeně v sobotu 23. dubna.
Program:
8.00 – Vztyčení státní vlajky
11.00 – Mše svatá
12.00 – Slavnostní ceremoniál u mohyly
Po celou dobu bude v blízkosti mohyly informační stan s kronikou Ivančeny, účastnickými
suvenýry, prodejním artiklem (nášivky, skládačky…) a také budou k dispozici informace
o chystané rekonstrukci mohyly.

kontejner přistaven na parkovišti u Rajské boudy.
Zájemci si zde mohou vyzvednout pytel na odpad
a na kterémkoliv z nich ho pak odevzdat. Stejně
jako vloni, tak i letos budou organizátoři sběrače
zapisovat do slosování o ceny v tombole. Všichni
také dostanou malou pozornost. Každý dospělý
sběrač navíc obdrží poukázku na jedno pivo od pivovaru Koníček. Sběrná místa budou obsluhovat
sportovci, manažeři, někde si je vzali za své majitelé turistických chat. Ti lákají lidi třeba tak, že jim budou nalévat teplý čaj zdarma. „Ať už se rozhodnete
navštívit kterékoliv z těchto míst, můžete si být jisti,
že tam bude milý a usměvavý člověk, kterému jde
o to samé, o co vám,“ slibuje předsedkyně spolku
Čisté Beskydy Kateřina Piechowicz. Vloni se někde například rozdávaly koláče, jinde točilo pivo.
Poté, co se sběrná místa uzavřou, jsou všichni zváni na ekologický festiválek na Čeladnou,
kde bude připraven bohatý hudební program.
Tombola se bude losovat v průběhu večera,
hlavní ceny věnovaly Lesy ČR a Biskupské
lesy – pobyty na jejich rekreačních horských
chatách. Speciální cenu získá stejně jako vloni
nálezce nejkurióznějšího předmětu. Další drobné předměty do tomboly darují i obce nebo hoteliéři. Velké díky patří zapojeným obcím, které
následně zajistí svoz odpadu. Více informací najdete na webových stránkách www.cistebeskydy.cz. Do kampaně se zapojila řada sportovních
osobností, jako jsou například dva skvělí trailoví
běžci Marek Causidis či Jan Zemaník.

Vyřiďte si potřebné na 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.

Zakládáme oddíl biatlonu
Centrum volného času U Rosničky plánuje
od nového školního roku otevřít oddíl biatlonu. „V současné chvíli zjišťujeme předběžný
zájem u dětí. Pokud vás oslovila možnost
věnovat se tomuto krásnému sportu, kontaktujte mne na telefonu 603 420 242,“ vyzvala Miluše Plevová.

Rosnička připravuje opět letní tábory
Centrum volného času U Rosničky plánuje na letní prázdniny opět tábory pro děti.
Přihlášky na ně jsou již k dispozici online
na webu www.urosnicky.eu. Najdete tam
také veškeré další informace.
Tábory jsou určeny pro školní děti. „Chystáme také tábor pro děti předškolní a dále golfový tábor a tábor hudebně dramatický, kde
bude pokračovat nácvik muzikálu Medový
Janek. Vítáni jsou všichni, kdo můžou muzikálu přispět nejen zpěvem, ale také slovem,
přednesem, tancem... Chystáme také tábor
Výlety za poznáním, kde čeká na děti týden
plný poznávání krás okolí a dokonce v prvním turnuse i třídenní pobyt na horské chatě
Gírová v Mostech u Jablunkova,“ prozradila
Miluše Plevová.

Zbavte se nebezpečného odpadu
Máte doma nebezpečný odpad, kterého se
potřebujete naopak bezpečně zbavit? Tak to
využijte akce, kterou pro vás připravil obecní
úřad ve spolupráci s Frýdeckou skládkou. Koná
se 16. dubna, kdy bude speciální kontejner nejprve přistaven na parkovišti Konečná, a to od 8
do 8.30 hodin. Poté se nádoba přesune na parkoviště před Obecním domem, kde ji najdete
v čase od 8.40 do 8.55 hodin.
A co můžete do kontejneru vyhodit? Mazací
a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité
obaly od postřiků a jiných chemikálií, zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie či prošlé nebo
nevyužité léky.
V tento den se můžete zbavit i nepotřebného
elektra – rozbitých či rozebraných televizorů, obrazovek, monitorů, rádií, počítačů, lednic, mrazniček,
sporáků nebo praček. Z elektrospotřebičů kompletních, nerozebraných, můžete odevzdat ledni-

ce, mrazničky, sporáky, pračky, mikrovlnné trouby,
fritovací hrnce, varné konvice, vařiče, myčky nádobí, vysavače, žehličky, váhy, zářivky, výbojky, monitory, tiskárny, televizory, rádia, videorekordéry,
telefony a ostatní domácí elektrospotřebiče.
Odevzdat můžete i velkoobjemový odpad, jako
jsou skříně, ostatní nábytek, koberce či matrace.

Obecní úřad Malenovice
zve místní občany na
tradiční JARNÍ BRIGÁDU
OČISTA OBCE - „DO ČISTA“
v sobotu 9. 4. 2016 od 9 hodin
sraz u Obecního domu
v Malenovicích
Občerstvení zajištěno !

Dětský turnaj v badmintonu bavil
Letošní turnaj v badmintonu pro děti se konal tentokráte v sobotu 5. března. Tradičním
místem konání byla sportovní hala ve Frýdlantu
nad Ostravicí. V kategorii chlapců hrálo osm
hochů jednokolově, každý s každým na dva
sety do 11 vítězných bodů. Děvčata ve své kategorii hrála taky stejným systémem, ale protože byla jenom čtyři, hrála dvě kola.
Konečné výsledky:
Hoši: 1. Patrik Fiedor, 2. Ondra Václavínek, 3.-

4. Vojta Pyško - Ondra Polach 5. Patrik Dudek
6. Andy Fedorčík 7. Šimon Hlisnikovský 8. Filip
Kobělka
Děvčata: 1. Kristýna Polachová, 2. Adélka Telaříková, 3.-4. Lucie Pyšková - Gabka Fiedorová.
Letošní ročník patřil k těm více vydařeným.
Mezi klady patří velmi slušná účast chlapců, tradiční zapálení do hry, velmi pohledné a vyrovnané
utkání, kamarádské vystupování, fandění si navzájem a v neposlední řadě větší zájem (účast) rodičů.

Rosnička zve na akce
11. 4. - 15. 4. Burza jarního oblečení, hraček
a sportovních potřeb
9. 4. Celodenní patchworkový workshop
Plánujeme také oslavy Dne země.

Jarní burza oblečení, hraček a
sportovních potřeb
11.- 16.7. Šikulky bez telky

cena 1.600 Kč

18.-22.7. Výlety za poznáním spojený s třemi dny pobytu na
horské chatě Gírová v Mostech u Jablůnkova
cena 2.000 Kč

v týdnu od 11.4. do 15.4. 2016

(nebo 350Kč/den pondělí a pátek)
18.-22.7.

Tábor pro předškolní děti

cena 1.500 Kč
(nebo 300 Kč/den)

25.-29.7.

Golfový tábor na Golfovém hřišti Čeladná
cena 1.600 Kč

8.-12.8.

Výlety za poznáním

cena 1.600 Kč
(nebo 350Kč/den)

15.-19.8. Hudebně dramatický tábor

cena 1.600 Kč

22.-26.8. Tvoření pro dívky

cena 1.200Kč

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

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








pondělí 11.4. výkup a prodej 8:00 – 12:00, 16:00 – 18:00
úterý 12.4. výkup a prodej 8:00 – 12:00, 16:00 – 18:00
středa 13.4. prodej
8:00 – 12:00, 16:00 – 18:00
čtvrtek 14.4. prodej
8.00 – 12:00, 16:00 – 18:00
pátek 15.4. prodej
8:00 – 12:00
výdej neprodaného a výplata peněz následující týden
pondělí a úterý ve stejných časech

Prosíme prodávající, aby označili věci cedulkou s cenou a svojí značkou
tak, aby se cedulka z věcí během manipulace nesundala!!!! Předali nám
kompletní seznam prodávaných věcí, seznam bude k dispozici na našich
webových stránkách www.urosnicky.eu. Maximum prodávaných věcí na
osobu je 50 ks!!! Centrum volného času U Rosničky si z prodaného zboží
odečte manipulační poplatek 10 %, ze kterého pořídíme nové vybavení do
našeho centra. Ideální impuls k jarnímu úklidu v šatníku a pokojíčku!!!
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Metylovice
krátce z obce
Svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu
Po pátku 1. a sobotě 2. dubna v pátek 6.
a sobotu 7. května + nebezpečný odpad
v areálu bývalého horního kravína v Metylovicích, a to vždy v pátek od 14 do 18 hodin
a v sobotu od 8 do 12 hodin.

Odvoz odpadů
Odvoz odpadů v měsíci dubnu je ve středy
6. a 20. dubna.

Duben 2016

Obec nechá opravit chodníky a zídky na místním hřbitově
Stav chodníků na našem obecním hřbitově začíná být neúnosný. „Proto jsme zažádali o dotaci z dotačního programu ministerstva zemědělství na údržbu a obnovu stávajících a kulturních prvků venkovské
krajiny. Peníze chceme použít na opravu stávajících
chodníků na místním hřbitově a kamenné podezdívky,“ vysvětlil starosta Metylovic Lukáš Halata.
Odhadované náklady na tyto rekonstrukce
činí 1,2 milionu korun, z dotací pak mohou Metylovice získat až 700 tisíc korun. „Chodníky jsou
ve velmi špatném stavu. Jsou asfaltové, přičemž

se asfalt na nich láme a drolí. Původně jsme je
chtěli opravit svépomocně, ale vypsal se nový
dotační titul, a tak jej chceme využít,“ pokračoval starosta. Podezdívky u oplocení jsou také
ve špatném stavu. Místy kámen odpadá, drolí se.
„Zda dostaneme dotaci, se dozvíme až někdy během června či května. Práce ale začnou
pravděpodobně dříve, a to bez ohledu na to,
zda dotaci získáme či nikoliv. Pokud bychom
se do oprav nepustili nyní, náklady by byly později daleko větší,“ doplnil Lukáš Halata.

družstva (součet časů muž + žena + muž nad 35
let) (ceny 1.–3. místo).
A jak vlastně bude soutěž probíhat? Soutěžící
startuje v předepsané výstroji s DP jako zátěží.
Takto ustrojený plní všechny disciplíny. Po celou dobu pokusu nesmí žádnou část výzbroje
ani výstroje sundat, v opačném případě je pokus
ukončen. Po odstartování soutěžící přetáhne dvě
pneumatiky za vyznačenou metu. Poté čtyřikrát
podleze zábradlí u hřiště. Po zemi svine jednu hadici B na jednoducho do kotouče a vloží do boxu.
Muži překonají bariéru 2x2m bez použití postranních vzpěr. Po neúspěšném pokusu se musí
vrátit o pět metrů zpět a oběhnout kužel, teprve
po třetím neúspěšném pokusu smí rovnou pokračovat dál. Ženy bariéru jen oběhnou. Dále čeká
na muže 60 úderů kladivem v hammerboxu (30
nahoru a 30 dolů), ženy musí zvládnout 30 úderů
v hammerboxu. Náročným úkonem je i přeskákání deseti pneumatik – závodník musí šlápnout
do každé z nich. Závodníky nemine ani překlápění

velké pneumatiky – 4x tam a 4x zpět, pneumatika
se nesmí kutálet. Následovat bude zapojení dvou
koncovek C a koncovky B na rozdělovač, poté
zhruba stometrový běh zpět do prostoru startu
a cíle. A zbývá již jen přetažení pneumatik z úvodní
disciplíny na původní místo a zastavení časomíry.
Závod začíná v 9 hodin ráno.

Podpořte naše hasiče na první letošní soutěži

Sbor dobrovolných hasičů Metylovice zve
všechny své příznivce na Soutěž železných hasičů a hasiček TFA Metylovice, která se uskuteční v sobotu 9. dubna v areálu fotbalového
hřiště v Metylovicích. Jedná se o soutěž v simulaci běžné hasičské činnosti. Závodník v kompletním zásahovém obleku, těžkých botách, zásahové přilbě s dýchacím přístrojem na zádech
plní určené disciplíny na čas.
Soutěže se bude účastnit 120 závodníků
(převážně z Moravskoslezského kraje) v níže popsaných kategoriích, dále bude probíhat soutěž
družstev, nesoutěžní TFA pro děti a po skončení
hlavního závodu soutěž pro veřejnost v bouchání
kladivem v hammerboxu na čas. Dále proběhne
losování tomboly pro zúčastněné závodníky.
Kategorie:
muži do 35 let (ceny 1.–10. místo)
muži nad 35 let (ceny 1.–5. místo)
ženy do 35 let (ceny 1.–5. místo)
ženy nad 35 let (ceny 1.–3. místo)

Učitelé a děti pracují na novém CD
Není to tak dávno, kdy kantoři a děti z naší
základní školy společnými silami vytvořili krásné CD pod názvem Setkání. Křtilo se tenkrát
v sále sokolovny, která byla zaplněna do posledního místečka. Komu si písně a skladby
líbily, má nyní důvod k radosti.
„Rozhodli jsme se, že natočíme CD číslo
dvě. Název je příznačný – Běh na dlouhou trať
– OKNEM do světa,“ prozradila ředitelka školy
Renata Spustová. Nové CD natáčí škola opět
ve spolupráci s nahrávacím studiem Gloria records, pomocnou ruku podává Zdeněk Suchánek, se kterým je podle slov Renaty Spustové
vynikající spolupráce. „Stejně jako u minulého
CD i nyní se o hudební doprovod stará naše
hudební uskupení Ad-Re-Na-LLin. Co je ale nového, je fakt, že tentokrát se hudebních nástrojů
chopí i naše děti,“ pokračovala Renata Spustová. Zpívat pak budou děti i dospělí. Posluchači se mohou těšit mimo jiné na instrumentální
skladbu, která zazněla i na začátku představení
o dobývání Ameriky, a to na známou melodii

od Ennia Morricone z filmu Tenkrát na západě.
Na jednu romantickou píseň, spirituál, country
melodie i netradiční vánoční písně. „Nové CD
už připravujeme rok a půl. Každý z nás na sobě
hodně pracuje, každý si musí hrábnout až
na samé dno svých sil. Pevně ale věříme, že to
má smysl a že to na výsledku půjde znát,“ říká
ředitelka školy s tím, že se všichni posunuli jak
v oblasti zpěvu, tak i hudebně.
Oproti nahrávání prvního CD nastala ještě
jedna změna. Nejprve se nahrávají instrumenty, během dubna pak dojde na zpěv. Nahrávání
probíhá v sále místní sokolovny, kde mají aktéři
na svou práci klid. „Nahrávání se účastní děti
od druhé do páté třídy. Poznávají, jak se pracuje
týmově, a opravdu se hodně snaží. Velice důležité je ale pro nás celkové zázemí naší školy
i pomoc pracovníků, kteří se na vzniku CD podílí
přímo i nepřímo. Všem těm patří obrovský dík,“
doplnila Renata Spustová. Křest nového CD
Běh na dlouhou trať – Oknem do světa se bude
konat na začátku června v sokolovně.

Fotbalová sezóna začala,

přijďte fandit

ROZLOSOVÁNÍ MUŽSTEV
sezóna 2015/2016 - ŽÁCI a MUŽI
Muži
Muži
Muži
Žáci
Muži
Žáci
Muži
Žáci
Muži
Žáci
Muži
Žáci
Muži
Žáci
Muži
Žáci
Muži
Žáci
Muži
Žáci
Muži
Žáci
Muži

sobota
neděle
sobota
neděle
neděle
sobota
neděle
neděle
neděle
sobota
neděle
neděle
neděle
sobota
sobota
středa
neděle
sobota
sobota
neděle
sobota
neděle
neděle

26. 3. - 15.00
3. 4. - 15.30
9. 4. - 15.30
17. 4. - 13.30
17. 4. - 16.00
23. 4. - 9.30
24. 4. - 16.00
1. 5. - 14.00
1. 5. - 16.30
7. 5. - 10.00
8. 5. - 16.30
15. 5. - 14.30
15. 5. - 17.00
21. 5. - 12.15
21. 5. - 17.00
25. 5. - 17.30
29. 5. - 17.00
4. 6. - 14.30
4. 6. - 17.00
12. 6. - 14.30
11. 6. - 17.00
19. 6. - 10.00
19. 6. - 17.00

Návsí - Metylovice
Metylovice - Hrádek
Janovice - Metylovice
Metylovice - Nebory
Metylovice - Nošovice
Sedliště - Metylovice
Písek - Metylovice
Metylovice - Řepiště
Metylovice - Bukovec
Janovice - Metylovice
Lískovec - Metylovice
Metylovice - Vojkovice
Metylovice - Palkovice
Dobratice - Metylovice
Ostravice - Metylovice
Raškovice - Metylovice
Metylovice - Chlebovice
Ostravice - Metylovice
Baška - Metylovice
Metylovice - Lučina
Oldřichovice - Metylovice
Baška - Metylovice
Metylovice - Mosty
u Jablunkova

Zápis do mateřské školy
bude začátkem května
Pokud máte doma malé dítě, které už má
věk na mateřskou školu, zbystřete. Zápis
do mateřinky v Metylovicích se bude konat
v úterý 3. května od 15 do 17 hodin v budově
metylovské základní školy v první třídě.
Rodiče si musí vzít rodný list dítěte a občanský průkaz. Mateřinka může přijmout až 18
dětí. Veškeré informace najdou lidé na webu
školy. „V minulosti nám občas pochybělo místo. Ale předminulý rok jsme navýšili kapacitu
školky o 20 míst, takže doufám, že nebudeme
muset nikoho odmítat,“ řekla ředitelka školy
Renata Spustová. Dodala, že podle potřeby
přijímají i děti ve věku 2,5 let.

Třídění papíru? S novými kontejnery to bude hračka!
1 800 000 stromů nebylo v lese zbytečně
pokáceno právě díky tomu, že se vytřídilo
více než 460 000 tun papíru! 1 tuna vytříděného papíru dokáže uspořit až 2 tuny dřeva.
Česká domácnost v minulém roce vytřídila
44 kilogramů papíru a celková míra recyklace papírových obalů dosáhla 89 %. Díky tomu
se třeba noviny tisknou na papír, který je až
z 98 % recyklovaný. A to má smysl!
Jak jste si určitě všimli, byly začátkem prosince v naší obci vyměněny, ve spolupráci s Frýdeckou skládkou a společností EKO-KOM, modré zvony na papír za mobilní nádoby s horním
vsypem, rovněž modré barvy. Svoz bude díky
těmto kontejnerům zajišťován pressovacím vozem. Jak již samotný název napovídá, naložený
odpad, v tomto případě papír, bude hned na korbě lisován, tím pádem na jeden sběr pobere pressovací auto více odpadu, a to nejen z naší obce,
nýbrž i okolních. Zároveň bude svoz zajišťován
v kratších, čtrnáctidenních intervalech a k tomu
ještě při nižších nákladech. Kontejnery snad již
tím pádem nebudou bývat přeplněny a navíc
lidé do nich budou moci odkládat různě velké
krabice, aniž by je předem museli trhat na menší
kousky, jak se to dělávalo u starých typu nádob.
V horších případech tyto krabice zůstaly ležet
vedle kontejnerů, kde zůstaly napospas povětrnostním vlivům. Některé původní modré zvony
se nyní přestříkají a poté posílí vytipovaná místa

v obci ve sběru bílého a barevného skla. Nadále
bude platit, že do modrých nádob se budou společně s papírem vhazovat i nápojové kartony
od mléka, džusů, vína apod., tzv. tetrapaky.
Jestliže pro občany bude nyní třídění papíru
o něco komfortnější, obavy panují na straně příjemce odpadu, tedy společnosti Frýdecká skládka. Z jejich praktických zkušeností vyplývá, že
lidé důkladněji separují do zvonů, kde musí téměř
každý obal vhazovat jeden po druhém, kdežto
do kontejnerů s horním vsypem, mohou odložit
celou krabici či igelitku i např. s jiným odpadem
a tím pak kvalita a čistota vytříděného odpadu
klesá. Pevně věřím, že jsme se za tu dobu, co
jsme v Metylovicích měli nádoby typu zvon, naučili důkladně třídit jednotlivé obalové složky odpadu a toto zjednodušení u sběru papíru nebude mít
vliv na čistotu odevzdaného odpadu.
Protože každý obal je vyroben z nějakého materiálu a někdy je velmi obtížné poznat,
z čeho je obal vyroben, jsou proto na obalech
různé značky, které nás informují, jak máme

s takovým obalem po použití naložit.
Šipky s číslem nebo zkratkou nás informují
o materiálu, z něhož je obal vyroben. Podle nich
poznáme, do kterého kontejneru máme obal později vyhodit. V tabulce jsou nejčastější kódy:
Papír PAP 22 patří do modrého kontejneru; Vlnitá lepenka PAP 20 patří do modrého kontejneru;
Hladká lepenka PAP 21 patří do modrého kontejneru; Nápojový karton C/PAP 81 a 84 kombinovaný obal, kde převládá papír – patří do modrého
kontejneru; Bílé sklo GL 70 patří do bílého zvonu;
Zelené sklo GL 71 patří do zeleného zvonu; Hnědé sklo GL 72 patří do zeleného zvonu; Polyethylentereftalát PET 1 patří do žlutého kontejneru;
Polypropylén PP 5 patří do žlutého kontejneru;
Polystyrén PS 6 patří do žlutého kontejneru;
Polyetylén (rozvětvený) LDPE 4 patří do žlutého
kontejneru; Polyetylén (lineární) HDPE 2 patří
do žlutého kontejneru; Ocel FE 40 patří do červené popelnice; Hliník ALU 41 patří do červené
popelnice; Kombinovaný obal C/ obal je vyroben
z více materiálů a ten za lomítkem převládá.
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Pstruží, Bílá

Velikonoční dílna
Je tady jaro a k němu patří tradiční velikonoční dílna, kterou pro obyvatele obce Pstruží
připravil Obecní úřad ve spolupráci MŠ a ZŠ,
a to tentokrát v prostorách tělocvičny.
Děti spolu s rodiči zdobili kraslice, malovali
perníčky a vytvářeli krásné jarní a velikonoční
dekorace z proutí a ozdob. Rovněž se nezapomnělo na pletení tradičních karabáčů, u kterých
se hodně zapotili především rodiče.
Dobrá nálada a příjemná atmosféra se nesla celým odpolednem. Každý si vyzkoušel svou
kreativitu a smysl pro krásu.
Poděkování patří hlavním organizátorům
paní Vlastě Pečenkové, paní MUDr. Iloně Ševčíkové, paní Dáši Kučerové a všem ostatním
členkám kulturní komise a rovněž pedagogům
ŽŠ a MŠ Pstruží.

Výchovná Marťanská mise
Ve středu 16. března jsme se s dětmi podívali do vesmíru. „Jste asi spadli z Marsu,
ne?“, pomyslí si jistě většina z vás. Popravdě,
nejste daleko od pravdy, ovšem z Marsu jsme
nespadli my, nýbrž dva zelení tvorové. Ti nám
v sále KD Frýdlant nad Ostravicí připravili koncertní show, která měla děti pobavit a zároveň
jim přiblížit, co je to vesmír a jaké v něm naše
planeta Země zaujímá postavení.
Tento výchovně-vzdělávací pořad (nazvaný
„Marťanská mise“) se nesl v duchu rockového
koncertu se vším, co k němu patří – elektrické kytary, laserová show, živelná atmosféra
a v neposlední řadě také audiovizuální pro-

jekce, která měla představení dodat nenásilný
spojovací prvek mezi učením a zábavou. „Dětem chceme přiblížit vesmír jako realitu, která
obklopuje naši zeměkouli a prostřednictvím
písniček, videoprojekcí, soutěží a povídání
v plné míře rozvinout dětskou aktivitu a kreativitu přímo na koncertě,“ píše na oficiálních webových stránkách Bobo Kantor, jeden z tvůrců
projektu Škola z Marsu.
Do jaké míry se podařilo v žácích probudit
větší zájem o mimozemský svět, zatím netušíme, s jistotou však můžeme potvrdit, že si děti
koncert náramně užily a především poznaly atmosféru živého koncertu.

V úterý 22. března se naši malí volejbalisté
účastnili na 6. ZŠ ve Frýdku-Místku Velikonočního turnaje v minivolejbale. Tohoto dobře organizovaného turnaje trenéry Beskyďáčku se
zúčastnilo přes 200 dětí z 15 škol.
ZŠ Pstruží zde měla zastoupení tří týmů
a nevedli si vůbec špatně. V oranžové skupině se na 3. místě umístila trojice Jakub Jurok,

Oliver Kašing a Ludovít Leco. Taktéž v oranžové skupině skončily na 6. místě Dominika
Lukešová a Michaela Vávrová. Také v červeno-oranžové skupině jsme se mohli radovat
z „bedny“. Dvojice Albert Jaskula a Antonín
Vybíral se umístili na bronzovém 3. stupínku.
Všem žákům patří poděkování za příkladnou
účast.

Vánoční turnaj v minivolejbale

SKST Pstruží pořádá MČR dorostenců ve stolním tenisu
Ve výběrovém řízení na pořádání MČR se
nám v silné konkurenci středisek vrcholových
sportů podařilo získat velmi atraktivní podnik.
Turnaj dorostu se bude konat ve dnech 30. 4. –
1. 5. ve Sportovní hale v Čeladné.
MČR bude sčítat 48 dorostenců a 48 dorostenkyň. Věříme, že MČR bude velkým

přínosem pro rozvoj stolního tenisu v našem
mikroregionu, dorostenci budou výbornými následovníky našich dlouhodobě kvalitních mužů
a žen a nemalou měrou přispějeme k obohacení sportovního života v kraji pod Lysou horou.
Těšíme se na vaši hojnou a nadšenou podporu v hledišti.

Budeme rádi za jakoukoliv finanční a materiální pomoc (možnost reklamy na banerech
a webových stránkách).
Za výkonný výbor SKST Pstruží děkujeme
a těšíme se na vaši účast
KONTAKT: 725 772 687,
e-mail: skst.pstruzi@email.cz

Kompostéry do každé domácnosti
Biologický odpad do popelnic nepatří

Bílá

Sun Outdoor – letní park Bílá
30. 4. bude zahájen letní provoz
30. 4. i 1. 5. jsme pro vás připravili animační programy zcela ZDARMA.
Těšit se můžete na osvědčené atrakce jako dětský lanový park, letní tubbing
a vodní svět, vzduchová trampolína, dětská
lezecká stěna, pláž uprostřed hor, ale také
novinky jako trampolínové centrum (bungee
trapolíny a profi trampolíny) a vylepšení vodního světa.
OTVÍRACÍ DOBA DĚTSKÝ PARK BÍLÁ:
KVĚTEN víkendy a svátky 9.00 – 18.00
Přesná otevírací doba závisí na klimatických podmínkách.

Štěpkovač

Nabídka zapůjčení štěpkovače. Pohon
na spalovací motor s možnosti připojení na kouli i závěsem na čep. Informace
na obecním úřadě.

Předjaří na krásné Bílé

SUN OUTDOOR: Loučení se zimou. Ale i v teplejším období je tu zábava. Foto: Petr Pavelka

do 50 kW musí čištění provádět při celoročním provozu 3x ročně, při sezónním
provozu 2x za rok. U spotřebičů na kapalná paliva do 50 kW výkonu se čištění musí
provádět 3x ročně, u spotřebičů na plynná
paliva do 50 kW výkonu 1x ročně.
Kontroly spalinové cesty se u všech
těchto spotřebičů musí provádět jednou
ročně. Písemný zápis s výsledkem kontroly by měl obdržet každý žadatel o tuto
službu.

Sběr nebezpečného odpadu
V sobotu 21. května se uskuteční
v naší obci sběr nebezpečného odpadu,
který budou provádět pracovníci pověřené organizace Frýdecká skládka, a.s. podle následujícího harmonogramu:
Sběrná místa:
Bumbálka
8.00 – 8.10
Třeštík
8.20 – 8.30
Hlavatá
8.40 – 8.50
Mezivodí
8.55 – 9.05
Zámeček autobusová zastávka 9.15 – 9.25
Jednota
9.30 – 9.40
Konečná – točna
9.45 – 9.55
Křižovatka školka Mlýn
10.10 – 10.20
Na tento den si občané mají možnost
připravit k odvozu a likvidaci odpad, který
je kvalifikován jako nebezpečný:
mazací a motorové oleje, olejové filtry,

dem o váze 20 kg – lehce lze odvézt osobním
autem.

Bílá

Jarní vymetání a kontrola komínů
Pravidelné jarní vymetání a kontrola komínů proběhne v Bílé v sobotu 7. května
a ve středu 11. května. Práce bude provádět Kominictví Rostislav Velička. Zájemci
o tuto službu nechť své závazné objednávky nahlásí do čtvrtku 28. 4. na obecním úřadě, a to buď osobně, nebo telefonicky 558 690 020, 558 438 627, mobil
724 045 337.
Podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb.,
se u spotřebiče na pevná paliva o výkonu

Obyvatelé obce Pstruží a i ostatní vlastnicí
nemovitosti s číslem popisným nebo evidenčním
v k.ú. Pstruží, kteří si ještě nevyzvedli kompostér, mohou si jej vyzvednout na obecním úřadě.
Výdej probíhá:
pondělí 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
středa 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
Kompostéry jsou v složeném stavu s návo-

tonery, použité obaly od postřiků a jiné
chemikálie, zbytky barev, laků, ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky apod.
Rozbité či rozebrané
televizory, monitory, obrazovky, rádia,
počítače, lednice, mrazničky, sporáky,
pračky.
Zpětný odběr elektrozařízení
Pouze kompletní – nerozebrané!!!
lednice, mrazničky, sporáky, pračky,
mikrovlnné trouby, fritovací hrnce, varné
konvice, vařiče, myčky nádobí, vysavače,
žehličky, váhy, zářivky, výbojky, monitory,
tiskárny, televizory, rádia, videorekordéry, telefony a ostatní domácí spotřebiče.
V obci Bílá bude prováděn zároveň se
sběrem nebezpečného odpadu a zpětný
odběr elektrozařízení i sběr pneumatik.

Povinné očkování psů
proti vzteklině se uskuteční
v sobotu 4. června 2016
Časový harmonogram:
8.00
Bílá Jednota
8.15
Zámeček
8.30
Kavalčanky
9.00
Mezivodí
9.15
Hlavatá
9.30
Třeštík
9.45
Bumbálka
10.15
Baraní
10.20
silnice Tomek
10.30
Konečná – točna
10.40
Borsučí
10.50
Vjadačka
Pravidelně vakcinovaní psi se nyní očkují 1x
za 2 roky, psi nepravidelně vakcinovaní a vakcinovaní kombinovanou vakcínou (vzteklina,
psinka, parvoviroza, leptospiroza, hepatitida,
parainfluenza) se i nadále vakcinují 1x za rok.
Psa musí předvést osoba starší 15 let. Každý pes musí být na vodítku a mít náhubek.
Ve vlastním zájmu se k očkování dostavte. Náhradní termín není stanoven.
Požadavek na očkování prasat proti července nebo očkování králíků ohlaste předem
na obecní úřad.
Cena za očkování je 100 Kč za psa.

Přehled bohoslužeb na duben
3. 4. - 10.30 Bílá
10. 4. - 10.30 Bílá
17. 4. - 10.30 Bílá
24. 4. - 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry

Kdo poznal krásu i krutost zimy na Bílé,
snáze pochopí radostné očekávání návratu
jara, všech a všeho, co souvisí s přírodou
a životem v ní. Říčka Bílá, osvobozená ze
zajetí ledu, přijímá do své náruče nejprve
potůčky a posléze potoky kalné vody ze strání, před několika dny ještě bílých sněhem.
Objevují se první trsy zeleně a drobných
květů sněženek, bledulí či devětsilu, aby je
posléze doplnily petrklíče a jako mávnutím
kouzelného proutku, snad za noc, i ostatní
poslové jara. Člověk i zvěř, každý po svém,
velebí krásu okolní přírody v její nekonečné
moudrosti a majestátnosti. Nastává období
obnovy sil po vyčerpávající zimě, všichni se
k sobě chovají přátelštěji, otevírají se srdce
i náruč, aby se zachoval život v něžném
splynutí těla i duše.
Rád procházím krásnou Bílou a jejím
okolím v tomto období. Nevadí mi blátivé
stezky ani tmavá, tajemná zákoutí se zbytky starého sněhu. Nabírám energii, která
proudí všude kolem v nekončícím proudu,
napájejíc všechny ty, kteří jsou připraveni ji
vnímat a přijímat. Civilizace, která nás zatěžuje elektronickým a jiným smogem, otupujíc naše smyslové, vnímání, nás vzdaluje
přírodě, jejímiž jsme dětmi, dětmi, kteří jí
ve své pýše, sobectví, nevědomosti a nepoučitelnosti neskutečně ubližují. Ochuzujeme se právě o tu schopnost bezprostředně
a citlivě vnímat sdělení, která pro nás pří-

XX. ročník Bílanského přeboru
ve střeleckém trojboji
Obec Bílá pořádá
v sobotu 7. května 2016
XX. ročník Bílanského přeboru
ve střeleckém trojboji.
Konkrétní místo a čas bude upřesněn.

roda má v období počátku obnovy a vzniku
nového života. Umění rozumět přírodě se
dostává těm, kteří s ní žijí v souladu, nedivím se moudrosti těch, kteří žijí na samotách
či osadách na Javořince, Hlavaté, Salajce,
Kavalčankách, Baraní, Konečné či na Beskydě. Své znalosti přírody a schopnosti žít
s ní v souladu zaplatili jejich předci mnohdy svým zdravím nebo životem. Vědí, co si
k přírodě mohou dovolit a co od ní mohou
očekávat. Moudrost, která praví, že co příroda, ač nerada, dovolila pokazit, je schopna
zase napravit, pochází právě od těchto lidí
a je naprosto pravdivá.
Za všemi je další těžká zkouška, nepočítaná, snad jen srovnávaná s těmi předešlými. Narazíš na vývrat či zbytky padlé zvěře
jako daň kruté zimě, příroda dává těmto
padlým šanci znovu ožít v jejich potomcích.
Na místě padlého stromu se zazelená malý
semenáček, koncem jara se na nejistých
bězích po boku matky objeví následník padlého kusu. Příroda, v souladu s od nepaměti
danými zákony, pokračuje ve svém konání.
Je paradoxní, že právě její nejdokonalejší výtvor ji zasazuje ty nejhlubší, neodstranitelné a kruté rány. Rýsuje se oprávněná
obava z toho, že by se příroda tohoto svého
výtvoru – člověka, mohla jednou též nenávratně zbavit. Ostatně, je člověk opravdu ten
nejdokonalejší výtvor přírody, za kterého se
považuje? 
M. G.

jubilea
V měsíci dubnu oslaví své životní jubileum:
60 let – Zdeňka Střížová
Našim jubilantům k jejich výročí srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme
pevné zdraví!
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Větší než malé množství informací i zážitků
Operace se podařila, pacient přežil a do půli
dubna rehabilituje v BRC. Nicméně i bez koordinátora klub v březnu fungoval téměř v plném
programovém rozsahu. Opakovaný dík patří
všem, kteří se podíleli a nadále podílejí na této
skutečnosti (paní Černé, Trefilové, Lapčíkové,
Ožanové, Bjačkové a mnoha dalším).

S opotřebovanými klouby do Kněhyně

V poslední únorový čtvrtek se v klubu hovořilo s lékařkou MUDr. Andreou Glosovou
ve třetím pokračování zdravovědného cyklu.
Na programu byly nemoci kloubů a osteoporóza, „oblíbené“ to problémy (nejen) seniorského
věku. Týden poté se zdravé jádro realitě navzdory vypravilo do restaurace Kněhyně, kde
bylo jako obvykle příjemné posezení.

Odpoledne pro ženy

Tradiční decentní oslava svátku žen se letos vyznačovala tím, že hlavním protagonistou
byla žena. A ne ledajaká, paní Jarmila Ručková

z Frýdlantu se svou nepostradatelnou harmonikou opět po čase naplnila klubovnu svým
uměním a šarmem. Přítomní pánové obdarovali všechny ženy květinou a důstojná oslava byla
tímto završena.

Velký okruh Skandinávií
a toulky pražskými kostely

Druhý díl cestovatelské ságy paní Jany Bártové s podtitulem „Napříč Norskem, divokým
krajem fjordů, hor a řek“ byl stejně zajímavý
a úchvatný jako díl předchozí. Totéž lze říci
o volném pokračování toulek paní Hany Kotalové. Klubové přednášky máme opravdu „kurňa“
dobré, jak by řekl Jarek Nohavica.
Poslední březnový den nás ještě čeká výlet
do Kunčic se zastávkou v BRC a s cílem v kavárně BODiZ, o tom ale až v příštím čísle.

Máj pak přijde za tři dny. Středeční Všehomixy
v dubnu ještě nebudou z důvodu mé zdravotní
dovolené, ale ostatní programy proběhnou.
Kompletní program na měsíc duben 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 skrze
e-mail petr.bernady@seznam.cz.
Takže přijměte tímto pozvání na další klubové akce. 
Petr Bernady

Co nás čeká v dubnu

V měsíci dubnu se můžeme vždy ve čtvrtek
odpoledne těšit na oblíbenou vycházku do Pstruží, na další pokračování Hovorů s lékařkou (tentokrát o prevenci kardiovaskulárních chorob),
na ostravské muzikanty Zdeňka a Vaška a na lyrické pásmo milostných písní a poezie, protože

Tak si připijme.

Květiny pro paní Jarmilu

Předjaří v ZŠ Čeladná
Kultura:
Ve velkém stylu proběhla vernisáž výtvarných prací soutěže O pohár čeladenské ovečky, letos na téma Hrnce, hrnky, hrníčky z babiččiny světničky.
Žáci I. stupně navštívili divadelní představe-

ní v Divadle loutek v Ostravě Hrála se pohádka
O šíleně smutné princezně.
Ve stejném období se 1.–3. ročníky rozjely
do kulturního domu ve Frýdlantě nad Ostravicí
na hudební výchovný koncert MARŤÁNCI –
ŠKOLA Z MARSU.
Dětský pěvecký hlásek
zněl školou při příležitosti
školního kola pěvecké soutěže Loutnička.
Doufejme, že takovéto zážitkové akce mají pozitivní vliv
na dětskou dušičku, kulturně
ji posouvají výš a bude to mít
vliv i na chování dětí v běžných životních situacích.
Sport:
Naše škola nezahálela ani
po sportovní stránce. Pořádala ve sportovní hale oblastní kolo florbalového turnaje
RBP Street hockey 2016.
Jiné:
ŠD uskutečnila jarní dílničky pro rodiče a děti s velikonoční tématikou. A velikonoční
téma prolínalo také pořádané
dílničky jen pro dospělé, které
vedla paní ředitelka.
Zapojili jsme se do Ponožkového dne a podpořili lidičky
s Downovým syndromem.
Prvňáci vyrobili zubatou
Morenu a společně s třeťáky
vynesli PANÍ ZIMU…  HG

6. Májový pochod na Skalku
Okrašlovací spolek Rozhledna se sídlem
v Čeladné se svými kolektivními členy, obcemi Čeladná, Kunčice pod Ondřejníkem
a Pstruží, zve všechny občany z okolí Ondřejníku a příznivce na v pořadí již 6. Májový
pochod na Skalku.
V roce 2011 jsme na tomto nevyšším vrcholu Ondřejníku umístili základní kámen budoucí
rozhledny. Od té doby probíhala legislativní
jednání, jejichž výsledkem je souhlas vlastníka
pozemku se stavbou rozhledny v takové podobě, pro kterou se vyslovili občané v anketě
uspořádané v témže roce.
Sraz na Skalce je dne 1. května 2016
okolo 12.00 hod.
Trasy nejsou předem určeny, cestu si volí
každý podle svých možností.
Drobné občerstvení, včetně opékání špe-

káčků a čepovaného piva, bude zajištěno
na vrcholu, pokud to dovolí stav počasí a přístupových cest.
Zveme srdečně všechny májové poutníky:
občany obcí pod Ondřejníkem, školní mládež
i mládež dospělejší, rodiče dětí, pedagogy,
sportovce, hasiče, členy Klubu českých turistů,
klienty a zaměstnance Beskydského rehabilitačního centra a každého, kdo má rád přírodu
a Beskydy.
Přijďte strávit první májový den pohledem
na krásné přírodní scenérie, které nás obklopují. A také přátelskými debatami po cestě tam
i zpět a na vrcholu.

Oslava svátku žen je u konce

Beskydské rehabilitační centrum otevřelo
zrekonstruovaný Léčebný dům dr. Maye
Beskydské rehabilitační centrum 26. února
slavnostně otevřelo zrekonstruovaný objekt –
Léčebný dům dr. Maye. Dům, který nese jméno
zakladatele původně lázeňského areálu lékaře Jana Maye, prošel kompletní a náročnou
rekonstrukcí. Přestavbou tohoto dlouhodobě
již nevyhovujícího objektu vzniklo moderní oddělení následné péče pro geriatrické pacienty
s nejkomfortnějším ubytováním z celého areálu
BRC s celkovou kapacitou 32 lůžek.
„Jsou zde dvoulůžkové pokoje s vlastním
sociálním zařízením s vybavením pro seniory
– sklopnými sedačkami nebo židlemi do sprch,
naklápěcími zrcadly, madly. Pokoje jsou vybaveny polohovacími elektrickými lůžky s kvalitními antidekubitními matracemi, samozřejmostí
každého pokoje je televize a lednice,“ uvedl
ředitel BRC Milan Bajgar.
V přízemí vznikl vstupní vestibul s audiovizuální technikou pro sledování vnitřního vzdělávacího
kanálu BRC, sloužící také jako čekárna před rehabilitací a k dalším aktivizačním programům pro
pacienty. Jsou zde k dispozici i počítače s výukovým manuálem pro komunikaci na internetu.
„Na vestibul navazuje mimořádně kvalitně
vybavené oddělení léčebné rehabilitace s individuální i skupinovou fyzioterapií, ergoterapií,
masérnou, světloléčbou, vodoléčbou, elektroléčbou, lymfordenážemi a oxygenoterapií,“
dodává ředitel Milan Bajgar.
Díky dotačnímu projektu se podařilo celý
objekt, před rekonstrukcí využívaný zhruba ze
40 %, využít maximálně. V původním půdním
prostoru vzniklo deset pokojů a málo využívané
přízemí se šatnami a technickým zázemím ku-

chyně se změnilo v kvalitně vybavené rehabilitační oddělení. „Za nejdůležitější pro maximální
využitelnost celého rekonstruovaného domu
pro geriatrické pacienty považuji velmi podařenou vestavbu personálního výtahu do vnitřního
prostoru historického točitého schodiště, který
zajišťuje propojení všech tří podlaží.“
Rekonstrukce Léčebného domu dr. Maye tr-

Vstupní vestibul bude sloužit i jako čekárna před rehabilitací.

vala 11 měsíců a stála 26 milionů korun. Šedesát
procent investice pokryla dotace z Programu implementace fondů švýcarsko-české spolupráce
Ministerstva zdravotnictví ČR. „Jedna z výzev tohoto programu byla zaměřena na péči o geriatrické
pacienty a seniory, což zcela odpovídalo potřebám
našeho projektu a představám o zkvalitnění služeb
našeho rehabilitačního centra,” uvedl Milan Bajgar.

Jeden z pokojů s polohovacím lůžkem s antidekubitní matrací.
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Duben 2016
slovo starosty
Upozornění na provádění průzkumu splaškové kanalizace
Vážení občané,
dovoluji si vás informovat, že v souvislosti s přípravou studie k případné realizaci splaškové kanalizaci v obci Janovice bude v období leden–duben 2016 probíhat průzkum stavu
splaškové a jiné kanalizace u stavebních objektů v obci, jehož výstupem bude zpracování
individuálních průzkumových listů ke každému jednotlivému objektu. Součástí průzkumového listu bude také vyjádření vlastníka objektu k možnosti napojení na kanalizaci.
Výstupy z průzkumových listů budou jedním z rozhodujících podkladů pro vedení obce, zda
kanalizace bude realizována v dohledném období, případně v jakém rozsahu.
Průzkum bude provádět Ladislav Holčák, autorizovaný projektant, kterému byla
za tímto účelem vystavena Obcí Janovice písemná plná moc. Tuto plnou moc vám na vyžádání předloží.
Rád bych vás touto cestou požádal, abyste panu Holčákovi poskytli při zpracování průzkumového listu ohledně vašich nemovitostí maximální součinnost. 

Marek Špok

Dětský karneval v restauraci U Toflů

Janovice

7. veřejné jednání zastupitelstva obce Janovice
Jednání zastupitelstva se konalo dne 4. března v budově Obecního úřadu Janovice. Přítomno bylo deset občanů.
Kromě povinných bodů jednání bylo projednáno a schváleno rozpočtové opatření č. 2,
které řeší úpravu schváleného rozpočtu a podporu financování oprav chodníků a komunikací,
zajištění projektů na rozšíření vodovodu obce
a dovybavení volnočasové zóny kolem ZŠ. Zároveň se uvolní finanční prostředky na dokončení zavlažovacího zařízení travnatého hřiště obce
a pořízení traktorové sekačky s radlicí a štěpkovač. Obec dále navýší svou podporu ochrany
ovzduší navýšením finanční podpory pro kotlíkovou dotaci. Zastupitelé projednali a schválili
dotaci na poskytování sociálních služeb občanům obce Janovice, na plánu jednání byl i záměr prodeje pozemků a směny pozemků. Byl
chválen návrh na podání žádosti o poskytnutí
podpory v rámci výzvy regionálního operačního
programu „Podpora dopravy a cyklodopravy“
pro investiční záměr výstavby chodníků v obci
Janovice.
V diskuzi byly řešeny otázky provozování

Nejbližší akce v naší obci Janovice

Karneval se odehrál v odpoledních hodinách
5. března a byl celý ve znamení kuchařů a vaření.
A JE TO TADY! Jsou tady naše první hry,
soutěže a zábava, které byly pro tento rok v tématu „KUCHYNĚ“. Naši první hrou bylo společné vaření. Hra spočívala v tom, že děti házely
brambory do obrovského hrnce. Při další hře se
děti seskupily do tří řad a měly ujít danou trasu
přes překážky s vajíčkem na lžíci. Dělaly tzv. zábavný překážkový běh. A teď opravdu vaříme,
děti tentokrát hledají ingredience po celém sále
do různých, jim oblíbených jídel, kterými byly palačinky, žemlovka, krupice, řízek, husa se zelím
a knedlíkem a mnoho dalších.
Děti se divily, proč kuchtíci roztahují velkou

plachtu. Velice rychle na to přišly. Jejich úkolem bylo vytvořit dvojice, kdy každý z páru měl
za úkol se zavázanýma očima nakrmit druhého z dvojice. Jako každý kuchař po vaření jídla musí umýt nádobí, toto utřít a uklidit – další
soutěží bylo vytvoření dvou zástupů, které proti
sobě soutěžily v utírání nádobí. Soutěž se dětem
moc líbila, proto jsme ji několikrát opakovali.
Okolo 17. hodiny proběhlo losování o různé
hračky, školní potřeby, omalovánky bublifuky
a mnoho dalších, které věnovali organizátoři TJ
Sokol Bystré a Hasiči Bystré. V průběhu našeho
odpoledne jsme měli možnost si zakoupit výborné zákusky, párky a párky v rohlíku.

Mladí organizátoři z Bystrého,

foto: Vladimír Kutlvašr

Rozhovor s Ondrou Gureckým
o závodech na běžkách

Zřejmě znáte z médií Jizerskou 50, v návaznosti na tuto známou soutěž probíhá řada
závodů a jedním z nich je ČT Jizerská 10.
A právě této běžkařské soutěže se letos v lednu účastnil i Ondřej Gurecký, žák osmé třídy ZŠ
Janovice. Jel na běžkách klasickou technikou
trať 8 km v kategorii 14 až 24 let. I když to byl
jeho první velký závod na běžkách, umístil se
na krásném 31. místě a zároveň byl 3. nejlepším ze zrakově postižených, kteří v této kategorii jeli. Nedalo mi, abych našeho závodníka také
nevyzpovídala.
Ondro, mohl bys popsat, co vlastně vidíš?
„Představte si, že byste si vzala matnou fólii a do ní udělala dírky. Přes ty dírky vidím líp,
ostatní rozmazaně.“
Zrakově postižení mají na závodech traséra. Je to vodič ve žluté vestě. Znali jste
se už z dřívějška?
„Ne, s Liborem jsme se seznámili teprve
v pátek večer. Těsně před závodem jsme si
zkusili kousek tratě. Já jsem jel první, aby poznal moje tempo.“
A jak to probíhalo na samotném závodě?
„Libor jel přede mnou. Věděl, že částečně
vidím, tak mi hlásil jenom nepřehledná místa
v terénu, prudké zatáčky, kopec, jízdu dolů. Během trasy jsme na sebe volali, jestli zpomalit,
nebo zrychlit.“
Letos bylo málo sněhu. Jak ses na akci
připravoval?
„Já trénuju atletiku. Mám individuální tréninky s paní trenérkou. Jedná se o hodinu a půl
většinou v neděli. Je to hlavně běh a posilování. Během týdne plním tréninkový plán, každý
den hodinu.“
Takže jsi předtím nikde neběžkoval?
„Ne, jenom jsem se zúčastnil soustředění
v Krkonoších, které každoročně organizuje
speciální škola pro zrakově postižené v Opavě.“
Co to bylo za soustředění?
„Toto soustředění je určeno pro děti do 9.
třídy. Letos nás bylo málo, tak jeli výjimečně

Poznamenejte si do svých deníčků… a přijďte!
9. 4. 2016 Vítání jara
– pořádá PRVOČAS v prostorách MŠ
10. 4. 2016 Zájezd do Polska – Visla
– pořádá ČČK Janovice
16. 4. 2016 Sběr nebezpečného odpadu
– Janovice, Bystré
30. 4. 2016 Úklid obce
– obdobně jako v roce 2015 proběhne úklidová akce v obci – pořádá obec
6. 5. 2016 Zájezd za divadlem do Ostravy
– pořádá obec
7. 5. 2016 Zájezd do Polska s návštěvou
květinových zahrad – ČČK
Detaily k jednotlivým akcím a další aktuální
pozvánky je možné získat na stránkách obce
www.obecjanovice.cz

v parku před prodejnou potravin.
Detailní informace je možné získat na webu
obce www.obecjanovice.cz.
 Vladimír Kutlvašr, foto: Jana Kutlvašrová

Obecní web získal hned dvě první
místa v soutěži Zlatý erb 2016
Jedná se o soutěž webových stránek obcí
a měst. Soutěž je dvoustupňová, soutěží se
v krajských kolech a v následujícím kole celostátním. Ceny Zlatý erb jsou vyhlašovány
ve třech kategoriích, obec Janovice přihlásila
web do soutěže v kategorii „Nejlepší webové
stránky obce“. V rámci soutěže je vyhlášena
zvláštní cena – Cena veřejnosti. Tato cena se
uděluje na základě počtu zaslaných hlasů uživatelů webových stránek, vztažených na jednoho obyvatele obce. V soutěži se hodnotí jak
komplexnost poskytovaných informací, soulad
poskytovaných informací s požadovaným a po-

vinným rozsahem, použitelnost webu, jeho
zpracování, bezbariérová přístupnost a podpora zobrazení na mobilních zařízeních.
V krajském kole, kde jsme měli šest konkurentů (v kategorii obec) jsme obsadili v hodnocení odborné poroty první místo. Zároveň jsme
uspěli i v kategorii Cena veřejnosti, kde náš
web obdržel nejvíce hlasů našich příznivců –
za což všem velmi děkujeme.
Nyní nás čeká další zkouška – postoupili
jsme do celostátního kola, tak nám držte palce.

Za redakci webu Vladimír Kutlvašr,

foto: Archiv pořadatele

jubilea
Srdečné blahopřání zdraví a štěstí
janovickým a bystřanským jubilantům
– dámám Hedvice Blahové,
Miladě Korčové, Miroslavě Řezáčové,
Elišce Šigutové a Jiřině Gurecké
a panu Jaroslavu Řehákovi.
Obec Janovice

Trénování paměti
Dne 17. března proběhla v janovické knihovně zajímavá akce Trénování paměti. Zúčastnění se zábavnou formou dozvěděli, jak funguje
náš mozek a naše paměť a jaké triky mohou
používat pro snadnější zapamatování si čehokoliv.
Například, že naše paměť myslí v obrazech
a že se nám věci lépe pamatují, když jsou spojené s emocemi, nebo máme-li delší řadu čísel,
tak si ji můžeme rozdělit do menších celků pro
snadnější zapamatování. V jakých situacích
nám paměť selhává a co proti tomu dělat. Jak
si udržet skvělou slovní zásobu a další zajímavé tipy, včetně konkrétních zadání a úkolů,
na kterých si účastníci mohli otestovat, jak se
jim dnes vede. Účastníci byli také seznámení
s technikou LOCI a jak ji používat v každodenní praxi. Nakonec si odnesli papírová cvičení
na trénování paměti doma.

Setkání klubu seniorů
tentokrát v knihovně

i středoškoláci. Známe se, mám tam kamarády. Na běžkách se jezdí po snídani a po obědě.
Večer je volný program. Já jsem byl v nejlepší
skupině. Piloval jsem jenom kondici.“
Máš před sebou nějaké další akce?
„V květnu v Olomouci Run Tour běh na 5 km,
v Ostravě na 10 km.“
Kdo ti pomáhá?
„Hlavně rodiče, ale všechny tyhle sportovní
akce mi sponzoruje Nadace Leontinka, která
pomáhá zrakově postiženým.“
A ještě se vrátím k soutěži. Dostal jsi nějakou odměnu?
„Dostal jsem medaili za 3. místo a medaili,
kterou získal každý za účast.“
Tak ti, Ondro, přeji, aby ti medailí přibývalo a aby se ti dařilo nejen v oblasti
sportu. Určitě o tobě na jaře zase uslyšíme.
Hodně štěstí!

Připravila Daniela Světlíková,

třídní učitelka ZŠ Janovice,

foto: archiv ČT

polního hnojiště na okraji obce, diskutována
problematika ořezu stromů kolem komunikace
i problematika opravy komunikace – příjezdu
k rodinným domkům, stejně tak i stav lavičky

Někteří přijeli autobusem, jedna skupinka
autem. Naším cílem byla knihovna v Místku,
kde byl pro nás připraven program s názvem:
„Divadlo Semafor, jeho osobnosti a písničky.“
Program připravilo hudební oddělení knihovny.
Připojili se k nám někteří senioři z Frýdku, přijeli
i z Frýdlantu nad Ostravicí a Palkovic.
V útulném prostředí nás zajímavým povídáním provázela paní Naděžda Krejčí. Nechyběly
ani černobílé fotografie z šedesátých a sedmdesátých let. Mohli jsme si zazpívat písničky
Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra, dozvěděli jsme
se zajímavosti z jejich života. Nálada byla pohodová. Závěrem jsme potrénovali paměť při
doplňování kvízu. Jaká byla tajenka? Věřte –
nevěřte, SEMAFOR…

Text a foto: Ludmila Kaňoková

Projekt „Bioodpad“ pokračuje
V závěru roku 2015 byl zahájen projekt,
který se zaměřil na zpracování bioodpadu. Projekt byl spolufinancován Evropskou
unií. Naše obec pro tyto účely získala dotaci
ve výši cca 1,77 mil. Kč. Součástí projektu
bylo pořízení nákladního vozidla na svoz
bioodpadu a sada 150 ks malých kompostérů pro občany. Kompostéry jsou zapůjčeny
občanům za účelem zpracování bioodpadu
v domácích podmínkách.

O kompostéry byl velký zájem a byly
do posledního kusu v krátkém čase předány
žadatelům. Rada obce tedy rozhodla o pořízení dalších kompostérů. Kompostéry se
budou vydávat za stejných podmínek jako
předešlé.
V současné době jsou na OÚ připraveny
potřebné formuláře, dokumentaci a další informace je také možné získat na webu obce
www.obecjanovice.cz

slovo místostarostky
Vážení a milí sousedé,
čas letí jako splašený a jaro je tu. Jarní období je pro mě vždy časem optimismu a nové
energie a přeji všem, aby to vnímali stejně.
V posledních zimních měsících se na obci udála spousta věcí. Byla dokončena přístavba
hasičské zbrojnice v Janovicích, dokončili jsme a podali dvě větší dotační žádosti – na snížení
energetické náročnosti veřejného osvětlení a na protipovodňová opatření, jejichž nevýznamnější součástí je rekonstrukce obecního rozhlasu. Usilovně se připravuje velice složitá a odborně
náročná projektová dokumentace k výstavbě chodníků a před dokončením je také projekt na zateplení budovy základní školy v Janovicích. Hotový je také projekt revitalizace zeleně, zahrnující
mimo jiné lokalitu školní zahrady a přilehlých pozemků, hřbitova a prostoru před prodejnou
potravin v Janovicích. A v neposlední řadě musím připomenout přípravu strategického plánu
rozvoje obce, na kterém se prostřednictvím vyplněných formulářů budeme všichni společně
podílet. Termín pro jejich odevzdání skončil a nyní budou vyhodnocovány. Výsledky zveřejníme
v co nejkratším možném termínu. Následovat bude zapracování výsledků do podoby návrhu
strategického plánu, který bude předložen do připomínkového řízení zastupitelstvu obce.
Na poli kulturním jsme ve zdraví přežili hojnou plesovou sezónu a s postupným oteplením
nás čekají tradiční jarní spolkové akce pro děti i dospělé. Přivítáme jaro, vydáme se na výlety.
Po týdnech příprav se poprvé sešla skupina nadšenců, kteří se pokusí navázat na tradici místního folklórního souboru Ondráš z Janovic. Odhodlání je veliké. Většina spolků má již za sebou
výroční schůze a valné hromady, kde se hodnotilo a plánovalo. S jarními teplotami začne i jarní
úklid obce. Může přispět každý, pokud se zúčastní akce Ukliďme Janovice. Ta proběhne koncem měsíce dubna. Při úklidu svých zahrad pamatujte na možnost odložení bioodpadu ve sběrných místech v Janovicích i na Bystrém. Během dubna bude mít obec k dispozici také výkonný
štěpkovač, čímž opět rozšíříme služby pro občany v oblasti likvidace odpadů.
Hodně jarního sluníčka a veselou mysl!

Gabriela Milotová, místostarosta
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Vážení rodiče,
první slavnostní obřad Vítání nových
občánků v roce 2016 se uskuteční
23. 04. 2016 v 10.00 hod. v budově
Obecního úřadu v Janovicích
a je určen pro děti ve věku od 4 týdnů
do 1 roku s trvalým pobytem na území
obce Janovice.

Na obřad je nutno dítě přihlásit. Přihláška je k dispozici na obecním úřadě nebo na
webových stránkách obce www.obecjanovice.cz.
Dovolujeme si upozornit, že bez vyplněné přihlášky nelze zaslat zájemcům individuální
pozvánku. Dárkové a upomínkové předměty budou na slavnostním obřadu připraveny
pouze pro přihlášená miminka a jejich rodiče.
Moc se na vás a na nová děťátka těšíme.
Mgr. Ing. Gabriela Milotová
místostarosta a předseda sociální komise

Srí Lanka se známým cestovatelem
Dne 24. února uspořádala obec Janovice cestopisnou besedu, která se konala v kinosále obecního
úřadu. Cestovatel František Mamula zahájil besedu
téměř detektivně, když řekl, že se rozhodl při cestě
na Srí Lanku najít malou holčičku vyfocenou v turistickém průvodci, kde byl pouze popisek „dívka
z Wadduwy vyhlíží tatínka při návratu z rybolovu.“
Následovalo vyprávění o Srí Lance a místech,
která navštívil. Mezi těmito místy byl chrám Kandy, kde je uchován Buddhův zub. Dále pak jsme
na fotkách viděli komplex Dambulla, ve kterém je
pět chrámů vytesaných do skály, ve kterých jsou
sochy Buddhy snad ve všech pozicích. Srí Lanka
je známá pěstováním čaje a i my jsme mohli zhlédnout fotografie žen Tamilek (převažující etnikum)
sbírajících čajové lístky.
Obec Janovice děkuje cestovateli Františku
Mamulovi za poutavou přednášku a věnovaný čas.

Václav Biolek, foto: Vladimír Kutlvašr

Duben 2016

Divoká show na MDŽ
Tulipán na uvítanou. Pan Beneš, znalý dobrých mravů, uvítal všechny ženy tulipánem
a krátkým blahopřáním. Letos to však bylo jiné.
K této oslavě byli přizvání i pánové. Minulý rok
měli muži vstup zakázán. Pánové ale zkušeně,
místo do sálu, zavítali do šenku na chlazeného
zrzka.
Divoká show! Návštěvnost byla vysoká. Sál
byl plný žen, které se těšily na představení.
Na posilněnou byly podávány chlebíčky a vínko. Po pár doušcích vína se atmosféra uvolnila.
Vystoupit měly Divoké kočky. A taky že ano!
Vystoupily s novým představením. Precizně
nalíčení a namaskovaní muži (členové ostravské travesti skupiny) to opět rozbalili. Nenechali ani jedno srdce chladné a oko suché.
Co dál? No a po pekelné show přišlo
na řadu i losování tomboly. Hlavní cenou byl
neuvěřitelný třítýdenní zájezd do exotické
oblasti. Do Jeseníků. Blahopřejeme výherkyni. Slavilo se, pilo a hodovalo, až do půlnoci.

Na závěr jsme se zeptali, jestli se to účastnicím
líbilo. Ženy byly spokojeny, aby taky ne. I když
se objevila poznámka, že loni to bylo lepší. Já
to přisuzuji mužům, protože ženy se nemohly

rozdovádět pořádně, když byly pod bedlivým
dozorem svých milujících protějšků.

Martin Bednárek,

foto: Jana Kutlvašrová

Trojkový mariáš – Mariáš Tour 2016
Tentokráte se turnajové klání událo v restauraci
Ondráš. Toto kolo se odehrálo v neděli 13. března.
U připravených stolů zasedlo ke kartové hře třicet
náruživých hráčů jak místních, tak i přespolních.
Svou podstatou patří tato hra mezi klidné a tiché,
nicméně hráči velmi pečlivě sledovali vývoj a kladení karet svých soupeřů. Jednalo se o prestižní
soutěž a vyhrát ji chtěl každý ze soutěžících.
Turnaj končil pozdě odpoledne a byl zakončen
velkou diskuzí nad vývojem jednotlivých her a výsledkovou listinou. Hráči byli většinou se svým
výkonem spokojeni a jistě se již těší na další kolo,
které proběhne zase v jiné restauraci.
A výsledky? Vyhráli samozřejmě všichni – prožili pěkné odpoledne. Ale nejlepší výsledek a první
místo si odnesl Josef Petr (Kunčice pod Ondřejníkem), jako druhý se umístil Jaroslav Vrobel
(Nová Ves) a třetí cenu získal Milan Šálek (Pržno).

Vladimír Kutlvašr,

foto: Milan Beneš

Staré Hamry

Jarní vymetání a kontrola komínů

Pravidelné jarní vymetání a kontrola komínů proběhne ve Starých Hamrech v pátek
22. 4. 2016. V případě velkého zájmu budou
kominíci pracovat v pátek a sobotu 29. 4. –
30. 4. 2016. Práce bude provádět Kominictví Rostislav Velička. Zájemci o tuto službu
nechť své závazné objednávky nahlásí nejpozději do středy 20. 4. 2016 na obecním
úřadě, a to buď osobně, telefonicky (558
637 310, 602 204 969) anebo e-mailem
na adrese obec@stare-hamry.cz.
Podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. se
u spotřebiče na pevná paliva o výkonu do 50
kW musí čištění provádět při celoročním
provozu 3x ročně, při sezónním provozu 2x
za rok. U spotřebičů na kapalná paliva do 50
kW výkonu se čištění musí provádět 3x ročně, u spotřebičů na plynná paliva do 50 kW
výkonu 1x ročně. Kontroly spalinové cesty
se u všech těchto spotřebičů musí provádět

Přehled bohoslužeb v dubnu 2016
3. 4. 2016, 10.30 - Bílá
10. 4. 2016, 10.30 - Bílá
17. 4. 2016, 10.30 - Bílá
24. 4. 2016,
10.30 – Bílá, 11.30 - Staré Hamry

Předmájové posezení
u cimbálové muziky
OÚ Staré Hamry pořádá „Předmájové posezení u cimbálu“ cimbálové muziky Polajka
v pátek 22. 4. 2016 od 17.30 hodin v Kulturním
domě na Samčance.
Pohoštění zajištěno. Vstupné: 50 Kč.
Možný dovoz a odvoz občanů Starých Hamer po předchozí domluvě na OÚ Staré Hamry
do čtvrtku 21. 4. 2016.

jednou ročně. Písemný zápis s výsledkem
kontroly by měl obdržet každý žadatel o tuto
službu.

jubilea
V měsíci dubnu oslaví své životní jubileum:
Paní KVĚTUŠE SÝKOROVÁ - 60 let
Paní JARMILA KRÓTKÁ - 70 let
Paní ILONA VALÁŠKOVÁ - 75 let
Pan JIŘÍ VELIČKA - 80 let
Našim jubilantům k jejich výročí srdečně
blahopřejeme a do dalších let přejeme
pevné zdraví!

rozloučili jsme se
Dne 1. 3. 2016 zemřel ve věku 59 let
pan Jozef Pantok.
Nezapomeneme.

Jaro je tu!

noví občánci

Divadelní
představení
OÚ Staré Hamry pořádá zájezd
do divadla Jiřího Myrona na komedii

Španělská muška
Termín:
sobota 30. 4. 2016,
představení začíná v 18.30 hodin
Odjezd autobusu:
v 16.50 hodin od obecního úřadu.
Lístky je možno zakoupit
na OÚ Staré Hamry do 22. 4. 2016.

Dne 2. 3. 2016 se rodičům Lence a Tomáši
Faltýnkovým narodil syn Matouš.
Rodičům srdečně blahopřejeme a malému
Matoušovi přejeme v životě jen to nejlepší!

Výzva majitelům psů
Upozorňujeme majitele
psů, kteří doposud neuhradili poplatek za psy, že jeho
splatnost je do 31. 3. 2016!

Eva Balášová,

evidence poplatků

Plánované přerušení
dodávky elektřiny
14. 4. 2016 od 7.00 do 19.00 hodin
5. 5. 2016 od 7.00 do 19.00 hodin
12. 5. 2016 od 7.00 do 19.00 hodin
Letáky: vylepí zástupce ČEZ na místech
obvyklých při ohlašování vypínání elektrické
energie v dotčené oblasti.
Poznámka: rekonstrukce linky VN200.
18. 4. 2016 od 7.00 do 19.00 hodin
3. 5. 2016 od 7.00 do 19.00 hodin
10. 5. 2016 od 7.00 do 19.00 hodin
Letáky: vylepí zástupce ČEZ na místech
obvyklých při ohlašování vypínání elektrické
energie v dotčené oblasti.
Poznámka: rekonstrukce linky VN200.

sobota
16. 04. 2016

10:00
Předprodej u paní Daniely Kociánové
na obecním úřadě od 04. dubna 2016.
Cena vstupenek: děti zdarma, dospělí:
50,-Kč. Sál otevřen od 09:30.
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Kultura

MŠ Janáčkova čte dětem, Literáti opět úspěšní
neboť „Knihy děti baví“
Tento projekt je v naší školce realizován
od ledna 2016 ve spolupráci s městskou knihovnou, mateřskou školou a rodiči. Jeho smyslem je naučit se vážit si knih, poznat nové
příběhy, přiblížit prostředí knihovny, obohatit
slovní zásobu a navázat spolupráci s rodiči.
Každý měsíc navštěvujeme s dětmi knihovnu a paní knihovnice nám na naše téma měsíce připraví tematické knížky, zajímavou přednášku a zábavné čtení.
Jednotlivé třídy naší mateřské školy mají
zařízeny průkazky k zapůjčování knih. Každý

měsíc si na třídu zapůjčíme knihu, děti si jí přečtou doma s rodiči a namalují ke knize obrázek.
Zdařilé obrázky dětí jsou od března vystavené
v městské knihovně.
Na konci školního roku čeká úspěšné čtenáře-malíře odměna.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní
knihovnici Simoně Bobišové, která je klíčovou
osobou našeho projektu. Dále děkujeme všem
rodičům, kteří podporují své děti a spolupracují
tak s naší mateřskou školou.
 Za MŠ Janáčkovou Barbora Výmolová

Městská knihovna v podvečer 18. března
praskala ve švech. Návštěvníci byli zvědavi, jak dopadlo vyhodnocení 23. ročníku literární soutěže Můj svět. Letos se přihlásilo
se svými básněmi i prózou rekordních 99
účastníků z celé republiky, takže odborná
porota ve složení básnířka Lydie Romanská, malíř a básník Vít Adamus a odbornice
na český jazyk Lenka Skřekucká měli před
sebou nelehký úkol, aby vybrali ty nej…
Členky Literárního klubu Petra Bezruče,
zařazené do kategorie nad 30 let, se svými
básněmi uspěly. Pavlína Kollárová obsadila
příčku nejvyšší a Melánie Nováková získala
čestné uznání. Co si ještě více přát v tak
velkém zastoupení poetů? Jen pogratulovat a doufat, že i nadále budou zmíněné autorky pokračovat ve svém psaní, těšit svými
verši nejen své nejbližší a přátele, ale také
sobě přinášet své vnitřní uspokojení.
„Z mého pohledu to byl velice příjemný

večer, slavnostní atmosféru doplňovala
ještě písničkářka a kytaristka Markéta Žvaková svými uvedenými skladbami. Rovněž
knižní dárky od pořadatelů a další pozornosti Magistrátu Frýdek-Místek byly znamením, že jsou organizátoři potěšeni tak

velkým zájmem poetů a lidmi píšícími prózu
a nestydí se přihlásit do soutěže a jít tak
se svou kůží na trh,“ zamyslela se vítězka
ve své kategorii – poezie nad 30 let – Pavlína Kollárová. 

Dajana Zápalková

Koncert pěveckého sboru Cantica laetitia

Smalty se na Valašsku líbí
Zahájení výstavy Umění ohně (Sztuka kratší dobu. K výstavě vyšel, díky příspěvku
ognia) s podtitulem Frýdlantský umělecký Města Frýdlantu n. O. také informativní katasmalt v galerii Informačního centra Zvonice log, takže si zájemci odnesli i hlubší informana Soláni v sobotu 19. března přálo mimo- ce o smaltu a autorech. Hudební doprovod
řádně jarní počasí. Náročná instalace smaltů vytvořil příjemné prostředí, takže se disku16 umělců z Česka i Polska trvala pomalu tovalo mimořádně dlouho. Jak konstatovala
celý den, ale odměna vystavujícím v ohlasu vedoucí pracovnice IC Zvonička A. Vašutona vystavené práce stála za to.
vá, je výstava skvělým přínosem k oslavám
Při zahájení byly připomenuty tradice 10. výročí existence galerie a informačního
i současný stav smaltérské tradice ve Frý- centra a očekávají, že do konce výstavy,
dlantě, který reprezentuje spolek Dílna umě- která bude do 4. května, ji uvidí další stovky
leckého smaltu. Obrazová dokumentace návštěvníků Soláně. Výstava skvěle naplnila
z výstavy v polských Tychách doprovázela duchovní odkaz malíře Františka Podešvy,
komentáře k historii a na závěr bylo promít- který myšlenku „zvoničky a valašského barnuto video z výstavy Evy Kučerové-Land- bizonu“ prosazoval.
(ká)
sbergrové ve Frýdku-Místku, na kterém si návštěvníci
mohli přiblížit i technologické postupy v dílně a při tvorbě. Zahájení se zúčastnilo
kolem 80 návštěvníků, kteří
naplnili galerii jako u nejatraktivnějších
koncertů,
které IC Zvonička pořádá.
Mezi nimi byla i celá řada
valašských umělců, které přilákala málo známá
technika nebo se smaltem
zabývají jako účastník sympozií J. F. Kovář z Rožnova
p. Radhoštěm. Zahájení se
zúčastnili také polští hosté
na výstavě profesoři E. Kuraj a J. Karbowniczek, K.
Dadák a M. Krentowicz, jejíž
kombinace smaltu a keramiky budily zvláštní pozornost.
Potěšil také ohlas na práce
našich autorů, a to nejen
na známé osobnosti jako B.
Baumruková, P. Bednář, E.
Kučerová, H. Gavrilová, I.
Šleisngerová, ale i autory,
kteří se smaltem zabývají
Objekt Galerie Zvonička s výtvarníky J. a L. Hradilovými.

Frýdlantský Kruh přátel hudby (KPH) pořádá v dubnu čtvrtý koncert sezóny 2016.
Přivítáme mezinárodně oceňovaný smíšený
pěvecký sbor ze Zlína Cantica laetitia.
Koncerty pěveckých sborů zařazujeme
do programu sezóny pravidelně a mívají velký úspěch, jistě i proto, že tradice kvalitních
pěveckých sborů je v našem městě velká –
od pěveckého sboru Janáček přes dlouhá
léta fungující sbor gymnázia po novější sbor
Echo. Věříme, že tyto koncerty mohou být
právě i pro frýdlantské zpěváky potěšením
a inspirací.
Komorní sbor Cantica laetitia byl založen
ve Zlíně v roce 2004 původně jako dívčí výběr z dětského pěveckého sboru Cantica.

V tomto obsazení se zařadil mezi respektovaná sborová tělesa a získal vysoká ocenění na soutěžích u nás (v Jihlavě, v Praze
a dalších) i v zahraničí (v bulharské Varně,
v polském Krakowě a makedonském Ohridu). Ve smíšeném obsazení sbor pracuje
od roku 2012. Sbormistrem je od počátku
Josef Surovík, na klavír doprovází Jan Nowak. Těžiště repertoáru spočívá v hudbě 20.
a 21. století, zaměřuje se také na premiéry
nových děl, často oceňované i na soutěžích.
Sbor také spolupracuje se současnými hudebními skladateli. Koncerty sboru sklízejí
úspěch u porot mezinárodních soutěží, ale
také u návštěvníků koncertů. Podrobnější informace lze najít na internetových stránkách

sboru canticalaetitia.cz/cs/.
Koncert se koná v pátek 15. dubna
od 19.00 v Kostele sv. Bartoloměje ve Frýdlantě nad Ostravicí. Vstupné na koncert je
120 Kč, senioři/studenti 80 Kč, členové KPH
50 Kč, s abonentní vstupenkou zdarma (volný vstup mají v této sezóně také žáci ZUŠ).
Před koncertem je ještě možné zakoupit
zlevněné průkazky člena KPH nebo abonentní vstupenky na zbytek sezóny 2016,
které jsou výhodné pro pravidelnější návštěvníky našich koncertů. Další informace
a plán koncertů najdete na stránkách facebook.com/KruhPratelHudby a v Mikroregionu. 

Za výbor KPH Josef Svoboda

frýdlantské knižní okénko

Nová knížka nejen pro děti od Jaromíra Šlosara
Bez ohledu na oficiální měsíc knihy,
o který se pere tradiční březen, nebo Světový den knihy UNESCO, který je 23. dubna, je dobrá kniha z frýdlantské knihovny
čtenáři vítána. Novinkou pro mladé čtenáře,
ale nejen pro ně, je nová knížka Jaromíra
Šlosara, rodáka z nedalekých Václavovic,
nazvaná Strážkyně pokladu, magické rozprávky ze Zadních hor, která vyšla koncem
loňského roku.
Jaromír Šlosar je absolventem magisterského studia na Univerzitě Palackého v Olomouci. V letech 1984–1998 působil v literární redakci Českého rozhlasu Ostrava jako
redaktor, později jako vedoucí redakce a mj.
připravil cyklus Studánky (obrázky soudobé
lidové výtvarné kultury) a cyklus Beskydy.
Léta pracoval také v ČT TS Ostrava. Jako
dramaturg je podepsán pod řadou TV cyklů
a podílel se i na několika dokumentech. Svými verši přispěl do almanachu Zelené peří
(MF 1987), v roce 2000 vydal knížku přírodních črt Setonův průvodce Beskydami. Tex-

ty doprovodil obrazovou publikaci Střípky
Moravy a Slezska a vydal knížku črt, deníků
a reportáží Cesta jako marijánka.
Neúplný výčet jeho prací jen naznačuje,
že jde o zkušeného autora, který miluje Beskydy. A proto také jeho nová knížka Strážkyně pokladu, magické rozprávky ze Zadních
hor se k nim hlásí. Vychází z dlouholeté sběratelské činnosti autora, při které proputoval
naši i slovenskou stranu Beskyd – Zadních
hor mezi Bumbálkou a údolím Olše někde
u Jablunkova. Vyprávění zahrnuje svět, který ještě znaly dobře naše báby někdy do poloviny minulého století a který se už někam
v době rozhlasu a televize vytratil. Ten svět
vodníků, strážců pokladů, víl a dalších strašidýlek ve vyprávění nalezneme. Vedle toho
také citlivé mapování krajiny, kterou básník
Šlosar miluje a opěvuje ji v jejích proměnách
během roku. Knížku dotváří velice zdařilé
ilustrace výtvarnice – učitelky Radmily Holubcové. Nabízí se jako večerní čtení s mámou nebo tátou před spaním. 
(zm)
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Plánované kulturní a sportovní akce na DUBEN 2016
neděle 3. 4.
15.30

Fotbalové utkání
MS divize 1. BFK Frýdlant – FC TVD Slavičín
areál 1. BFK
vstupné muži 35 Kč, důchodci 25 Kč, ženy a děti vstup zdarma

pondělí 4. 4.
18.00

Cestopisná přednáška Jiřího Kráčalíka
KOUZLO SVANETIE /GRUZIE/
kinosál Kulturního centra
vstupné 30 Kč

úterý 5. 4.
Tvořivé dílny pro děti
14.00 – 18.00 TULIPÁN A TULIPANÍ
klubovny Kulturního centra
vstup zdarma
čtvrtek 7. 4.
19.00

Divadelní představení ochotnického Divadla Devítka
OPONA NAHORU!
velký sál Kulturního centra
vstupné 50 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně
zakoupit v BIC nebo na místě

pátek 8. 4.
9.00

FARMÁŘSKÝ TRH
před obchodním domem OMMA

sobota 9. 4.
8.00 – 18.00

Bazar
UDĚLEJTE PRŮVAN ve skříních, sklepech a garážích
velký sál Kulturního centra
Informace a přihlášky na tel. 605 064 373 a 605 763 819 nebo email
mucvera@seznam.cz. Poplatek za pronájem stolu 100 Kč.

pátek 15. 4.
19.00

VŠ pěvecký sbor CANTICA LAETITIA ze Zlína

sobota 16. 4.
19.00

BIGBÍTOVÁ NOC 2
velký sál Kulturního centra

neděle 17. 4.
16.00

Fotbalové utkání
MS divize 1. BFK Frýdlant – FC Vsetín
areál 1. BFK
vstupné muži 35 Kč, důchodci 25 Kč, ženy a děti vstup zdarma

neděle 17. 4.
16.00

Divadlo pro děti
POHÁDKA ZE MLEJNA
Na motivy pohádky Princezna ze mlejna.
velký sál Kulturního centra
vstupné 50 Kč, vstupenky na místě od 15.00 hodin.

kostel sv. Bartoloměje

pondělí 18. 4. FARMÁŘSKÝ TRH
9.00
před obchodním domem OMMA
úterý 19. 4.
Tvořivé dílny pro děti
14.00 – 18.00 JARNÍ PTÁČCI DO OKNA A DO TRUHLÍKU
klubovny Kulturního centra
vstup zdarma
středa 20. 4.
18.00

Diashow
JIŘÍ KOLBABA – Tajuplné ticho – modrobílá Antarktida
velký sál Kulturního centra
vstupné 150 Kč v předprodeji/ 180 Kč na místě, vstupenky možno rezervovat na
našich stránkách a následně zakoupit v BIC nebo na místě

pátek 22. 4.
17.00 –
20.00

DĚTSKÝ PLES
Program plný her, soutěží a hlavně tance.
velký sál Kulturního centra
vstupenky v předprodeji v BIC

neděle 24. 4.
16.00

Fotbalové utkání
MS divize 1. BFK Frýdlant – SFC Opava „B“
areál 1. BFK
vstupné muži 35 Kč, důchodci 25 Kč, ženy a děti vstup zdarma

čtvrtek 28. 4. - FESTIVAL FUSION
neděle 1. 5.
Kulturní centrum

připravujeme
středa 4. 5.
19.00

Divadelní představení
FRANKIE A JOHNNY
hrají Tereza Kostková a Aleš Háma
velký sál Kulturního centra
vstupné 250 Kč, 200 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a
následně zakoupit v BIC nebo na místě (vstupenky již v prodeji)

pátek 13. 5.
20.00

Koncert
MAJK SPIRIT + DJ GRIMASO
velký sál Kulturního centra
Majk Spirit vystoupí před půlnoci. Před ním DJ Lowa.
Vstup na koncert od 15 let, mladší osoby pouze v doprovodu dospělé osoby.
vstupné 320 Kč v předprodeji/380 Kč na místě, předprodej vstupenek v BIC

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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inzerce

KINO

pá 8.4. od 20:00 a ne 10.4. od 19:30

pá 22.4. od 20:00 a so 23.4. od 17:00

KMOTR

PÁD LONDÝNA

OREL EDDIE

pá 1.4. od 20:00

TOTEM VLKA

TEORIE TYGRA

so 23.4. od 15:00, ne 24.4. od 15:00 a st 27.4. od 17:00

ČR, komedie, přístupný bez omezení, délka 101 min, cena 120,-, Cinemart
Road movie o muži (Jiří Bartoška), který si v šedesáti vzpomene, že míval
sny i vlastní vůli a že chce zpátky vládu nad svým životem. Vydá se na riskantní cestu navzdory tomu, že tím přichází o vše. Rež. R. Bajgar.

so 2.4. od 15:00

so 9.4. od 19:00, ne 10.4. od 17:00 a út 12.4. od 19:00

ŘACHANDA

SPOTLIGHT

so 2.4. od 17:00 a ne 3.4. od 19:00

HUMR

Irsko/VB/Řecko/Fra./Niz., romantický, nevhodný do 12 let, délka 119
min, cena 110,-, Falcon, titulky
Děj se odehrává v blízké budoucnosti, kdy jsou dle zákonů Města nezadaní
lidé zatýkání a odváženi do Hotelu. Tam si musejí do 45 dní najít odpovídajícího partnera. Pokud se jim to nepodaří, jsou proměněni ve zvíře dle vlastního
výběru a vypuštěni do Lesa. Zoufalému muži se podaří uprchnout z Hotelu
do Lesa, kde žijí Samotáři, a zamiluje se tam, ovšem něco takového je proti
jejich zásadám. Rež. Y. Lanthimos.

so 2.4. od 19:30 a út 5.4. od 19:00

JÁ, OLGA HEPNAROVÁ

ČR/SR/Fra./Polsko, drama, nevhodný do 15 let, délka 105 min, cena
110,-, Bontonfilm
Příběh dívky, která ve svých dvaadvaceti letech nákladním vozem úmyslně
najela v centru Prahy do lidí na tramvajové zastávce a osm jich usmrtila. Ke
svému činu se hrdě hlásila, odmítla ho litovat, považovala ho za svou pomstu
vůči společnosti a požadovala pro sebe trest smrti. V roce 1975 byla oběšena
a stala se tak poslední popravenou ženou u nás. Rež. T. Weinreb, P. Kazda.

ne 3.4. od 15:00

ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT

USA, animovaný, přístupný bez omezení, délka 109 min, cena 100,-,
Falcon, dabing
Zootropolis je město plné zvířat. V klidu tu vedle sebe žijí antilopy i lvi, sloni
a myši, medvědi… Tohle obří město ale potřebuje i tak někoho, kdo tu bude
dohlížet na pořádek a místní policejní sbor je plný solidních drsňáků. A teď by
se mezi ně ráda zařadila i ambiciózní Judy Hopkavá. Na vlastní srst ale zjistí,
že být prvním králíkem mezi policajty nebude žádný med. Rež. B. Howard,
R.Moore.

ne 3.4. od 17:00 a st 6.4. od 19:00

TÁTA JE DOMA

USA, thriller/drama, nepřístupný do 12 let, délka 129 min, cena 110,-,
Falcon, titulky
Film, který získal Oscara! Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams
a Liev Schreiber v hlavních rolích skutečného příběhu, ve kterém reportéři
amerického deníku The Boston Globe odhalili masivní skandál zneužívání nezletilých představiteli místní arcidiecéze. Případ neměl dopad pouze
na pár obviněných duchovních, ale otřásl celou katolickou církví. Rež. T.
McCarthy.

ne 10.4. od 15:00, st 13.4. od 17:00 a so 16.4. od 15:00

PAT A MAT VE FILMU

ČR, animovaný, přístupný bez omezení, délka 80 min, cena 110,-,
Bohemia MP
Dvojice „šikulů“ Pat a Mat se vrací na scénu, a to rovnou v celovečerním
filmu pro celou rodinu! Tentokrát se utkají se zákeřným kaktusem, suchým
stromem nebo se rozhodnou „zvelebit“ svůj příbytek originálními úpravami.
Rež. M. Beneš.

pá 15.4. od 18:00

EVA NOVÁ

ČR/SK, drama, nevhodný do 15 let, délka 106 min, cena 80,-, AČFK
Kdysi známá herečka Eva, která se vrací z protialkoholního léčení, by udělala
cokoliv, aby znovu získala přízeň člověka, kterého v životě ranila nejvíce –
svého syna. Rež. M. Škop.

pá 15.4. od 20:00 a ne 17.4. od 19:30

VOJTĚCH

Slovensko, komedie, nevhodné do 15 let, délka 90 min, cena 100,-, ACompany
Příběh ztraceného čtyřicátníka Vojtěcha, který si nikdy nepřipadal významně, ale v tomto období zjišťuje, že je nepotřebný v každém ohledu. Přišel
o ženu, s rodinou se nestýká, v práci nepovýšil již sedm roků a nemá ani
kamarády. Rež. V. Csudai.

KNIHA DŽUNGLÍ

USA, dobrodružný, přístupný bez omezení, délka 102 min, cena 120,-,
Falcon, dabing
Hrdinou filmu je chlapec Mauglí, lidské mládě vychované v džungli vlčí smečkou. Do džungle však přichází hrozivý tygr Šér Chán, jež si nese jizvy způsobené člověkem. Šér Chán chce zničit vše, co vnímá jako ohrožení a Mauglí
cítí, že již v džungli není vítán. A tak opouští svůj domov a vydává se na dobrodružnou cestu plnou poznání. Rež. J. Favreau.

so 23.4. od 19:30, ne 24.4. od 17:00 a st 27.4. od 19:00

NIKDY NEJSME SAMI

ČR, drama, přístupný bez omezení, délka 105 min, cena 110,-, Falcon
Do obce roztažené podél státní silnice se nastěhuje pracovník vězeňské
správy a jeho rodina. Spřátelí se se svým novým sousedem, nezaměstnaným
hypochondrem, kterého živí jeho žena pracující v místní prodejně. Unavená
životem a starostí o dva syny, všimne si vyhazovače z nočního klubu. Ten ale
miluje striptérku. Ta však čeká na otce svého dítěte, který sedí v nedaleké
base, kde pracuje právě zmíněný bachař… Rež. P. Václav.

ne 24.4. od 19:30 a út 26.4. od 19:00

CAROL

VB, romantický, nevhodný do 15 let, délka 118 min, cena 110,-, Bontonfilm, titulky
Příběh křehkého romantického vztahu dvou žen v USA 50. let, tedy v době,
kdy byl takový vztah společensky nepřijatelný a postavený mimo zákon. Rež.
T. Haynes.

OSCAROVÉ ČTVRTKY
čt 7.4. od 19:00

ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ JÍZDA

so 16.4. od 17:00 a st 20.4. od 19:00

Austrálie/USA, akční/sci-fi, nepřístupný do 15 let, délka 120 min, cena
70,-, Freeman Ent., titulky
Šílený Max, pronásledovaný svou pohnutou minulostí, je přesvědčen, že jediný způsob jak přežít, je vydat se na osamělou pouť. Narazí však na skupinu
prchající pustinou ve vyzbrojeném obrněném vozidle, v jejímž čele stojí elitní
Imperator Furiosa… Rež. G. Miller.

MOJE TLUSTÁ ŘECKÁ SVATBA 2

čt 14.4. od 19:00

USA, komedie, přístupný bez omezení, délka 93 min, cena 110,-, Freeman Ent., titulky
Toula, Ian a jejich rodina se vracejí, aby si v pokračování nejlepší romantické
komedie všech dob užili ještě více smíchu, jídla a především další velké
řecké svatby! Rež. K. Jones.

REVENANT
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

USA, komedie, nevhodný do 12 let, délka 96 min, cena 110,-, Cinemart,
titulky
Brad se snaží být co nejlepším otčímem, ale ani jeho vybrané chování mu
k tomu moc nepomáhá. Situace se v jeho neprospěch změní ještě více ve
chvíli, kdy se na scéně objeví biologický otec dětí, který na sebe strhne pozornost a souboj o děti může začít. Rež. S. Anders, J. Morris.

so 16.4. od 19:00, ne 17.4. od 17:00 a út 19.4. od 19:00

JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK

ČR, komedie, přístupný bez omezení, délka 120 min, cena 120,-, Bioscop
Aneb Jak básníci vstupují do dospělosti. Legenda se vrací po 12 ti letech na
plátna kin! Tentokrát básníci čekají na zázrak. Dočkají se? Rež. D. Klein.

USA, dobrodružný, nepřístupný do 15 let, délka 156 min, cena 100,-,
Cinemart., titulky
Hluboko v americké divočině zůstává lovec Hugh Glass sám, těžce zraněn
a opuštěn mužem z jeho vlastní skupiny, proradným Johnem Fitzgeraldem.
Jedinou zbraní mu je vlastní vůle. Díky ní Glass překoná nepřátelskou krajinu,
brutální zimu a bojovné kmeny, to vše v neúnavné snaze přežít a pomstít se
Fitzgeraldovi. Rež. A. G. Iñárritu.

st 6.4. od 17:00 a so 9.4. od 15:00

st 20.4. od 17:00

čt 21.4. od 19:00

KUNG FU PANDA 3

PŘÍBĚH LESA

USA/Čína, animovaný, přístupný bez omezení, délka 94 min, dospělí
125,-/ děti 100,-, Cinemart, dabing
Jedna z nejúspěšnějších animovaných sérií na světě se vrací a v jejím čele
nestojí nikdo jiný než slavný kung-fu bojovník, tak trochu do šířky urostlý
panda Po. Před Poem stojí nová velká výzva. Jeho milovaný učitel Sifu jej
totiž seznámí s dalším úkolem, který jej má ještě více zdokonalit v umění
kung-fu: Po se musí stát učitelem. Rež. J. Yuh, A. Carloni.

Francie, dokumentární, přístupný bez omezení, délka 97 min, cena 80,-,
Aerofilms, dabing
Příběh nám dobře známého lesa, který máme za humny a který pulsuje
překvapivě bohatým životem. Rež. J. Perrin, J. Cluzaud.

pá 8.4. od 17:30

USA, drama, přístupný bez omezení, délka 85 min, cena 100,-, Artcam,
titulky
Newyorčan James White je lehkomyslný dvacátník se sebedestruktivní
sklony, povaleč, který navzdory své inteligenci není schopen si udržet práci.
Přežívá na gauči své matky Gail, která jeho životní styl neschvaluje a navíc
bojuje s rakovinou. James řeší situaci útěkem k sexu a drogám do té chvíle,
kdy začne být Gailin stav opravdu vážný a on se musí postavit tváří v tvář
realitě, kterou nemůže ignorovat. Rež. J. Mond.

MŮJ KRÁL

Francie, drama, nevhodný do 15 let, délka 130 min, cena 90,-, Film
Europe, titulky
Tony je po vážné lyžařské nehodě přijata do rehabilitačního centra. Závislá
na péči zdravotnického personálu a lécích proti bolesti, využívá nečekaně
nabytého času k zpětnému pohledu na turbulentní románek s mužem jménem Georgio. Kdo vlastně je ten muž, kterého tak hluboce milovala? Před
Tony stojí obtížný a dlouhý proces vnitřního i vnějšího hojení, jehož překvapivě osvobozující součástí může být fyzická práce… Rež. Maïwenn.

E

so 9.4. od 17:00 a st 13.4. od 19:00

VB/USA/Něm., sportovní, přístupný bez omezení, délka 105 min, cena
110,-, Cinemart, titulky
Touha splnit si životní sen je motorem snad každého z nás. Ale takový motor,
jaký v sobě skrývá už od dětství Michael Edwards, nemá jen tak někdo. Jeho
touha je prostá a přímočará: Stát se olympionikem a reprezentovat Velkou
Británii na některých olympijských hrách v nějakém sportu, celkem jedno, ve
kterém. Rež. D. Fletcher.

USA, akční, nevhodný do 15 let, délka 99 min, cena 110,-, Bontonfilm, titulky
Bílý dům dobyli a teď si teroristé vezmou ještě větší sousto. Na pohřeb britského premiéra se sjedou lídři celého západního světa. Londýn by v tu chvíli
měl být nejbezpečnějším místem na zemi, místo toho se ale stane smrtící
pastí. Rež. B. Najafi.

Francie/Čína, dobrodružný, přístupný bez omezení, délka 121 min, cena
110,-, Bohemia MP, titulky
Výpravný dobrodružný film o přátelství člověka a vlka. Rež. J. J. Annaud.

ČR, pohádka, přístupný bez omezení, délka 104 min, dospělí 110,-/ děti
90,-, Cinemart
Pohádka o rozmazlené princezně a dvou kamarádech, kteří se neživí vždycky úplně poctivě. Až když se trojice ocitne shodou okolností v kouzelném
Černém lese, kde žijí podivné lesní bytosti, naučí se od nich to, co je nedokázali do té doby naučit sami lidé - že tak, jak se chováme k ostatním, tak se
pak oni chovají k nám. Rež. M. Ferencová.

pokračují ve sportovní Hale Čeladná při ZŠ
nově jako

Duben 2016

pá 1.4. od 17:00

USA, drama, nevhodný do 15 let, délka 175 min, cena 100,-, Pannonia
Ent, titulky
Příběh newyorské mafiánské rodiny Corleonů, jíž tvrdou rukou šéfuje starý
don Vito (Marlon Brando), se odehrává v letech 1945 - 55 a zaznamenává
prudký rozmach organizovaného zločinu po skončení druhé světové války.
Rež. F. F. Coppola.

VacuShape, PowerPlate a Fiveriders

Frýdlant n.O.

pá 22.4. od 18:00

JAMES WHITE

SAULŮV SYN

Maďarsko, drama, nevhodný do 15 let, délka 107 min, cena 90,-, Film
Europe, titulky
Snímek se odehrává ve vyhlazovacím táboře v Osvětimi. Pojednává o Saulu
Auslanderovi, maďarském Židovi, který chce uprostřed mašinérie průmyslového vyvražďování důstojně pohřbít svého nevlastního syna. Rež. L. Nemes.

BIO SENIOR
čt 14.4. od 10:00

NĚŽNÉ VLNY
ČR, komedie, délka 96 min, cena 50,-, Falcon

REZERVACE ON-LINE NA WWW.KCFNO.CZ

Změna programu vyhrazena. Vstupenky je možno rezervovat na webových stránkách kulturního centra, zakoupit v BIC nebo hodinu před promítáním
na místě. Rezervace se ruší 15 minut před začátkem představení. Další informace na facebookových stránkách Kulturního centra a kina.

P

ˇ PRÍMO
ˇ
ˇ
ODBORNÝ LÉKAR
NA MÍSTE

NOVINKY !!!

Trvalá epilace
Lymfatická masáž
Neinvazivní liposukce
Infračervené saunovací nohavice

„Šťastný týden”
od 11. - 16. dubna 2016

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

. 1. vyzkoušení jednotlivých služeb ZDARMA
. všechny permanentky s 60% slevou
Nutno se objednat na tel. 602 602 166
Permanentky je možné využít také
ve STUDIU LINIE ve Frýdku-Místku, na Palackého 122

Smluvní zdravodní pojišťovny:

201

www.studiolinie.eu
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