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Duben 2022

Pestrá krajina – kde je vůle, tam je i cesta
MIKROREGION – Dne 30. března se
v hotelu YURA na Čeladné konal seminář
s názvem: Pestrá krajina – kde je vůle, tam
je i cesta.
Seminář byl určen nejen vlastníkům půdy,
zemědělské i nezemědělské veřejnosti, ale
zapojili se i studenti střední zemědělské
školy ve Frýdku-Místku. Cílem bylo ukázat,
jak lze půdu zkvalitňovat, zvyšovat pestrost
plodin, odstranit nadměrnou chemizaci nebo
zabránit její erozi. Součástí semináře byla
i prezentace dvou úspěšně realizovaných
projektů v oblasti neproduktivních investic
v lesích v našem území. V rámci programu

proběhla i diskuze s odborníky a byly představeny příklady dobré praxe. Celý den se
nesl v příjemném duchu, přednášející odprezentovali zajímavá témata, která obohatila
všechny přítomné posluchače. Věříme, že se
nám podařilo zorganizovat odborný seminář,
který přispěje nejen k zamyšlení o okolní krajině, ale bude pro všechny i dobrou inspirací.
Děkujeme všem přednášejícím a zúčastněným a těšíme se na příští vzdělávací a osvětové aktivity v režii naší kanceláře.
Celá akce byla konána za podpory MAS
Frýdlantsko-Beskydy a Celostátní sítě pro
venkov.

Nadace pomáhá škole „přehnízdit“
PSTRUŽÍ, OSTRAVICE – Hnízdo – lesní
komunitní škola se na podzim tohoto roku
stěhuje ze Pstruží do nového. A nejen to.
Škola se rozroste o Vzdělávací komunitní environmentální centrum, které se stane cent-

Na Bílé | Beskydy
– ze zimy do léta

Місто Фридлант над Остравічі

ЗАКЛИКАЄ ВАС ГРОМАДЯН
УКРАЇНИ НА ІНФОРМАТИВНУ
ЗУСТРІЧ
4.4.2022 з 14.00 до 16.00 ГОДИНІ
i

12.4.2022 з 10.00 до 12.00 ГОДИНІ
в Культурному центрі Фридлант над Остравічі,
Hlavní 1755, Frýdlant nad Ostravicí
Зустріч призначена для громадян України які у зв‘язку з війною перебувають
на даний час у Фридланті над Остравіці та селах:
Nová Ves (Нова Весь), Lubno (Лубно), Bílá (Біла), Čeladná (Челадна), Janovice
(Яновице), Kunčice pod Ondřejníkem (Кунчице под Ондржейнікем), Malenovice
(Маленовице), Metylovice (Метиловіцe), Ostravice (Остравіце), Pržno (Пржно),
Pstruží (Пстружі), Staré Hamry (Старе Гамри)
та для громадян Чехії,які надають біженцям з України житло.

НАДАННЯ АКТУАЛЬ НОЇ ІНФОРМАЦІЇ
ЗА ВСЕ ЙДЕТЬСЯ:
•
•
•
•
•
•

матеріальна та фінанова допомога,
соціальна допомога,
соціально - психологічна допомога,
школа - освіта,
праце влаштування, зайнятість ни ринку праці,
i тд..

УВЕСЬ ОБСЯГ ІНФОРМАЦІЇ БУДЕ З УКРАЇНСЬКИМ
ПЕРЕКЛАДОМ. ДЛЯ ДІТЕЙ БУДЕ НАДАЄТЬСЯ ПРОГРАМА.

BÍLÁ – Zimní sezóna se nám nachýlila
ke konci a to je čas, kdy chceme moc poděkovat našim zákazníkům a klientům Lyžařské
s snowboardové školy, že ji s námi strávili
a využili našich služeb. My tímto však nekončíme, po krátké přestávce, kterou věnujeme
přípravě na letní sezónu, vás a vaše děti opět
rádi přivítáme v Dětském letním parku, plném
atrakcí a zábavy.
Nejsme lhostejní ani k dění na Ukrajině
a pomáháme. Od 9. 3. až do konce března jsme věnovali 50 Kč z každé zaplacené
a odučené hodiny v naší Lyžařské a snowboardové škole pro potřeby dobrovolníků
a nezaopatřených dětí ve válkou zkoušené
Ukrajině. Výtěžek jsme poslali lyžařské škole
Bukovel Ski School, která je použije konkrétně a cíleně k těmto účelům.
Celková částka, která se nám podařila vyčlenit, činí 32 400 korun.

rem setkávání v Beskydech.
Nadace Hyundai podpořila finančně spolek VlesEDU, který provozuje Hnízdo – lesní komunitní školu. „V loňském roce jsme
hledali nové prostory pro naši školu a našli
jsme skvělý objekt, díky kterému můžeme
provozovat nejen školu, ale i další vzdělávací a komunitní aktivity,” říká ředitelka spolku
Dagmar Stodůlková.
V současné době spolek, který sdružuje 30
rodin, opravuje chatu Svobodu na Ostravici
tak, aby v ní děti od září 2022 mohly zahájit školní docházku. Do celé rekonstrukce se
zapojují nejen rodiče, ale zejména děti, které
na podzim chatu vyklízely a nyní plánují, jak
jejich škola bude vypadat.
„Bude to nejen Lesní komunitní škola, klub



a školka, ale také Komunitní, environmentální a vzdělávací centrum s přírodní zahradou,
v rámci kterého budeme pořádat řadu společenských a vzdělávacích aktivit. Naším cílem
je podporovat hodnoty a tradice Beskyd, setkávání a propojování lidí, šířit myšlenku úcty
člověka k člověku a člověka k přírodě, vzdělávat děti a dospělé v respektujícím a přátelském prostředí,“ dodala Kristýna Opatřilová,
koordinátorka projektu.
Z finančních prostředků nadace bude spolek realizovat dokončovací práce a vybavení
prostoru pro setkávání místní komunity. Vytvoří šicí dílnu, která umožní předávat kouzlo recyklace oblečení a dalších tematických
workshopů v rámci dlouhodobé udržitelnosti.

(pokračování na str. 2)

slovo starostky

Vážení spoluobčané!
hřejivé sluneční paprsky posledních dnů dávají nám všem najevo,
že jaro je tady. Konečně se můžeme zhluboka nadechnout a nechat
na sebe působit obrovskou sílu probouzející se přírody. Z dětských
hřišť se ozývá jásot našich nejmenších, ti trošku větší ihned vytáhli
koloběžky a kola, kolemjdoucí využívají lavičky k posezení a nastavují své tváře slunci, ožívají restaurační předzahrádky. Ani zahrádkáři nezahálejí, ale kontrolují, jak přezimovaly sazenice na záhonech,
a jako každý rok se radují z toho, když se ze země derou první křehké cibuloviny. Nadšení
turisté, stejně jako my všichni, se zcela jistě nechají zlákat přírodou a zamíří ven. Kéž bychom
měli tu možnost a sílu zařídit, aby všichni mohli prožívat úžasný jarní obraz.
Krásné jarní představy nám kazí zprávy z východu Evropy, kde se teď rozhoduje i o naší
budoucnosti. Dovolte mi poděkovat vám všem za odhodlání a energii, se kterou jste se pustili
do různých akcí na pomoc Ukrajině. Již více než měsíc pomáháme, kde se dá, a jsem proto
na vás všechny neskutečně hrdá. Možná ani netušíme, kolik humanitární pomoci od nás
putovalo na hranici a kolik aut a autobusů bylo vypraveno. Obrázek maminek s dětmi, které
putují Evropou do neznáma, je určitě pro nás všechny přímo děsivý. Děkuji za veškerou tuto
pomoc, kterou poskytujete, za váš čas, ale hlavně za vaše srdce.
S přicházejícím jarem se rozbíhají projekty města, které byly díky zimě přerušeny. Pokračujeme v započaté opravě soch, dokončujeme rekonstrukci budovy radnice a Janáčkovy
síně. Právě v ní bude mít v květnu koncert frýdlantská rodačka, světoznámá houslistka paní
Hana Kotková. Věřím, že toto vystoupení bude pro nás všechny úžasným zážitkem.
Určitě jste všichni zvědavi na nový areál v centru města – Bránu Beskyd. Předpokládám,
že nejvíce netrpělivé jsou děti, neboť tam na ně čeká nové dětské hřiště. Celý areál by měl
být otevřen na přelomu dubna a května. Pro zlepšení bezpečnosti dopravy na frekventované
komunikaci v Lubně začínáme s první etapou výstavby chodníku. V této souvislosti si vás
dovoluji požádat o trpělivost a dodržování bezpečnosti v průběhu výstavby.
Duben. I když lidová pranostika nás nabádá stále zůstávat za kamny, určitě se tímto rčením neřiďte. Je zde jaro a z pandemických omezení zůstala jen ta nezbytná. Opět můžeme
žít naplno. Mnohé z akcí, které mělo v plánu naše kulturní centrum uspořádat, byly zrušeny či
přeloženy. Vše se ale pomalu vrací do normálu. Opět se k nám vracejí divadelní představení,
koncerty a akce pro širokou veřejnost. Tou nejbližší je Reprezentační ples Města Frýdlantu
nad Ostravicí, který se bude konat 2. dubna. Dovolte mi vás pozvat na skvělou zábavu,
kterou nás bude provázet originální moderátor a bavič Vladimír Hron za doprovodu hudební
skupiny ALFA ORCHESTRA. Nadechněme se tedy a po dvou letech covidových omezení
začněme volně dýchat a znovu žít!

S úctou Helena Pešatová, vaše starostka
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Březnové „běžné“ okamžiky z Tégeemky
Dva roky. Ano, dva roky nikoli prázdnin, ale
neustále se střídající nejistoty, zda budeme online anebo v lavicích, bude-li možné uskutečnit
některý z připravených projektů, co bude za týden či za měsíc. Takto zjednodušeně by bylo
možné charakterizovat uplynulé období nejen
v naší, ale ve všech institucích podílejících se
na vzdělávání budoucí generace.
Pozvolnými kroky se ve škole začínáme
po covidu vracet k běžnému životu a objevují
se projekty, na které jsme bývali zvyklí. Jedním
z nich se opět po dvou letech stalo naše Pohádkové hraní na školu pro děti z místních
mateřských školek. Uskutečnilo se ve dvou
dnech 8. a 9. března, kdy mezi žáky 1. stupně
zavítali budoucí adepti povinné školní docházky, aby si prohlédli naši budovu, splnili některé
jednoduché úkoly a osobní zkušeností i seznámením se s místním prostředím se přestali této
životní změny, která je čeká, obávat. Celý projekt provázelo téma našeho letošního zápisu
Jsme na jedné lodi, takže k ruce milé návštěvě přispěchali na pomoc připravení námořníci
z druhých, třetích a pátých tříd. Vzájemná soudržnost i laskavost přítomných brzy pomohla
odstranit počáteční ostych malých příchozích,
děti se aktivně zapojily do zábavných činností
a my si myslíme, že závěrečné úsměvy na jejich tvářičkách vypovídaly o tom, že se do první
třídy možná právě díky našemu prvotnímu pohádkovému uvítání začaly těšit.
Středa 9. března se stala dnem, kdy jsme
mohli na půdě školy na Dni otevřených dveří
konečně osobně přivítat zájemce o výuku v Tégeemce. Přišli si ji prohlédnout, seznámit se se
zdejším prostředím a popovídat si s našimi pedagogy. Příchozí rodiče si společně se svými
potomky prohlédli prostory 1. tříd, družinu, odborné, jazykové i počítačové učebny anebo i naše
tělocvičny. Během prohlídky jim ochotní vyučující
odpovídali na množství dotazů, které směřovaly
k provozu školy, přípravě budoucích prvňáčků
apod. Vedle pedagogických pracovníků přispěli
velkou pomocí i žáci 9. tříd, kteří návštěvníky budovou provázeli také. Nechybělo ani závěrečné,
u nás již tradiční, posezení v naší školní minicukrárničce, kde si bylo možné po procházce školou
vydechnout a na chvíli se zastavit. Spokojenost
byla patrná na všech, hostech i hostitelích. Osobní kontakt totiž nic nenahradí a my jsme rádi, že
k němu opět mohlo dojít.
To, co nás na počátku jara všechny zaskočilo, byl bezesporu vzniklý vojenský konflikt
mezi Ukrajinou a Ruskem. Stejně jako ostatní
občané České republiky nezaváhali ani naši
žáci a učitelé přispěchat s podporou lidí postižených touto válečnou katastrofou. V pá-

Frýdlant nad Ostravicí, inzerce

MAP III připravuje půdu pro získávání
dotací v oblasti školství a vzdělávání
V den, kdy učitelé slavili svůj svátek, se
konalo ustavující zasedání Řídícího výboru
projektu MAP III. V rámci jednání byly schváleny všechny povinné dokumenty, mimo jiné
i Strategický rámec MAP a seznam investičních priorit ve vzdělávání, na něž je možno
čerpat dotace z evropských fondů, zejména
z Integrovaného regionálního operačního
programu.
„Jedná se o konkrétní projektové záměry,
které by chtěly školy s pomocí dotací realizovat. Strategický rámec je možno aktualizovat

vždy jednou za šest měsíců,“ uvedla Zuzana Pavlisková, předsedkyně Řídícího výboru
MAP III.
V rámci projektu místního akčního plánování se budou plánovat a realizovat projekty, jejichž společným cílem je zlepšit proces
vzdělávání v obcích spadajících do obce
s rozšířenou působností Frýdlant nad Ostravicí, a to zejména prostřednictvím vzájemné
komunikace, společného plánování se snahou zapojení všech aktérů, jichž se vzdělávání dotýká.

Sbírka ZŠ TGM pro Ukrajinu.

Nadace pomáhá škole „přehnízdit“
Školní námořníci v ZŠ TGM se svými malými hosty.
tek 11. března proběhla ve škole humanitární
akce s názvem Svačina pro Ukrajinu. Žáci
devátých ročníků pod vedením p. uč. T. Ryšavé připravili množství pochutin, které si mohli
příchozí zakoupit a podpořit tak ty, které válka
připravila o jejich životní jistoty. Součástí byla
i sbírka věcí potřebných ke každodennímu životu. Prodejem svačinek vybranými 20 tisíci
korunami společně s materiální pomocí jsme
tak přispěli organizaci Člověk v tísni, která si
se získanými prostředky jistě bude vědět rady.
Nám nezbývá než všem, kteří se o tento laskavý počin zasloužili, poděkovat. 
lg

Po jarních prázdninách 21. března nás
ve škole zastihla smutná zpráva. Řady našich pedagogů v důchodu opustila dlouholetá
kolegyně a vynikající učitelka paní Jaroslava
Dordová. Profesionální období této „Paní“
učitelky si pamatují mnozí bývalí žáci, protože
její hodiny fyziky či matematiky byly naplněny
vždy naprosto odborným přístupem. Pokud
jste mezi ně patřili i vy, věnujte jí, prosím, tichou, krátkou vzpomínku.
R. I. P.


(pokračování ze str. 1)
Prostřednictvím projektu zde plánují oslovit ostravickou komunitu řemeslníků, umělců
a dalších lidí, kteří pokračují či obnovují tradici místního kraje. Společně s dětmi o nich
natočí krátké reportáže a vytvoří výstavu fotografií, kterou v září zahájí otevření komunitního centra.

„Čeká nás spousta práce. Která je však
v duchu našich hodnot a životních vizí. Vedeme děti k tomu, aby uměly realizovat své
sny a byly zodpovědné za místo, ve kterém
žijí. A jak lépe toho dosáhnout než tím, že
jim půjdeme příkladem a přizveme je do té
nejlepší školy – školy života,“ uzavírá vedení
spolku.

zastupitelstvo města
• rozhodlo o poskytnutí dotací a uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu města Frýdlant nad Ostravicí
na rok 2022 na realizaci projektů žadatelů
v oblastech sportu, volnočasových aktivit,
kultury a v oblasti sociální
• udělilo pamětní medaili města Frýdlant
nad Ostravicí panu Vlastislavu Skotnicovi jako
projev úcty a ocenění celoživotní významné
práce v oblasti pedagogiky a kulturně společenské činnosti

• schválilo aktualizaci Strategického plánu
rozvoje města Frýdlant nad Ostravicí na období 2016–2025

určené na spolufinancování projektu „Kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“

• schválilo podání žádosti v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy za účelem
realizace projektu s názvem „2. ročník řezbářského sympozia ve Frýdlantu nad Ostravicí“

• schválilo dodatek č. 5 ke zřizovací listině Mateřské školy Frýdlant nad Ostravicí, ul.
Janáčkova 1444, jehož předmětem je aktualizace svěřeného majetku této příspěvkové
organizace

• rozhodlo o uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu města Frýdlant nad Ostravicí,
jejímž předmětem je poskytnutí dotace účelově

• schválilo 1. změnu rozpočtu města Frýdlant
nad Ostravicí pro rok 2022 prováděnou zastupitelstvem města formou rozpočtového opatření
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Srdečně vás zveme na

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
7. 4. 2022 (13:00 - 17:00)
S sebou: občanský průkaz,
rodný list dítěte a dobrou náladu

Těšíme se na vás!
Nová Ves 32, odloučené pracoviště ZŠ Komenského 420 p.o.
tel: 558 677 623; www.novaveszs.cz

inzerce
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Frýdlant nad Ostravicí, Staré Hamry

Duben 2022

Premiéra participativního rozpočtu ve Frýdlantě nad Ostravicí

Frýdlant nad Ostravicí letos poprvé zrealizuje projekty vybrané systémem participativního
rozpočtu. Ten umožňuje, aby se občané zapojili
do rozhodování o rozvoji své obce. Obrovskou
šanci k realizaci tak dostanou nápady – projekty
jednotlivců, které zároveň získají zpětnou vazbu
obyvatel města. Princip je jednoduchý. Zastupitelstvo vymezilo část peněz z ročního rozpočtu,
obyvatelé na konci minulého roku podávali své
návrhy – projekty, co by se za tyto peníze měly
ve městě v následujícím roce vylepšit. Následně
proběhla administrativní kontrola a na konci března veřejná prezentace návrhů v kinosále kulturního centra. V dubnu a květnu proběhne hlasování,
které rozhodne o vítězích.
Nápad není nový
První realizovaný rozpočet tohoto druhu bychom objevili v brazilském městě Porto Alegre

v osmdesátých letech minulého století. Od té
doby se realizují tímto systémem projekty v patnácti stech světových městech. V České republice jej využívá téměř sto měst. Český právní
řád participaci jako termín donedávna neznal
a o skutečných participačních mechanismech se
zmiňuje jen zřídka. Nicméně právní rámec nijak
nebrání rozvoji participace, a to zejména v rámci
samosprávné působnosti měst a krajů. Je-li tudíž
ochota ze strany veřejných subjektů, právní řád
participaci nijak nebrání. To mimo jiné dokazuje
vysokou občanskou úroveň a angažovanost vedení a občanů města, které se pro tento rozpočet
rozhodlo.
Záměr prověří názor veřejnosti
Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé i za případné asistence města setkávají při různých
diskuzích. Uvažují o tom, co chtějí ve své obci

změnit a jak. Společné návrhy pak předkládají
radnici k posouzení z hlediska realizovatelnosti.
Vyvrcholením je hlasování o tom, které návrhy obyvatel má obec či město realizovat. „Celý
proces prověří kvalitu původní myšlenky a touhu
obyvatel podpořit jeho realizaci. Mimo jiné ukáže to, jak moc se naši občané chtějí do změn
ve městě zapojovat a v jaké míře dokáží nápady přinášet,“ uvedl místostarosta Frýdlantu nad
Ostravicí a velký podporovatel participativního
rozpočtu David Pavliska. „Všeobecně platí, že
největším úskalím nových projektů je umění je
spoluobčanům vysvětlit a předložit srozumitelné
argumenty a důvody, proč zrovna jeho návrh by
měl být podpořen,“ dodává místostarosta.
Letošní projekty
V prvním ročníku participativního rozpočtu
našeho města soutěží nakonec čtyři projekty.

Dva předložené projekty musely být na základě
nerealizovatelnosti pozastaveny. Veskrze všechny přináší nové prvky a možnosti vyžití nebo
zkvalitnění využití veřejného prostranství. „Už jen
na první pohled je vidět, že si naši spoluobčané
všímají méně využitých prostranství města. Nápady v letošním roce mají vesměs stejného jmenovatele, a tím je aktivní trávení volného času,“
komentuje seznam navržených projektů místostarosta Pavliska.
1. Oprava asfaltového hřiště
Prostor za Horalkou na ul. Komenského
2. Obnova dětského hřiště
Prostor za Horalkou na ul. Komenského – poblíž asfaltového hřiště
3. Rozšíření sportoviště na hřišti v Lubně
Jedná se o pozemek hřiště v Lubně. Část pozemku je využitá SDH Lubno jako cvičiště požár-

ního sportu.
4. Stezka jabloňovým sadem
Sad v areálu Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí
(bližší popisy projektů ve zpravodaji města)
Hlasování od 19. dubna do 31. května
Veřejné hlasování proběhne prostřednictvím
aplikace Mobilní rozhlas v termínu od 19. dubna do 31. května 2022. Hlasující může hlasovat
pouze jednou a může udělit pouze jeden kladný
hlas. Na základě získaných hlasů bude sestaven
žebříček výsledků. O tom, které návrhy budou
realizovány, se rozhoduje v hlasování a celková částka bude použita právě na tolik návrhů,
které nepřesáhnou svými náklady navrhovaný
rozpočet. V průběhu hlasování bude k dispozici
tzv. „hlasování za asistence“ na Turistickém informačním centru Frýdlant nad Ostravicí.

Staré Hamry
slovo starostky
Vážení spoluobčané,
jako každoročně, i letos jsme všichni nedočkavě vyhlíželi jaro. Po dlouhé zimě jsme se těšili
na první sluneční paprsky, na zpěv ptáků a probouzející se přírodu.
Prosluněné dny vybízejí k procházkám a ožila také dětská hřiště v centru obce…

z kalendáře akcí…
5. dubna: Zápis do 1. ročníku ZŠ
6. května: Den matek
14. května: Žehnání praporu, křtění CAS,
oslavy 110 let založení SDH Staré Hamry
14. května: Sběr nebezpečného odpadu

krátce z obce
Projekt na rekonstrukci
sociálního zařízení v ZŠ
Jaro, to je také úklid. Na obci jsme s jarním úklidem už začali.
Hřejivé sluneční paprsky jsou uklidňující, plné života a naděje. Měli jsme naději, že doba „covidová“ je snad konečně za námi a že náš život bude zase v pořádku a normální, ale není!!! Je válka!!!
Válka na Ukrajině, kterou nechceme. Odsuzujeme agresi. Přejeme si, aby co nejdříve nastal
klid zbraní. Přejeme si mír.
Žít v klidu, se svou rodinou, ve své vlasti a přáteli, si určitě také přejí uprchlíci z Ukrajiny. Podporu všem nevinným dětem, ženám i mužům, jste vyjádřili i vy, občané naší obce.
Vážení spoluobčané, děkuji vám všem, kteří pomáháte. Mnoho z vás poslalo ukrajinským rodinám, zejména ženám a dětem, materiální pomoc (oblečení, hygienické potřeby a hračky). Vše,
co jste donesli a stále nosíte, na obec či do hasičárny, předáváme uprchlíkům, kteří našli dočasný
azyl v naší obci a v zařízení Moravskoslezského kraje (Vzdělávací a sportovní centrum) na Bílé.
Také Obec Staré Hamry ze svého rozpočtu vyčlenila částku 10 000 Kč, na adresnou, konkrétní pomoc migrantům z Ukrajiny. Peníze byly použity na nákup nejvíce potřebných základních
hygienických potřeb, které byly předány ubytovacímu zařízení na Bílé. O uvolnění dalších finančních prostředků, rozhodne zastupitelstvo na svém březnovém zasedání (31. 3. 2022). V případě
schválení budou i tyto finanční prostředky použity opět adresně na konkrétní aktuální potřeby.
Obec Staré Hamry rovněž předá potravinovou pomoc. Jedná se o mléčné výrobky, které obec
získala darem z Mlékáren Kunín v Ostravě. Mléčné výrobky, mléko, jogurty, termixy a další budou
z větší části předány na Bílou a část bude předána rodině se třemi dětmi ubytované v naší obci.
V prvních dnech války pomáhali na slovensko-ukrajinských hranicích, ve Vyšném Nemeckém,
naši hasiči. Na hranice vezli především zdravotnický materiál a na místě pak pomáhali uprchlíkům se vším, co bylo zapotřebí.
Eva Tořová, starostka

Jedná se o projekt, který zahrnuje rekonstrukci sociálních zařízení v prvním patře budovy
školy. Projekt máme připravený již více než
dva roky, ale doposud se nám na jeho realizaci nepodařilo získat dotaci. V letošním roce tak
připravujeme podání žádosti o dotaci v rámci
výzvy MAS Frýdlantsko. V současné době
projekt aktualizujeme, a to zejména rozpočet.

Co obec chystá
V pátek 6. května Den matek.
Slavnostní otevření workoutového hřiště –
termín bude upřesněn.
SDH Staré Hamry připravuje na sobotu 14.
května Slavnostní žehnání praporu, křtění
nové CAS a oslavu 110. let výročí založení
SDH Staré Hamry.
Bližší informace o plánovaných akcích budou
aktuálně zveřejněny na webu a Facebooku
obce, plakátech a v dalším vydání Starohamerského zpravodaje!

Nové vozidlo pro hasiče

Naši hasiči se konečně dočkali. V roce, kdy
od založení SDH Staré Hamry uplyne 110 let,
získali krásné, nové hasičské auto. V garáži
již stojí, a k výjezdům slouží nová CAS Tatra
Terra 4x4. Dodavatelem CAS je firma Kobit-THZ s.r.o.
Pořízení CAS, v celkové hodnotě
8 167 500 Kč, bylo financováno s pomocí dotací.
Dotace z Ministerstva vnitra: 2 500 000 Kč.
Dotace z Moravskoslezského kraje:
1 250 000 Kč.
Zbývající finanční prostředky ve výši
4 417 500 Kč byly uhrazeny z rozpočtu obce.
Naši hasiči, SDH Staré Hamry, dostali
také 200 000 Kč z Moravskoslezského kraje
na zlepšení pracovního zázemí. Tyto finanční
prostředky budou použity na plánovanou rekonstrukci kuchyňky a sociálních zařízení.

Přehled bohoslužeb v dubnu

Lovecká chata Klinská při úplňku... 

Foto: Petr Lukeš ml.

zprávičky ze školy
V týdnu od 14. do 18. března se žáci naší školy po roční pauze zúčastnili lyžařského výcviku na Bílé.
Během tohoto týdne udělali pokrok všichni. Úplní začátečníci, kteří stáli na lyžích poprvé, i zkušenější
lyžaři. K úspěchu akce přispělo i dobré počasí a tradiční výborná organizace ze strany SUN SKI.
24. března otevřela škola dveře všem, které zajímá, jak v naší škole probíhá výuka. Akce byla
určena především rodičům současných žáků a žákům a jejich rodičům budoucím. Vítání ale byli
i zájemci z široké veřejnosti.
5. dubna proběhne zápis do 1. ročníku.

3. duben, 5. neděle postní
Ostravice 8.00, Bílá 10.30
10. duben, Květná neděle
Ostravice 8.00, Bílá 10.30
14. duben, Zelený čtvrtek
Ostravice 17.00
15. duben, Velký pátek
Ostravice 15.00, Bílá 17.00
16. duben, Bílá sobota
Ostravice 19.00
17. duben, 1. neděle velikonoční, Hod Boží
Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
18. duben, Pondělí velikonoční
Ostravice 8.00
24. duben, 2. neděle velikonoční
Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30

Dotace na opravu veřejného prostranství u hřbitova
Naše obec je mezi úspěšnými žadateli o dotaci z Programu obnovy a rozvoje venkova
Moravskoslezského kraje 2022 na projekt s názvem „Staré Staré Hamry s památníkem Maryčky Magdonové – opravy veřejného prostranství“.
Opravy zahrnují výměnu stávajícího dřevěného oplocení hřbitova za nové, opravu stávajících
chodníků v areálu hřbitova včetně opravy centrálního kříže, studny včetně nové střešní krytiny.

Kamenná hřbitovní zeď s památníkem Maryčky
Magdonové a přilehlé kamenné schodiště budou
přespárovány, případně budou staré kameny
očištěny a znovu položeny. Novými nátěry bude
opatřen veškerý stávající dřevěný mobiliář v odpočinkové zóně a bude provedena výměna krytiny
altánu. Novou střešní krytinou bude opatřen také
panel s dobovou fotografií zachycující pohled
na staré Staré Hamry před výstavbou přehrady.

110 let založení Sboru dobrovolných
hasičů ve Starých Hamrech

Místní jednota ČSPO ve Starých Hamrech byla
založena v roce 1912. Dne 9. srpna 1911 byla podána na c.k. hejtmanství ve Frýdku žádost o povolení založení Sboru dobrovolných hasičů ve Starých
Hamrech. Žádost byla kladně vyřízena, a tak se dne
24. března 1912 konala ustavující valná hromada,
v hotelu Duda. Svolavatelem byl Karel Šmuk, který
schůzi zahájil a řídil, s pomocí jeho obětavých činovníků p. Augustina Dudy – majitele realit, Augustina
Dudy – kovářského mistra a Karla Brumovského,
řídícího učitele. Valná hromada se konala za značné účasti občanů a za účasti 28 členů sboru dobrovolných hasičů z Ostravice. Hned po založení bylo
zakoupeno pro sbor 32 kusů výzbroje, dvě ruční
stříkačky a ještě téhož roku i dvoukolová stříkačka.
Hasičská zbrojnice byla postavena v roce
1920. Prvním starostou sboru byl od jeho založení p. Augustin Duda – majitel realit a prvním velitelem p. Karel Šmuk. Sbor dobrovolných hasičů
je dnes prakticky jedinou funkční složkou v obci
s tak dlouhodobou historií a s takovými tradicemi.
Po celá dlouhá léta se těšil velké vážnosti a úctě
všeho obyvatelstva. Při sboru dobrovolných hasičů fungoval v minulosti dokonce i samostatný divadelní kroužek. I když tato slavná historie sboru
dobrovolných hasičů je dnes již pravděpodobně
nenávratně pryč, i v současné době stále patří
k nejdůležitějším součástem života v obci.
Nová hasičská zbrojnice byla postavena
na Samčance v akci „Z“ a slavnostně otevřena
v roce 1987. Členové SDH se starají nejen o vlastní prevenci a zajištění protipožární bezpečnosti
na území obce a dnes i sousední obce Bílá, ale patří jim rovněž i nezastupitelná úloha při odstraňování následků různých havárií, živelných pohrom,
ale i při výpomoci jednotlivým občanům apod.
Od roku 2007 dochází k rozsáhlé modernizaci technického vybavení výjezdové jednotky
a v roce 2014 proběhla vnější rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice. V roce 2019 byl pořízen slavnostní prapor SDH Staré Hamry.
V současnosti jednotka disponuje mobilní požární technikou: nová prvovýjezdová CAS Tatra
Terra 4x4, která nahradila CAS 24 Mercedes
Benz Atego 4x4, dále CAS 32 Tatra 148, DA
Mercedes Benz Sprinter 4x4 a Mitshubishi L200.
Dále využíváme lezecké vybavení pro práci
ve výškách a nad volnou hloubkou, zdravotnický
materiál pro poskytnutí první neodkladné pomoci
(jednotka spolupracuje se ZZS MSK při poskyt-

nutí Předlékařské první pomoci pacientům u stavů nejvyšší naléhavosti v obtížně dosažitelných
lokalitách) a další vybavení pro zásahy u požárů,
dopravních nehod (jednotka je předurčena k zásahům u DN) a veškerých technických zásahů.
Sbor dobrovolných hasičů se také rovněž
po léta tradičně angažuje i na poli kulturním.
V průběhu roku se podílí na pořádání akcí jako
např.: Hasičský bál, Večírek pro ženy, kácení
máje, smažení vaječiny, Den dětí, Den pro ZŠ,
zájezd do vinného sklípku, Mikulášský turnaj
ve stolním tenise a další.
V posledních letech pracujeme také s nejmenšími hasiči v kroužku mladých hasičů „Soptíci Staré Hamry“.
Pravidelně se účastníme také akcí Okrsku
Smrk spolu s SDH Ostravice, Čeladná a Kunčice
pod Ondřejníkem, především pravidelných námětových cvičení, okrskové soutěže, výročních
valných hromad a společných kulturních akcí.
SDH Staré Hamry připravuje na sobotu 14.
května Slavnostní žehnání praporu, křtění nové
CAS a oslavu 110 let výročí založení SDH Staré Hamry.
Bližší informace budou zveřejněny na plakátech, webu a Facebooku obce a v dalším vydání Starohamerského zpravodaje.
 Rudolf Franta, náměstek starosty SDH

jubilea
V měsíci dubnu 2022
oslaví své životní jubileum:
Paní IVANA VELIČKOVÁ – 55 let
Pan JAROSLAV KUBALA – 65 let
Pan LUBOMÍR NEUMANN – 65 let
Paní MARIE LISNÍKOVÁ – 75 let
Paní ANNA ZAJÍCOVÁ – 85 let
Našim jubilantům k jejich výročí
srdečně blahopřejeme a do dalších
let přejeme pevné zdraví!

–4–

Duben 2022
slovo starosty
Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a máme za sebou první čtvrtinu letošního roku.
Užili jsme si i několik slunečných dnů, které nám přinesl začátek jara.
Pomalu se nám blíží velikonoční svátky, které si po dlouhé době snad
užijeme v klidu a pohodě, se svými blízkými, známými a kamarády. Věřím, že se také stále častěji budeme potkávat na společných kulturních,
společenských a sportovních akcích.
První společnou akcí byla výsadba stromů v areálu U Školy a výsadba stromořadí podél
chodníku od autobusového stanoviště ke kapli. Na výsadbu stromů se nám podařilo získat stoprocentní dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Děkuji všem, kteří se této akce zúčastnili,
a věřím, že si ji také řádně užili. Jarní sluníčko přimělo některé z vás k provedení úklidu kolem
vašich nemovitostí. Chtěl bych poděkovat vám, kteří jste při úklidu svého majetku přibrali i předzahrádky a prostranství kolem místních komunikací. Hodně tím pomáháte obecním pracovníkům, kteří se snaží mimo ostatní práce potřebné pro chod obce udržovat v čistotě a pořádku
i tato veřejná prostranství. Věříme, že se s vaší pomocí podaří udržet v obci čistotu a pořádek
tak, abychom ukázali naši vesnici všem návštěvníkům v tom nejlepším světle. Aby od nás odcházeli s vědomím, že byli v krásné vesnici pod Ondřejníkem, ve které stojí za to strávit pár dnů,
a také se zde rádi vraceli. Vždyť největší zásluhu na tom, jak naše obec vypadá, máte především
vy občané. Užívejte si hezkých jarních dnů se smíchem a humorem, který vás udrží v dobré náladě. Přeji vám příjemné prožití velikonočních svátků, hodně sluníčka, úsměvů a dobré nálady.

Zdeněk Kubala, starosta

Lhotka

Výsadba listnatých stromů v obci
V sobotu 26. března jsme se sešli na první letošní společné akci, kterou byla výsadba stromů
v obci pod názvem „Sázíme budoucnost“. Počasí nám přálo a během dopoledne jsme společně
vysadili dvacet osm vzrostlých stromků okrasných
jabloní v areálu U Školy a podél chodníku od autobusového stanoviště ke kapli. Děkujeme všem
účastníkům, kteří se zapojili do této jarní akce.

Děkujeme taktéž děvčatům z Ukrajiny, která
v současné době bydlí u nás ve Lhotce a která se
rovněž zapojila do výsadby stromů v obci. Věříme,
že si všichni tuto první jarní společnou akci užili, jak
při samotné výsadbě, tak při následném posezení,
kdy jsme se konečně mohli spolu trošku pobavit.
Na výsadbu těchto stromů jsme získali stoprocentní dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Co se „peče“ u seniorů

Vynášení Moreny v MŠ Lhotka
„Zimo, zimo, táhni pryč, nebo na tě vezmu
bič!“ S dětmi jsme oživili tradici vynášení Moreny, Mořeny, Morany či paní Zimy – jak se jí také
často říká. A protože jsme si současně povídali

také o Světovém dni vody, byla naše Morena
šetrná k životnímu prostředí – vyrobili jsme ji
z pečiva.
 Za kolektiv MŠ Lhotka Radana Buďo

Možná budou zklamáni ti z vás, kteří pod titulkem očekávali starodávné speciality z lašské
kuchyně. Ale klidně čtěte – ať už jste mladší
nebo ti dříve narození – dál, protože to, co v letošním roce obrazně „peče“ – tedy připravuje
– výbor lhoteckého Klubu seniorů, je ve většině
případů pro všechny Lhoťany.
Samozřejmě kromě výroční členské schůze.
Tu budou mít členové Klubu seniorů ve čtvrtek
28. dubna od 15 hodin v prvním poschodí mateřské školky. Při ní se ohlédnou za uplynulým obdobím, ale dovědí se i to, co všechno je v plánu
pro rok letošní. V programu výročky bude i doplnění výboru klubu o nového člena, zdravice dětí
mateřské školy, ale i pohoštění.
A na co se tedy mohou i ostatní Lhoťané letos

Upozornění obecního úřadu

Zápis pro školní rok 2022/2023
do Mateřské školy Lhotka, p.o.

S jarním úklidem ve vašich domácnostech a zahradách vzniká i zvýšené množství různého odpadu. Proto vás žádáme, třiďte tento odpad, ukládejte ho na sběrné místa do jednotlivých nádob,
na kterých máte i popisky, co do nich patří, a co
ne. Neodkládejte k nádobám odpady, které nejsou
vytříděné nebo se do nich nevejdou. K tomu je určeno sběrné místo u budovy bývalého kravína. Odkládáním nevytříděného odpadu přiděláváte práci
obecním pracovníkům, kteří to musí udělat za vás.
Do nádob na použité jedle oleje odkládejte pouze
oleje a tuky v pevně uzavřených PET láhvích.
Větve z ořezu stromů a keřů můžete ukládat
na hromadu u budovy bývalého kravína. Sběrné místo biologicky rozložitelného odpadu,
velkoobjemového a elektroodpadu je otevřeno
v pravidelném provozu vždy v sobotu od 10.00
do 12.00 hodin. 
OÚ

jubilea

se uskuteční ve dnech
4. 5. 2022 v čase 12:00 – 15:30

V měsíci dubnu oslaví svá životní jubilea
a dali ke zveřejnění souhlas:
Vojtěch Slípek – 75 let
Jiří Kožuch – 60 let

12. 5. 2022 v čase 8:00 – 12:00
Více info: http://lhotkams.webnode.cz

Soutěž – poznej Lhotku

Během dubna můžete opět posílat na mailovou adresu soutez@obec-lhotka.eu další soutěžní fotografie do čtvrtého kola doplňkové měsíční
soutěže s kalendářem „Poznej Lhotku“. Jejich
zasláním dáváte souhlas se zveřejněním. Tyto
fotografie by měly být z míst, které jste navštívili
v rámci poznávání Lhotky s kalendářem. K fotografii můžete připojit i krátký popisek.
Do druhé doplňkové soutěže se můžou
zapojit také děti do 15 let, které nakreslí nebo
jakoukoliv jinou technikou vytvoří obrázek
s tematikou výletu po soutěžních místech.

OČKOVÁNÍ PSŮ
PROTI VZTEKLINĚ,
PSINCE A ČIPOVÁNÍ

MVDr. Anna Tylečková je ochotna opět
naočkovat vaše psy v případě dostatečného zájmu v sobotu 30. 4. 2022 v 9 hodin
před obecním úřadem. Žádáme občany,
kteří by měli o očkování zájem, aby toto nahlásili neprodleně Romaně Kochaňové, tel.
737 732 972, nebo email: info@obec-lhotka.eu
z důvodu zajištění dostatečného počtu vakcín.

Do soutěže budou zařazeny fotky nebo skeny
obrázků, které zašlou jejich rodiče na e-mailovou adresu soutěž@obec-lhotka.eu, čímž dají
souhlas k jejich zveřejnění.
Každý měsíc může jeden soutěžící poslat
maximálně dvě fotky nebo dva obrázky, které
budou zveřejněny na obecním facebooku. Soutěžící, jehož fotka nebo obrázek získá za určitý měsíc nejvíce lajků, bude taktéž odměněn
drobnou cenou.
Více informaci o soutěži Poznej Lhotku najdete na www.obec-lhotka.eu v odkaze Soutěž.
Případné dotazy k soutěži vám odpovíme
na: soutez@obec-lhotka.eu.

Oběma oslavencům přejeme
hodně štěstí, pohody. Pevné zdraví,
spokojenost a životní elán.
Ať je váš každý den života krásný.

rozloučili jsme se
V měsíci březnu jsme se rozloučili:
s paní Věrou Michalcovou ve věku 90 let
a paní Aloisií Závodnou ve věku 85 let

krátce z obce...
Potraviny U Ivánků
Objednávejte si pečivo, chléb, rohlíky, veky,
mazance a další na Velký pátek 15. 4. a Bílou
sobotu 16. 4. Nejlépe od 1. 4. do 8. 4. Objednáváme i vinné klobásy.

Svoz odpadu
Termíny svozu komunálního odpadu: pondělí
4. 4. a 18. 4. 2022.

Rodině a pozůstalým upřímnou soustrast.

těšit? V červnu připravují senioři na Kuříně tradiční smažení vaječiny a v červenci tamtéž zábavné sportovní odpoledne. Za finančního přispění
obecního úřadu se uskuteční opět autobusový zájezd. Ten je plánován na září, takže o lokalitách,
které by se měly navštívit, se teprve rozhoduje.
Po návštěvách zajímavých míst předchozích let,
jako bylo například arboretum u Opavy, Krnov
a Cvilín, přečerpávací vodní nádrž Dlouhé stráně,
Velehrad s blízkou Modrou, jsou letos v „hledáčku“ výboru další pěkná možná navštívení. Uvažuje se o „tvarůžkových“ Lošticích, Svatém kopečku
u Olomouce a jeho ZOO, ale i o dalších zajímavých místech kolem Fulneku, Raduně, Valašského Meziříčí, Nového Jičína či Klimkovic. Co z toho
nevyjde letos, bude v plánu napřesrok.
I podzim bude podle výboru Klubu ve znamení akcí, které budou senioři opět připravovat i pro
ostatní Lhoťany. Samozřejmě, že to bude v prvé
řadě posezení s opékáním buřtů na Kuříně a pak
také oblíbená Krmášová zábava. A když budou

po Novém roce podmínky pro plesovou sezonu,
ani přátelský večírek seniorů chybět nebude.
Každoročně milým zpestřením je v Klubu seniorů obdarováváni jubilantů „kulatin a polokulatin“ od 70 let výše. Ze čtyřicítky členů je takových
jubilantů pro letošek čtrnáct.
K plánovaným akcím budou postupně přiřazovány termíny konání. Členové klubu budou
o nich informování osobně. A ostatní Lhoťané?
Ti všichni se o akcích mohou dovědět před jejich konáním na plakátových místech Lhotky,
v obecním rozhlase, na stránkách Mikroregionu,
ale zejména na klubové nástěnce u točny autobusů. Tak ať ty informace nepropásnete…

Za KS Lhotky Pavel Pasek

Jak zaplatit místní poplatky

Místní poplatky můžete platit hotově na pokladně OÚ a taktéž trvalým příkazem přes banku. Pro letošní rok se výše poplatků nemění.
Místní poplatky - č. účtu 1690539349/0800
PES – V.S. 1341, k tomuto čtyřčíslí připojit
číslo vašeho domu – 80 Kč. Za každého dalšího
psa přihlášeného na tutéž osobu – 140 Kč. Poplatek zaplatit do 31. 3. daného roku.
Informujeme občany, že po dosažení
věku 3 měsíce vašeho psa máte ohlašovací
povinnost. Obecnímu úřadu jsou známi 4
majitelé psů, kteří tak doposud neučinili.
odpady R.O. – V.S. vaše číslo chaty nebo
domu, za toto číslo připojit číslici 6 – 500 Kč (250 Kč
u vybraných rekreačních objektů se špatnou do-

stupností pro vývoz TKO). Dle směrnice umístěné
na http://www.obec-lhotka.eu/obecni-vyhlasky/.
Poplatek zaplatit do 31. 5. daného roku.
odpady T.P. – V.S. vaše číslo domu, za toto
číslo připojit číslici 7 – 500 Kč za osobu. Poplatek zaplatit do 31. 5. daného roku.
odpady podnikatelé – V.S. vaše číslo domu,
za toto číslo připojit číslici 6 – částka, dle podepsaných smluv. Poplatek zaplatit do 31. 5. daného roku.
Poplatek z pobytu se platí 2x ročně se splatností 15. 1. za II. pololetí 2021 a 15. 7. za I. pol. 2022.
Poplatek za hrobové místo – všem poplatníkům budou zaslány nové nájemní smlouvy na 15
let, kde jsou informace o výši platby, číslo účtu
a VS. 1 kopii je třeba vrátit zpět na obecní úřad.

Stolní tenisté opět postupují
Od sezony 2018/19 čeká lhotecké stolní tenisty už třetí postup. Družstvo začalo v okresní soutěži 5. třídy, v současnosti je ve 3. třídě
a postoupí do 2. Okres Frýdek-Místek má nejpočetnější hráčskou základnu ze všech okresů
kraje. Celkem má šest okresních soutěží, takže
konkurence je početná. V současném ročníku
od 1. utkání 1. 10. 2021 odehráli 19 zápasů
s bilancí – 13 výher, 4 remízy a 2 porážky a oddíl stolního tenisu Sokol Lhotka je na postupovém 2. místě tabulky za Orel Paskov C. Hrají
po celou dobu skoro v nezměněné sestavě.
V roce 2018 nastoupili – Jaroslav Solik, Lukáš
Fuchsík, Radoslav Zlý, Ivan Slipek a Jaroslav
Fulnek. Hned první sezona znamenala postup
z 5. do 4. třídy a před další sezonou posílil tým
Roman Strakoš, do té doby hrající v Metylovicích. A posílené družstvo dále postoupilo do 3.
třídy. Následovala covidová přestávka, začalo
se opět v loňském roce a je z toho opět postup.
Během těch čtyř let museli stolní tenisté
změnit působiště. Své účinkování v sále hostince Pod Ořechem po jeho krachu byli nuceni

ukončit. Útočiště našli na Kuřínu. A jak se jim
tam hraje? Podle výsledků asi dobře, což potvrdil také J. Solik. Na Kuřínu je více místa, což
je pro hru přínosem. Nevýhodou je, že sezona
probíhá vlastně v zimních měsících a sál na Kuřínu je třeba připravit. Kromě stolů a ohrádek to
znamená topit v kamnech, aby byla na zápas
přijatelná teplota. Celkem během zápasu s jedním soupeřem odehrají 16 dvouher a 2 čtyřhry.
Letos nás naštěstí zima netrápila extrémními
mrazy, takže zajistit přijatelné podmínky nebylo
tak náročné. Do celkového počtu členů oddílu 6+1 je kromě aktivních hráčů třeba přičíst
i předsedu Jarmila Tomka. Kromě zápasů se
hráči snaží alespoň jednou týdně potrénovat.
A zimu na Kuřínu někdy vyřeší tak, že si po domluvě zajedou zatrénovat někam do okolí. Není
v naší obci těch sportovních příležitostí nějaká
záplava. Věřme, že stolní tenisté budou v dobrých výkonech pokračovat, že letos uspořádají oblíbený a pravidelný vánoční turnaj a že
na něm zaujme tento sport i děti a porostou
ve Lhotce následovníci současných hráčů.
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Žáci ZŠ Baška pomáhají Ukrajině Po roční pauze šly masopustní maškary Hodoňovicemi
Na poslední únorové schůzce parlamentu
jsme se rozhodli podpořit napadenou Ukrajinu a udělat finanční sbírku. My, parlamenťáci, jsme si všimli, že dospělí nosí na podporu
Ukrajiny modrožluté stužky. Domluvili jsme
se tedy, že takové stužky vyrobíme a budeme
je za symbolickou cenu nabízet a prodávat
všude, kde to bude možné. Všichni se hodně
zapojili, žáci chodili po škole nabízet stužky,
pletené náramky, přívěšky na klíče a vlaječky
s národními barvami Ukrajiny.
My šesťáci jsme v občanské výchově společně s paní učitelkou Mílovou šli na obecní
úřad, k lékaři, do knihovny, k panu veterináři (byl velmi milý, zrovna operoval pejska),
do prodejny zahradní techniky k panu Foldynovi a do Coopu. Střídali jsme se v mluvení a snažili se co nejlépe vysvětlit, jaký je cíl naší akce.
Jaká to radost – zpět do školy jsme přicházeli

s prázdnou krabičkou, ale s plnou kasičkou!
V kroužku Šikovné ručičky se sešli dobrovolníci a usilovně vyráběli pletené náramky a další
vlaječky různých rozměrů. Zapojili se také ostatní
žáci školy – vyráběli v rámci výtvarné výchovy.
Výrobky se dají zakoupit za dobrovolnou
cenu, pro žáky naší školy přímo ve škole u paní
učitelky Mílové, na vrátnici nebo o přestávce.
Rozhodli jsme se, že utržené peníze zašleme
na konto organizace Člověk v tísni SOS Ukrajina. Zatím jsme vybrali skoro 26 tisíc.
Ti, kdo nechodí do naší školy, si výrobek
mohou zakoupit na vrátnici od 14 hodin. Tato
akce se daří a neskutečně moc lidí zaujala!

Nikol Kabuďová,
 zástupkyně školního parlamentu za 6.A
Poděkování na závěr:
Děkujeme rodičům, kteří psali milé
vzkazy a posílali hromady výtvarného materiálu (vlny, bavlnky, korálky, látky) na výrobu upomínkových předmětů. Děkujeme
občanům naší obce, kteří nelenili a přišli
na vrátnici školy a zakoupili si naše výrobky. Děkujeme všem pedagogům za podporu této akce. Děkujeme panu vrátnému
za nekonečnou trpělivost. A v neposlední
řadě děkujeme neznámému milému pánovi, který zaplatil v prodejně galanterie modré a žluté saténové stuhy a špendlíky ☺.

Za parlament a žáky naší školy

Martina Mílová

K oblíbeným kulturním akcím v Hodoňovicích bezesporu patří masopust, který proběhl
poslední únorovou sobotu. Těšil se velké návštěvnosti – jak masek, tak zábavy chtivých
hostů.
„Není divu, vždyť po dvouletém „kulturním
půstu“ jsme se mohli pobavit tak, jak jsme tady
zvyklí,“ vyhodnotila veselé dovádění masek
nestorka Hodoňovického masopustu Ludmila
Korousová.
Připomeňme si v krátkosti, jak a proč se
vlastně masopust (na Valašsku nazývaný fašank či končiny) slaví.
Masopust byl za dob našich předků několikatýdenním časem hojnosti jídla a zábavy.
Celé období začíná 7. ledna (den po Třech
králích) a končí pochováním basy o půlnoci
před Popeleční středou, která 40 dní před Velikonoční nedělí startuje období půstu. Délka
masopustu je tedy různá, podle toho, na který

Fotbalové jaro po zimním drilu začíná
Milí bašťanští fotbaloví fanoušci, neoblíbený, ale potřebný zimní dril našim fotbalistům
skončil, odehrála se poslední přípravná utkání
a po více jak pěti měsících vás můžeme pozvat
do kunčického areálu na fotbal.
Startuje jarní část fotbalové sezóny
2021/2022, která bude u mužského týmu pod
vedením trenéra Josefa Ručky ve znamení záchrany účasti v krajské soutěži. Před námi je
13 utkání, ve hře 39 bodů. Pevně věříme, že se
spolu s novými posilami a uzdravenými hráči
porveme o každý z bodů a brzy se dostaneme
do klidnější části tabulky, než se v tuto chvíli
nacházíme.
Milí fanoušci, v rámci soutěží platí zákaz
vnášení skleněných obalů do sportovního areálu. Donedávna jsme tento zákaz řešili použitím
jednorázových kelímků, které ale nejsou šetrné
k životnímu prostředí, a navíc se plánuje jejich
zákaz. Proto jsme se se rozhodli pro změnu,
která je pro životní prostředí o dost šetrnější.
Nově budete dostávat nápoje do vratných designových NICK NACK kelímků, tak jak jste již
několik let zvyklí na různých společenských
a sportovních akcích. Jak již bylo napsáno,
tyto kelímky jsou vratné oproti záloze 50 Kč.
Prosím, buďte na tuto změnu připraveni. Vrácené kelímky musí být nepoškozené. Kromě
této změny se i nadále můžete těšit na grilované klobásy a zasoutěžit si o tradiční ceny.
Srdečně vás tímto zveme na jednotlivá utkání
a k podpoře našich fotbalistů.
A jak si bašťanští fotbalisté vedli v přípravě?

den v daném roce vychází Velikonoce, jež se
slaví první neděli po prvním jarním úplňku. Naši
předkové se do té doby snažili ještě co nejvíce najíst a pobavit, aby se připravili na několik
týdnů strádání.
Nejveselejší fází masopustu bývaly poslední
tři dny, probíhaly obchůzky masek s tancováním, hudbou, jídlem a pitím. Nejinak to vypadalo
v Hodoňovicích – vše ale proběhlo v jednom dni.
Maškary si vyprosily u představitelů obce právo
„jíti dědinou“, což bylo stvrzeno slavnostní salvou, a průvod se mohl dát do pohybu. V jeho
čele virbloval žandár do bubínku, dováděl všudypřítomný slaměný maskot masopustu, poletovala smrtka a do kroku hrála rázně dechová
hudba Huťařka. Za ní táhli sobi na žebřiňáku ležící nebožku basu Klementinu, kde jí šli čestnou
stráží čtyři v bílé oděná nevinná děvčata, ochraňována strážníky Veřejné bezpečnosti. Velebný
pan s kostelníkem kráčeli za vozem spolu s králem Jiřím, jeho chotí a princátky. V průvodu bylo
k vidění na padesát maškar, mezi nimi nechyběl
medvěd, baba s nůší, Švejk na invalidním vozíku
tlačeném paní Müllerovou, sněhulák, hejkal, cikánky, ženich s nevěstou, doktor s personálem,
lehké děvy aj. Občerstvovací zastávky u stavení
byly veselé, medvěd tancoval s paní domácí,
chasa rozverná.
Před hostincem U Čendy pak proběhl parodující obřad pochování basy, ve kterém velebný pán neopomenul vyzdvihnout zásluhy
zesnulé basy Klementiny, ale vzal si do hledáčku i hříchy obecní vrchnosti, díky nimž je
na hodoňovický lid pozapomínáno… Za zvuků
smutečního marše byla se vší poctou Klementina uložena do hrobu, s ní tam skončil i koronavirus, který tížil smrtku na zádech. Ta pak
sama utekla z tohoto smutečního shromáždění
a lidé se začali veselit a tancovat! A užívali si
s maškarami této volnosti před hostincem, kde

bylo možné se také občerstvit různými dobrotami. Nechyběl tady ani pan František s flašinetem, který dodával starodávný ráz celému dění.
Sál hostince praskal ve švech, když na parketě začal svoji hudební a taneční produkci
soubor lidových písní a tanců Valašský vojvoda. Při výtečném masopustním guláši, čepovaném radegastu či štamprli nějakého ostřejšího
moku zábava gradovala. Zpestřením byla jistě
dražba smutečního věnce basy Klementiny,
kdy získaný finanční obnos věnoval jeho majitel
Karel Ondruch na Dětský den v Hodoňovicích.
Jak už to bývá – v nejlepším se má přestat,
tak se stalo i o tomto masopustním večeru. Cimbálovka se rozloučila tklivými tóny písně Dobrú
noc, má milá… Poté se většina hostů rozešla
do svých domovů, mnozí děkovali pořadatelům – Čendaspolku a hodoňovickému fojtovi –
za povedené setkání. Poděkování patří i MAS
Frýdlantsko-Beskydy, Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy a obci Baška za finanční podporu.
„Byl jsem už na mnoha masopustech… absolvoval jsem spoustu masopustních veselí…,
ale ten váš je ten nejlepší, nejveselejší – takový „echt“!“ znělo pochvalně z úst loučících se
s dovětkem: tak zase za rok na Hodoňovickém
masopustu na shledanou!
I my se na vás všechny těšíme, milí hosté,
Bašťané či jiní návštěvníci!

Čendaspoláci

Rybářský kroužek informuje
MUŽI
Baška – MFK U19 1:13
Baška – Janovice 6:3
Baška – Lískovec 1:4
DOROST
Kozlovice – Baška 9:5
Baška – Brušperk 2:2
Dobrá – Baška 2:2
Baška – Fryčovice 4:2
Darkovičky – Baška 9:0
Příbor – Baška 9:1
Nejmenší bašťanští fotbalisté se na sezónu
poctivě připravovali v místních tělocvičnách
a už se všichni těší, až vyběhnou na zelený pažit. Starší přípravka se navíc zapojila do turnaje
zimní ligy v Brušperku.
Soutěže našich mládežnických týmů začnou
zhruba o měsíc později. Přípravky o termínech
soutěžních utkání v tuto chvíli jednají.

Zpracoval: Martin Boháč

Foto: archiv Fotbal Baška

Rozpis utkání JARO 2022: Muži 1. B třída skupina C
kolo

datum

zápas

začátek

16

2. 4.

TJ Sokol Sedliště – TJ Sokol Baška

15.30

17

9. 4.

TJ Sokol Baška – SK Horní Suchá

15.30

18

16. 4.

TJ Petřvald – TJ Sokol Baška

16.00

19

23. 4.

TJ Sokol Baška – TJ Sokol Nýdek

16.00

20

1. 5.

TJ Loko. Petrovice B – TJ Sokol Baška

16.30

21

7. 5.

TJ Sokol Baška – TJ Vendryně

16.30

22

14. 5.

TJ Sokol Mosty – TJ Sokol Baška

16.30

23

21. 5.

TJ Sokol Baška – TJ Sokol Hnojník

16.30

24

29. 5.

Inter. Petrovice – TJ Sokol Baška

17.00

25

4. 6.

TJ Sokol Baška – TJ Oldřichovice

17.00

26

11. 6.

FK Staříč – TJ Sokol Baška

15.00

14

18. 6.

TJ Sokol Baška – TJ Sokol Věřňovice

17.00

Rozpis utkání JARO 2022: Okresní přebor st. dorostu
kolo

datum

zápas

začátek

14

16. 4.

FC Kozlovice – TJ Sokol Baška

10.00

15

24. 4.

TJ Sokol Baška – TJ Tošanovice

10.15

16

1. 5.

Milíkov/Hrádek – TJ Sokol Baška

13.30

17

8. 5.

TJ Sokol Baška – TJ Sokol Mosty

10.15

18

14. 5.

TJ Sokol Hukvaldy – TJ Sokol Baška

14.00

10

22. 5.

TJ Sokol Baška – 1. FK Spar. Jablunkov

10.15

11

28. 5.

TJ Oldřichovice – TJ Sokol Baška

14.30

12

5. 6.

TJ Sokol Baška – FK Staříč

10.15

13

12. 6.

TJ Sokol Baška – TJ Písek

10.15

Vážení a milí spoluobčané, rádi bychom
vám v krátkosti poreferovali o bašteckém rybářském potěru, o jeho aktivitách v roce 2021
a plánech na rok 2022.
V minulém roce bylo evidováno celkem 15 aktivních členů kroužku. Někteří sice od Petrova cechu uplavali, ale od září k nim přibylo dalších šest
nových přírůstků. Musím říct, že uhlídat nyní 18 dětí
a navrhnout program pravidelných setkání takovým způsobem, aby zaujal jak šestileté kluky, tak
patnáctileté „puboše“, už dá docela zabrat. Přesto
je pravidelná účast při pátečních odpoledních seancích nad 70 % (statistika za období září 2021–
únor 2022, kdy proběhlo celkem 19 setkání).
V roce 2021, v souladu s aktuálními opatřeními, jsme uspořádali poměrně slušný doprovodný program:
• 2x byl proveden výlov chovných rybníků
na líhni Baška
• 1x se kluci podíleli na výlovu hodoňovického
náhonu
• 1x proběhlo rybářské soustředění na líhni
Baška (2.– 4. 8.)
• 1x proběhlo rybářské soustředění na soukromém rybníce Pod lesem (20.–22. 8.)
Fotografiemi můžeme vzpomínat na velmi
úspěšné aktivity, i když mají některé naše člen-

ky se šupinatými tvory ještě „nevyřízené účty“.
Pevně doufám, že se letos zadaří a šupinatého
obra dostaneme do podběráku…
V prosinci proběhla vánoční besídka, při které
jsme zároveň vyhlásili vítěze soutěže o „Nejkrásnější fotku a příběh“. Tříčlenná porota ve složení
Z. Matejko, M. Ogořalek a L. Dvořák určila jednoznačně vítěze, kterým se stal Adam Palička.
Díky omezeným možnostem pořádat akce
ve větších kolektivech venku jsme přehodili
výhybku a popustili uzdu své pisatelské fantazie za stolem. Povídky s rybářskými duely byly
dvakrát otištěny v Rybářství, nejstarším a nejprodávanějším rybářském časopise na území
České republiky.
Pro rok 2022 je plán poměrně nabitý:
• Vyplnit a odevzdat sumáře starých povolenek
(již proběhlo)
• Zajistit nové povolenky na rok 2022 (již proběhlo)
• Připravit nové členy na březnové zkoušky
• 3x dětské závody pořádané MO FM (05–
06/2022)
• 1x rybářské závody na chovném rybníce soukromého majitele (09/2022)
• Týdenní rybářské soustředění na rybníce Pod
lesem (4. –10. 7.)

• Účast na výlovech MS Baška (líheň, Hodoňovický náhon)
I pro letošní rok bude vyhlášena soutěž, tentokrát o „největší počet ulovených druhů ryb“
(velikost nehraje roli)
Za těmito několika řádky se ukrývají nejen stovky hodin práce, ale také obrovská podpora. A právě za ni si poděkování zaslouží tito naši mecenáši:
• Obec Baška (projekt Baška dětem)
• Zdenek Matejko (pomoc s dozorem)
• Zdenek Marek (dar v podobě prutů a navijáků)
• Bohumil Foldyna (pomoc s dozorem)
• Tomáš Teper (zajištění odborné asistence
na rybníce Pod Lesem)
• Jiří Moninec (dar rybářský stojan)
• Evžen Kiecka (dar rybářské náčiní)
• Ondřej Kunštár (dar rybářské náčiní)
• Jindřich Knápek (dar rybářské náčiní)

Lukáš Dvořák

Co se dělo v knihovně v Měsíci čtenářů

Knihovna v březnu – Měsíci čtenářů – ožila návštěvami dětí z místních mateřských škol.
S prostorami knihovny se seznámily třeba děti
z Mateřské školky v Kunčičkách u Bašky – nejdříve třída starších dětí – Kapky a poté mladší děti
ze Sluníčka. Děti byly knihovnicí poučeny, jak se
v knihovně chovat, jak jsou řazeny knihy, kde hledat pohádky, knihy o zvířátkách, dobrodružné či
naučné. To vše děti vnímaly dosti intenzivně.
Ty mladší zaujal příběh o banánu Brunovi,
starší pak četba o vlkovi, který vypadl z knížky.
Mnohé dokázaly i nakreslit to, o čem jsme četli. Po celou dobu návštěvy dětem byla nablízku
i plyšová zvířátka, se kterými si hrály, dováděly
s nimi. Tak utekl hodinový pobyt v knihovně cel-

kem rychle, ani jsme se nenadáli a bylo třeba
oblékat se na zpáteční cestu do školky. Posilněni sladkým bonbónem, s hlasitým – děkujeme,
paní knihovnice – se se mnou děti loučily…
I já vám, děti, děkuji za návštěvu a věřím, že
se z vás stanou i čtenáři naší knihovny!
Co proběhlo:
Středa 16. března: Vyhlášení NEJ ČTENÁŘŮ knihovny Baška za r. 2021
Ocenění z rukou místostarosty obce Baška
přijali:
Mládež:
1. místo: Vanesa Vojnarová
2.
místo: Nikol Kabuďová
3.
místo: Marie Kovářová
Dospělí:
1.
místo: Anežka Fišerová

2.
místo: Radka Hochová
3.místo: Jaroslava Kovaříková
Po ocenění NEJ ČTENÁŘŮ proběhla beseda nad knihou Jaromíra Krpce: Ve stínu krále
Jaromír Krpec, rodák z Kunčiček u Bašky,
velice zajímavě vyprávěl o své knize (příběh
opavského vévody Mikuláše, který se po letech
vrací z uherského vězení a nachází české království v rozvratu …). Pokud byste se i vy chtěli
dozvědět, jak dopadnou snahy o obnovení pořádků v zemi, je možné si knihu zapůjčit v naší
knihovně. Další díl autor již připravuje k vydání.

Minigalerie knihovny Baška
Zveme na výstavu obrazů malířky
Jarmily Janečkové, nazvanou
BESKYDSKÉ VÝHLEDY.
Kresby budou zdobit naši knihovnu
během dubna a května.
Určitě se přijďte podívat!

Pržno
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Duben 2022
Vážení spoluobčané,
pomalu ale jistě se k nám blíží Velikonoce, nejkrásnější svátky jara. Přeji vám,
abyste je strávili v klidu a rodinné pohodě. Užijte si veselou pomlázku a pořádně
mokrý šmigrust. 
Petr Blokša, starosta Pržna

Rosteme s dětmi aneb seznamme se
Spolek Rosteme s dětmi vznikl v červnu 2016. Založily jej maminky z obcí Krásná
a Raškovice. Chtěly, aby jejich malé děti mohly
trávit co nejvíce času v přírodě našich krásných
beskydských hor. A vskutku se povedlo! Vznikl
lesní klub Jasánek pro děti od tří do šesti let.
Zázemím se stal malý domeček v Jestřábím
údolí v obci Krásná u horské říčky Mohelnice.
Stejně jako rostou naše děti, roste i náš spolek.
V současné době sdružujeme více než 40 rodin
z obcí Raškovice, Krásná, Morávka, Malenovice, Janovice, Nová Ves, Frýdlant n. Ostravicí
a dalších. Všechny nás spojuje láska k přírodě,
dětem, úcta k životu našich předků a jejich tradicím, touha ukazovat a předávat dětem hodnoty,
jako je úcta, pracovitost, vděčnost, skromnost,
vnímavost k sobě, druhým a přírodě.
Jak náš lesní klub popsat? Je to jako za starých časů. S dětmi jsme co nejvíce venku.
Pozorujeme proměny v přírodě všemi svými
smysly, pohybujeme se v rozmanitém terénu,
poznáváme zvířata, rostliny, hmyz, čistíme les,
okolí potoka i řeky, chráníme, třídíme, otužujeme se, pěstujeme a staráme se o zahrádku
a také zpíváme, tančíme, kreslíme, malujeme,
modelujeme, čteme si, hrajeme divadlo. Děti
školního věku jezdí navíc na několikadenní vý-

pravy do hor, kde se věnují přírodním vědám, či
do měst, kde poznávají historii a kulturu. Učení samotné se opírá o filozofii a principy Marie
Montessori. Děti bádají a tvoří, píší si své noviny Jasanové listy, kutí a vyrábějí v dílně, učí
se vařit, učí se samostatnosti a zodpovědnosti.
Aktivně spolupracujeme také s obcemi. V minulosti jsme například ve spolupráci s raškovickou knihovnou a Klubem seniorů Raškovice
po dva roky pořádali tvořivé dílny. Každý rok
jsme se také chodili inspirovat na velikonoční výstavu Klubu zahrádkářů Morávka. Účastníme se
tradičních vánočních trhů a několikrát jsme pořádali vánoční koncert pro občany Raškovic či děti
našeho klubu potěšily svým vystoupením seniory obce Krásná. Na Nové Vsi jsme měli tu čest
opatrovat Betlémské světlo o vánočních svátcích
a rozdávat je sousedům. V Malenovicích aktivně
čistíme potoky a lesy při našich výpravách.
V současné době se ucházíme o pronájem
prostor bývalého muzea hraček v obci Pržno.
Věříme v obohacující spolupráci a vzájemnou
podporu. Věříme v naše děti a lepší svět, který
už nyní mají chuť tvořit a tvoří. Děkujeme všem
příznivcům našeho spolku a lesního klubu,
všem, kteří nám pomáhají a drží palce. Vážíme
si toho! Vladimíra Nitrová

SDH Pržno ve spolupráci s obcí Pržno
Vás srdečně zde na

STAVĚNÍ MÁJE
a
PALENÍ ČARODĚJNIC
Kde: Areál za hasičskou zbrojnicí Pržno
Kdy: 30.04.2022 od 15:00hod

Děti a senioři vynesli Morenu do řeky

Bylo úterý, dvacátý druhý březnový den
a děti ze školní družiny, společně s místními
seniory, se vydaly na jarní procházku k hodoňovické lávce, kde vhodily Morenu do řeky
Ostravice.
Předsedkyně Klubu seniorů Marie Radová
uvedla: „Po delší době nám vyšlo nádherné
počasí, sluníčko hřálo a je hned veselejší nálada. Byli jsme všichni překvapeni, jak pěkný program si děti pro nás připravily, mnoho
básniček, písniček i říkadel. Zazpívali jsme si
všichni dohromady, dokonce i kolemjedoucí
cyklisté na cyklostezce vedoucí obcí Pržno.
Překvapilo mě, jak velký zájem mají děti
o nesení Moreny. Těšíme se na další společná setkání ať už v přírodě nebo na plánovaných akcích. Přeji všem dětem i občanům
hodně zdraví a elánu do dalších dní.“

Lyžařské závody
dopadly skvěle

Na 50 lidí, malých i velkých, se zúčastnilo
lyžařských závodů O pohár starosty obce.
Konaly se 11. března ve Ski areálu Bílá.
Závodilo se v obřím slalomu a výkony všech
zúčastněných sportovců byly skvělé. Nakonec vyhráli všichni, kdo se akce zúčastnili.

jubilea
Duben je měsícem narozeninových
oslav našich občanů:
pan Jiří Loder – 80 let
pan Leopold Šebesta – 65 let
paní Marie Šálková – 60 let
pan Milan Vašut – 60 let
pan Tomáš Gistinger – 55 let
paní Vladislava Grossmannová – 50 let
pan Břetislav Žídek – 50 let
Vážení oslavenci, přejeme vám spoustu
dalších krásných let plných štěstí, zdraví
a samozřejmě i životní pohody a elánu.
OÚ Pržno

krátce z obce
Rekonstrukce silnice začala
Rekonstrukce místní komunikace v lokalitě
Na Hlínách začala. Z polní cesty se stane
asfaltová, přibydou chráničky pro budoucí
sítě, aby se tam už v budoucnu nemuselo
kopat. Pracovníci provedou i odvodnění. Rekonstrukce komunikace vyjde na 2,9 milionu
korun a příprava chrániček na takřka půl milionu korun. Obci se na rekonstrukci podařilo
získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj.
Cesta by měla být hotová do konce května.

Pržno pomáhám uprchlíkům
Lidé, kteří chtějí pomoci uprchlíkům z válkou
zmítané Ukrajiny, tak mohou učinit prostřednictvím mnoha nadací či sbírek. K pomoci se
přidala i Obec Pržno. Zastupitelé schválili příspěvek ve výši 250 tisíc korun. Odsouhlasilo
rovněž zapůjčení dvou bytů v novém bytovém domě pro potřeby uprchlíků.

Workoutové hřiště je hotové
Projekt
„Rozšíření sportovního zázemí Pržno“
byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu
ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

březen 2022

Den obce Pržna se blíží!
Po dvouleté pauze se všichni lidé z Pržna
mohou těšit na Den obce. Propukne v sobotu 11. června. A máte se všichni na co těšit,
vzkazuje vedení Pržna. Na akci bude spousta zábavy, malé i velké potěší sokolnická
show, děti se vyřádí v bublinách, dospělí si
zase užijí ranec pořádné muziky. Vystoupí
například rocková formace Sebastien nebo
zpěvák Davide Mattioli. Na všechny čekají
soutěže, zábava a atrakce.

Pošta mění na čas otvírací dobu
Z důvodu čerpání dovolené bude Pošta Partner Pržno v období od 4. do 8. dubna otevřena takto:
pondělí, středa 9–12 hodin
úterý, čtvrtek, pátek 13–16 hodin

Valná hromada SKP
Sportovní areál v naší obci je opět bohatší. Obec nechala hned u kurtů
a fotbalového hřiště vybudovat nové workoutové a také parkourové hřiště.
Využijí ho mladí i starší sportovci, kteří si chtějí sportování zpestřit dalším druhem pohybu a posilování.

Valná hromada Sportovního klubu Pržno se
uskuteční 8. dubna 2022 od 17 hodin v sále
Občanského centra Pržno. Na programu
bude hodnocení hospodaření a činnosti
za uplynulý rok a také plány na letošní rok.

Odpady bez zaplacení neodjedou

Pokud jste nestihli uhradit své odpady
do konce března, může se stát, že vám nebudou odpady v dubnu vyvezeny. Vyvezeny
nemusí být ani nádoby, které nejsou dostatečně označeny, tedy nádoba 120 l – jedna

nálepka, nádoba 240 l – dvě nálepky.
V obci už roky platí pravidlo, že 1–4 osoby mohou mít max. velikost nádoby 120 l.
Domácnosti 5+ mohou mít nádobu o objemu
240 l.

V únoru žil olympiádou v Pekingu nejen celý
sportovní svět, ale také naše družina. Nejprve
jsme si povídali o tradici olympijských her, seznamovali jsme se s olympijskými disciplínami
a důležitostí hry fair play. Počasí nám trošku
kazilo plány, ale my jsme to nevzdali a uspořádali olympijské hry v našich podmínkách, zčásti
v tělocvičně a zčásti venku.
Naši malí sportovci soutěžili v biatlonu, skocích na lyžích, rychlobruslení, curlingu, hokeji
a krasobruslení. Starší děti kreslily maskoty
svých týmů, vymýšlely pokřik a vyráběly figury
disciplín z alobalu. Mladší děti do deníku Sběratele perel vyšívaly olympijské kruhy, aby si
připomněly význam her – setkávání sportovců
celého světa na jednom místě.
A protože po olympiádě následuje i paralympiáda, rozhodli jsme se si vyzkoušet na vlastní
kůži, jaké to je mít alespoň na pár chvil nějaký

hendikep. Při procházení trati se zavázanýma
očima se děti musely spolehnout na navigátora,
poslepu postavit nejvyšší komín z kostek či namalovat obrázek ústy. Omezení mobility si děti
vyzkoušely při hodu na basketbalový koš ze sedu
nebo při sledge hokeji. Uvědomily si, jak důležité
je chránit své zdraví, které často bereme jako samozřejmost. Diskutovali jsme o tom, že jsou mezi
námi lidé, kteří i přes své zdravotní omezení jsou
hodni obdivu za to, s jakou odhodlaností dokáží
překonávat překážky, které je v životě potkaly.
Všichni olympionici obdrželi medaile, které si
sami vyzdobili. Za nadšení a bojovnost, se kterou se pustili do sportovního zápolení, při němž
si osvojili i nové pohybové dovednosti a užili
i spoustu zábavy, si vysloužili ovocnou odměnu.
Olympiáda děti bavila natolik, že samy připravily zajímavosti z její historie a aktivně sledovaly
dění kolem tohoto sportovního svátku. 
(ni)

Družina uspořádala olympijské klání

Jak na pojištění domu?
Přijďte si poslechnout

Jak si správně pojistit svůj majetek? Co
všechno můžete mít pojištěno a na co si dát
pozor? Jak se plní z pojištění v případě škody?
Jestli vás tato témata zajímají, tak dorazte 27.
dubna v 18 hodin do sálu Občanského centra
v Pržně, budu o tom všem povídat.
V pojišťovnictví pracuji přes 15 let, školím poradce napříč většinou pojišťoven a v současné době

dokonce řeším i svou nemalou škodu na domě.
Ukážu vám svých TOP 10 doporučení, na co
si dát pozor, ukážu vychytávky, co jednotlivé pojišťovny umí a upozorním na pár odlišností, které
jsou v jejich produktech. Seminář bude zdarma
a touto edukací bych ráda vyjádřila svůj vděk nad
pomocí, která se nám dostala. Jste srdečně zváni, těším se na vás. 
Martina Mydlářová

Kulturní komise připravila pro malé i velké novou tematickou stezku nazvanou Kdo snědl beránka? Velikonoční detektivka zavede účastníky
na dobrodružnou výpravu. Budou pátrat po mlsounovi, který snědl celého velikonočního beránka a s nikým se nerozdělil. Vedle příběhu nahlédneme i do velikonočních zvyků. Stezka bude
připravena od 8. dubna. Na startu (u OC) budou
zveřejněny všechny nezbytné instrukce. Vše vyvrcholí na Zelený čtvrtek, kdy v zahradě OC bu-

dou pro všechny detektivy připraveny odměny.
Nová tradice s řehtačkami
Na zelený čtvrtek se lidé mohou zapojit
také do řehtačkového průvodu. Sraz účastníků je v 15 hodin u podniku Therma na parkovišti. Vítány budou všechny děti, ale i dospělí
s řehtačkami nebo dřevěnými klapačkami. Ti,
co nestihli dokončit soutěž Kdo snědl beránka,
mohou tak učinit právě nyní. Odměny jsou připraveny i pro ně.

Na podzim třetí, po dvou jarních kolech první!
Takto skvěle si stojí náš tým SK Pržno v okresním přeboru. Start do jara se povedl. Zahajovali
jsme v Metylovicích, kde SKP domácí udolalo až
pár minut před závěrečným hvizdem.
Do utkání jsme vstoupili velmi dobře, neboť
už v sedmé minutě byl ve vápně k nezastavení
Vilém Kijonka. Pržno vedlo. Za necelou čtvrthodinu ale bylo po ojedinělé akci opět srovnáno.
Do poločasu se skóre neměnilo, i když Pržno
mělo mírnou převahu. Ani druhý poločas nenabídl dlouho žádnou branku, pouze se rozdávaly
karty na obou stranách. V 70. minutě konečně
vletěl do malého vápna Jan Zagrapan a bylo
to opět s vítězným zvoláním: gól! Domácí ale
po standardní situaci opět srovnali. Už to vypadalo na dělbu bodů, když se pár minut před koncem
opřel do míče Tomáš Tofel a s přispěním teče
bránícího hráče strhl vítězství na stranu Pržna.
Po výsledku 2:3 vezlo Pržno z Metylovic tři body.
V 17. kole Pržno na domácím hřišti přivítalo
tým z Hrádku, který se v současné době nachází

na opačné straně tabulky. Hvizd úvodní píšťalky
ještě zněl krásným odpolednem a už to bylo 1:0
po trefě Martina Vašuta. V 11. minutě to bylo
2:0, když svou první branku za SKP vstřelila
nová posila Roman Bystrý. Roman přidal v závěru poločasu ještě jednu branku a do kabin se
odcházelo za stavu 3:0. Ve druhém poločase již
domácí branku nepřidali, naopak hostům se podařilo zkorigovat na konečných 3:1.
Kdy a kam na fotbal příště? Duben bude náročný. Většina dubnových soupeřů se nachází
v horní polovině tabulky, tedy jde o týmy s velkou kvalitou a některé i s ambicemi nejvyššími. Samotný závěr dubna bude mít obrovský
náboj, neboť se v Pržně představí tradiční rival
z Janovic. Příznivci se jistě mohou těšit na derby „jako řemen“.
2. 4. od 15.30 Palkovice – SKP
9. 4. od 15.30 Hukvaldy – SKP
16. 4. od 16.00 SKP – Bukovec
24. 4. od 10.00 Smilovice B – SKP
30. 4. od 16.30 SKP – Janovice

Kdo snědl beránka?

Jarní sezóna kopané je tady
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Ostravice

Pekli jsme dobroty pro Ukrajinu

slovo starostky
Milí spoluobčané,
jaro je tady, příroda se začíná probouzet ze zimního spánku a my očekáváme Velikonoce, nejdůležitější křesťanské svátky. Chci vám všem popřát, abyste je prožili v klidu, lásce a pohodě. Svět kolem nás nám nedává
momentálně moc důvodů k radosti, proto je důležité těšit se i z maličkostí,
třeba z pěkně nabarveného vajíčka nebo z toho, že se někde můžeme
potkat a popovídat si.
Užijte si svátky jara a myslete na to, že všechno zlé jednou skončí, ať už
covidová epidemie nebo ta strašná a tolik zbytečná válka.

Pavlína Stankayová, starostka Ostravice

Závod nebyl, pomoc uprchlíkům trvá
Pořadatelé extrémního závodu Ridera LH 24
se rozhodli, že akci na poslední chvíli zruší. Lidem
nabídli, že si mohou startovné přesunout na příští
rok. Zázemí na bývalé pile se tak změnilo v dočasné útočiště pro uprchlíky, převážně ženy a děti,
které pořadatelé sami zachraňují. Lidé nejen z Ostravice se aktivně podílí na pomoci, nosí na místo
potraviny a další potřebné věci, posílají peníze.
A co vzkazuje pořadatel Libor Uher zklamaným sportovcům i ostatním lidem?: „Ještě 23.
února jsme na bouřlivé poradě vedení v týmu
LH24 řešili, jak dostat tisíc lidí přes řeku Ostravici po nové trase okruhu k vrcholu 1324 metrů vy-

soko. O deset dní později jsme řešili, jak dostat
alespoň tisíc lidí přes hranici do bezpečí 500 kilometrů daleko! Na podlaze, kde měli za tři týdny
odpočívat sportem unavení závodníci, dnes leží
válkou vyděšení a vyčerpaní uprchlíci! Startovní
listinu LH24 vždy plnili převážně muži 18+ v té
nejlepší kondici. Nyní naši LH-startovku tvoří
převážně ženy, děti a muži s handicapem. Loňský ročník znemožnil koronavirus, letošní válka
na Ukrajině. Nicméně, když si to soudný člověk
srovná, zbyde mu jasná priorita. Pojďme prosím
společně pomoci našim novým závodníkům
z Ukrajiny! ´Bojují a závodí´ za nás za všechny!“

Návštěvnické centrum se otvírá veřejnosti
Povodí Odry po dlouhé covidové pauze opět
otevírá své informační centrum, které lidé najdou u hráze přehrady Šance - Řečice. Stane
se tak 14. dubna v deset hodin.
Infocentrum Šance je součástí nové provozní budovy a je otevřeno od června 2019.

Srdcem infocentra je moderní multimediální
systém pěti dotykových obrazovek. Interaktivní
prezentace nabízí laické, odborné veřejnosti,
ale i dětem podrobný a zajímavý soubor informací o vodním díle Šance i vodohospodářské
soustavě Povodí Odry.

Ostravičané mají k dispozici rehabilitace
Společnost Hotel Odra, působící léta v Ostravici jako hotel a rehabilitační centrum, po nuceném ukončení činnosti v nemovitosti zdravotní
pojišťovny RBP přesunula své služby v oblasti
zdravotnictví do nových prostor. Lidé je najdou
v prvním patře nákupního střediska COOP.
V nových prostorách poskytuje zdravotní a rehabilitační služby jak pojištěncům (s výjimkou pojištěnců RBP), tak všem samoplátcům. Jedná se

například o služby rehabilitačního lékaře, špičkových fyzioterapeutů a rozsáhlé elektroléčby. Dále
jsou zde poskytovány masáže, oxygenoterapie,
suché uhličité koupele, tepelné zábaly, masážní
lehátka Ceragem apod. Připravuje se rovněž vodoléčba a další zdravotnické služby. Termíny je
možné rezervovat na čísle 730 842 984, nebo
mailové adrese zdravotnictviostravice@seznam.
cz, pro velký zájem s předstihem.

kos informuje

Oslava svátku žen se vydařila

Členové našeho klubu se 9. března sešli ve velmi hojném počtu padesáti členů
v restauraci U Řeky. Setkání se uskutečnilo
po půlroční přestávce, která byla na základě
nám všem známých důvodů a opatření.
Po přivítání členů a paní starostky pan
předseda obšírně informoval o akcích uplynulého roku, rovněž za celé období činnosti klubu seniorů. Poděkoval všem, kteří se podíleli
na úspěšném fungování klubu, a za podporu
obecního úřadu. Poté vystoupila s pozdravem
paní starostka naší obce Pavlína Stankayová,
která informovala přítomné o akcích obecního
úřadu a odpověděla na dotazy.
Dále byli přítomní seznámeni
s hospodařením klubu, programech
a možnostech návštěvy divadel
v Ostravě, rovněž o připravovaných
akcích klubu a s návrhy trasy tradičního klubového zájezdu. Po ukončení diskuse pan předseda pronesl
přípitek u příležitosti svátku žen
a spolu s přítomnými muži předali
ženám gratulaci a květinu. Pak jsme
si společně zazpívali naší klubovou
hymnu.
Poděkování patří paní učitelce

a žákům základní školy za milé
vystoupení, personálu a paní
vedoucí za vytvoření pěkného
prostředí a chutného občerstvení. Po nucené přestávce se odpolední setkání vydařilo
a členové odcházeli spokojeni ze společně
stráveného odpoledne a možnosti se vidět
a popovídat si.
Příští akce: Bowling ve Starých Hamrech
se koná dne 27. dubna, odjezd autobusem
ve 12.33 z autobusového stanoviště u nádraží. Podrobnosti budou zveřejněny na obvyklých místech a internetu. 
(JN)

Koncert podpořil Člověka v tísni

Když začala válka na Ukrajině, vymysleli
jsme společně s naší paní třídní zajímavou akci.
Rozhodli jsme se, že upečeme různé druhy buchet, ať už ovocné s borůvkami nebo čokoládové, které poté prodáme za symbolickou cenu
v naší škole. Napekli jsme jich několik plechů,
někteří dokonce pekli i doma, a ještě ten den
jsme o naší pečící akci informovali ostatní třídy,
které s naším nápadem souhlasily.
Den nato jsme přišli do školy symbolicky oblečeni v barvách ukrajinské vlajky a akce mohla
začít. Dorazilo opravdu hodně dětí včetně těch
nejmenších. I ony chtěly pomoct. Prodali jsme
skoro úplně všechno.
Než jsme s naším prodejem začali, doufali
jsme, že vybereme alespoň dva nebo tři tisíce
korun, ale vybraná částka předčila naše očekávání. Vybralo se krásných 12 tisíc korun. Tyto
peníze jsme pak poslali na konto SOS Ukrajina.
Byli jsme rádi, že jsme i takovýmto způsobem
mohli pomoct válkou sužované Ukrajině a zároveň jsme si užili docela zajímavou třídní akci.

Za 9. třídu M. Maroszová

Malé i větší děti si užily lyžařský kurz

Školáci z naší základní školy si konečně nazuli lyžáky a odjeli na lyžařský kurz. Po dvou letech vyrazili žáci 4. a 5. tříd naučit se lyžařským
dovednostem do Ski areálu na Bílé.
„Během jednoho týdne tam v dopoledních
hodinách spolu s instruktory pilovali obloučky
na svahu. Někteří stáli na lyžích úplně poprvé,
jiní se zdokonalovali ve svých dovednostech.
Počasí přálo po celý týden, byť sníh už byl jen
ten umělý, ale to dětem vůbec nevadilo,“ popisovala paní učitelka, která děti doprovázela.
Podle ní i přes počáteční nezdary se všem nakonec dobře dařilo. Na závěr pak děti čekaly
závody, kterým přihlíželo početné obecenstvo
z řad nadšených rodičů.
Na lyže se tento rok postavila i dítka z ostravické mateřinky. Jak to s lyžováním u předškoláčků vypadalo? Na tuto otázku odpovědělo
několik malých lyžařů, kteří se účastnili lyžařského výcviku od 7. do 11. února na Opálené
na Pstruží.
Jak se ti jezdilo na lyžáčku?
Kuba: Jezdili jsme hranolky. To dáš lyže
rovně. A taky pizzu, máš lyže do pizzy a tak se
brzdí.
Chris: Byla tam legrace a v pátek mi utekla
lyže.

Viki: Nejlepší bylo ježdění, učili jsme se zabrzdit s pizzou, to bylo nejtěžší. Jednou jsem si
natloukla zadek.
Co se ti líbilo nejvíce?
Kuba: Nejvíce se mi líbilo, jak jsme jezdili
na vleku. Když jsme vystoupili, dělali jsme banány. Barča mi dělala koleje a já jsem jel za ní.
Taky se mi líbilo, jak jsme dělali zatáčky.
Chris: Byl jsem na velké lanovce, já už jsem
dospělý, mám šest roků a už se nebojím. Když
jsem měl čtyři, bál jsem se.
Verča: Bylo to super, v pátek jsme měli závody, museli jsme projet kužely. Pán řekl do vysílačky, kdo jede, a ten pak jel. Já jsem jezdila
na hranolky.
Byly z brambor?

Verča: Asi jo, protože jsem měla žluté lyže.
Jací byli instruktoři?
Všechny děti: Skvělí, byl tam řepa, mandarinka, brambora, banán….
Troufl by sis na velký vlek sám?
Chris, Kuba: Určitě ano.
Viki: Šla bych na malý.
Verča: Potřebovala bych taťku, sama bych
se bála, že spadnu.
A jak vlastně dopadl závod? Vyhráli všichni
za nadšeného potlesku rodičů a s úsměvem
na tváři odměněni diplomem a medailí z fidorky. Můžeme jen doufat, že z nich vyroste třeba
pokračovatel Ester Ledecké nebo Šárky Strachové, a když ne, nevadí, hlavně že si děti užily
spoustu zábavy. 
MŠ Ostravice

Hur á do školky
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
OSTRAVICE

Proběhne dne 5. 5. 2022
osobně od 14:00 do 17:00 hod.
v
Co si s sebou máte prinést?
- rodny list dítěte
v
o
- obcansky prukaz
v
v
- zádost o prijetí dítěte do Mš
l

www.zsostravice.cz
l

Jiny termín lze dohodnout na telefonu
558 682 343

Lidé se mohou zbavit pneumatik
Občané Ostravice se mohou až do 30. dubna bezplatně zbavit starých nepotřebných pneumatik bez disku. Je možné je odložit na sběrném dvoře v Ostravici v pravidelné provozní
době v úterý až neděle od 13 do 17 hodin.
Zveme všechny milovníky květin
a krásných zahrad na tradiční
autobusový zájezd

FLORA OLOMOUC
pátek 22. dubna 2022
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 kanceláří u p. Lenky Lojkáskové
na Obecním úřadě v Ostravici
nebo v prodejně p. Jany Horákové.
Budeme se těšit na vaši účast.

Krátce po začátku ruské agrese na Ukrajinu se po celé naší republice zvedla vlna
solidarity a velká touha pomoct napadené zemi. Velmi pěkný způsob pomoci našla
Obec Ostravice spolu s hudební skupinou S.R.O. V místním římskokatolickém kostele
uspořádali benefiční koncert, na kterém se vybrala krásná částka 23 510 korun.
Výtěžek koncertu putoval na konto Člověka v tísni.
Děkujeme vám všem, kteří jste na koncert přišli a přispěli jakoukoli finanční částkou.

Duben 2022

Den zdraví přinesl spoustu odpovědí
Obec Ostravice uspořádala pro své občany
Den zdraví. Konal se v úterý 22. března v sále
Hotelu Freud. Kdo přišel, mohl si nechat změřit
tlak, pochutnat si na občerstvení, a hlavně si
poslechnout spoustu zajímavých informací.
Hlavním pořadatelem spolu s obcí byl Pavel Novotný, zakladatel stejnojmenného nadačního fondu. Sám byl v minulosti onkologickým pacientem,
a tak povyprávěl především o důležitosti prevence.
Upozornil, jak je pro všechny důležité neodbývat
preventivní prohlídky, a nastínil, jak jeho nadace

Velikonoce 2022
Římskokatolická farnost Ostravice a Bílá
10. 4. 2022 NEDĚLE – Květná neděle
OSTRAVICE 8.00 mše, BÍLÁ 10.30 mše
14. 4. 2022 ČTVRTEK – Zelený čtvrtek
OSTRAVICE 17.00 Mše na památku poslední
večeře Páně
15. 4. 2022 PÁTEK – Velký pátek,
den přísného postu a újmy v jídle
OSTRAVICE 15.00 Památka umučení Páně,
velkopáteční obřady (bohoslužba slova,
adorace kříže, sv. přijímání)
BÍLÁ 17.00 Památka umučení Páně,
velkopáteční obřady (bohoslužba slova,
adorace kříže, sv. přijímání)
16. 4. 2022 SOBOTA – Bílá sobota
OSTRAVICE 19.00 Noční vigilie
(bohoslužba slova, obnova křestních slibů,
eucharistická slavnost)
17. 4. 2022 NEDĚLE – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Hod Boží velikonoční
OSTRAVICE 8.00 mše, BÍLÁ 10.30 mše,
STARÉ HAMRY 11.30 mše
18. 4. 2022 PONDĚLÍ – Pondělí velikonoční
OSTRAVICE 8.00 mše

dokáže pomoct nejen nemocným lidem, ale i jejich
rodinám. Poděkoval také Obci Ostravice, že s nadací dlouhodobě a úspěšně spolupracuje.
Na Dni zdraví byla i zástupkyně nadace Bellis, která sdružuje ženy, jež prodělaly rakovinu
prsu. Ta přítomným dámám mimo jiné ukázala,
jak správně postupovat při samovyšetření prsu.
Lidé se mohli také podívat, jak funguje defibrilátor a jak se používá.

noví občánci
V měsíci březnu jsme přivítali
nové občánky obce Ostravice:
Lucii Faldynovou, rodičů Ondřeje Faldyny
a Barbory Faldynové
Hugo Kratochvíla, rodičů Miroslava Kratochvíla
a Daši Kratochvílové
Olivera Jaworka, rodičů Martina Jaworka
a Jany Švrčinové
Dominika Marného, rodičů Dominika
Čelechovského a Adriany Marné
Natálii Zápalkovou, rodičů Ondřeje Zápalky
a Markéty Kurečkové
Beátu a Grétu Horníčkovy, rodičů Miroslava
Horníčka a Lucie Horníčkové
Nikol Aujeskou, rodičů Michala Aujeského
a Veroniky Aujeské
Víta a Alici Pajurkovy, rodičů Vojtěcha Pajurka
a Jany Pajurkové
Jana Kudělku, rodičů Martina Kudělky
a Petry Kudělkové
Dětičkám přejeme hodně zdraví,
spokojené dětství
a celým rodinkám pohodu a pevné zdraví.
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Malenovice

KAM S NÍM A CO S TÍM aneb O ODPADU
Díl třetí – MODRÁ JE DOBRÁ
slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
před měsícem jsem na tomto místě poprvé psal o do té doby v podstatě nepředstavitelném
tématu, které nečekaně, ale o to intenzivněji zasáhlo do našich životů. O válce. Uplynulých pět
týdnů tragicky a bolestivě poznamenalo osudy milionů lidí na okupované Ukrajině. Zbytek světa
byl pak konfrontován se smutným faktem, že ani vyspělá společnost 21. století není sama o sobě
jistou a samozřejmou zárukou chránící před barbarskou agresí.
Humanitární krize ale ukázala i to dobré, co v nás lidech je. A já bych na tomto místě chtěl upřímně
poděkovat všem, kteří se v rámci svých (byť i skromných) možností rozhodli pomoci zmírnit následky onoho obrovského zla. Našim dobrovolným hasičům, kteří bez váhání vyrazili pomáhat přímo
na slovensko-ukrajinské hranice. Pracovníkům malenovické pobočky Křesťanské akademie mladých
za perfektně zorganizovanou materiální sbírku i další praktickou pomoc utečencům. Všem dárcům
a dobrovolníkům, kteří se zapojili do sbírky probíhající na obecním úřadu. Moc si toho všeho vážím.
Krizová doba je vždy zároveň jakousi zkouškou charakteru a skutečných hodnot. Nenechme
se, prosím, otrávit hloupými řečmi o tom, že ukrajinští uprchlíci, kteří ze dne na den přišli doslova
o všechno, o svůj domov a často i o své nejbližší, jsou vlastně možná jen „výletníci“, kteří využili
možnosti vyrazit na západ. Tady opravdu není co závidět…
Jsem rád, že naše společnost aktuálně vychází z této zkoušky se ctí. A velice mě těší, že to
měrou vrchovatou platí i pro Malenovice.
Přeji vám krásný a pokud možno poklidný duben. 
Pavel Kuběna, starosta

CVČ U Rosničky informuje
Milé děti, milí dospělí,
jaro máme v plném proudu a rosničkové
akce také. Březen byl nabitý, v dubnu si trochu odpočineme.
V březnu jsme v rámci turistické soboty přivítali jaro společným krásným alegorickým výšlapem na Ondřejník. I s kočárky a s květinami
ve vlasech, na sukních i na kočárech jsme byli
ozdobou dne a všichni jsme si den náramně užili. Během jarních prázdnin probíhala
v Rosničce výstava malovaných pověstí
a legend Beskyd. Pro děti byly k této významné události nachystány tematické dílničky
a mrzí mě i Zuzku, že bohužel nikdo nepřišel.
Během jarních prázdnin jsme toho stihli opravdu hodně – únikovku Škola kouzel a lezeckou
stěnu v Ostravě, celodenní výšlap na Medvědí
skálu s hrami a kvízy, přespávačku a jarní tvoření. V úterý 29.března proběhla pod vedením floristky Zuzky prodejní Jarně-velikonoční dílnička
pro malé i velké. Všem děkuji za účast, věnečky,
kraslice a další výrobky byly opravdu nádherné.
V dubnu jsou plánovány dvě akce:

- 9. 4. Jarní samoprodejní burza oblečení,
hraček a sportovních potřeb
- 23. 4. Den Země trochu jinak
Burza bude probíhat v čase 8.00–12.00, je
potřeba si rezervovat prodejní místo (velký stůl
150 Kč, malý stůl 75 Kč, plácek v horním sále 50
Kč). Během konání burzy bude zajištěna otevřená herna s dozorem. Burza se uskuteční pouze
při naplnění alespoň 50 % prodejních míst.
Den Země trochu jinak je akce, která
proběhne za podpory MAS Frýdlantsko-Beskydy a je zaměřena na osvětu
třídění bioodpadu a kompostování. Děti i dospělí si zasoutěží, rozšíří své znalosti a společně pomalují staré malenovické biokontejnery
veselými přírodními obrázky, aby každý věděl,
že do těchto kontejnerů patří jen „to zelené“.
Sraz budeme mít v 9.00 před Rosničkou.
S sebou si vezměte dobrou náladu, starší
oblečení a nápad, co budete kreslit. Barvy,
štětce a zástěrky pro malé děti jsou zajištěny.
Přeji krásné jaro plné slunce a energie.

teta Blanka

Papír. Jeden z největších vynálezů lidstva.
No vážně. Bez papíru by totiž do lidské historie nezasáhl knihtisk, alespoň určitě ne v takové míře. Gramotnost a vzdělanost by se
bez papíru, coby levné alternativy k drahému
pergamenu, jen stěží rozšířily tak mohutně,
aby dokázaly zahnat temný středověk. A co
teprve byrokracie – ta by bez papíru byla úplně nahraná…
Nejstarší zmínky o papíru sahají až do třetího tisíciletí před naším letopočtem, kdy
s jeho výrobou začali v Číně. Nejprve z konopí, později z hedvábných a lněných hadrů. V Evropě začaly první papírny vznikat
ve 12.–14. století. A například ve Velkých
Losinách můžete dodnes navštívit funkční
„ruční“ papírnu, založenou před koncem 16.
století. Sběr starého papíru má u nás rovněž dlouhou tradici, sbírá se systematicky
už od 50. let minulého století, a na modré
kontejnery jsme také dávno zvyklí. Víte ale
přesně, co do nich patří a co ne?
Začněme tím, co ano: Noviny, časopisy, krabice, kartónová lepenka, obálky,
klidně i s průhledným plastovým okénkem,
a bez váhání také obaly od vajíček či ruličky
od toaletního papíru. A co nápojový kartón
od mléka, džusu a tak podobně? No jasně,

Vodník v originálním
podání Lysáků

Ve čtvrtek 24. března sehrál malenovický
turistický oddíl Lysáci v horním sále Obecního domu své v pořadí již dvanácté divadelní
představení. Tentokrát se jednalo o adaptaci
Erbenovy balady Vodník. Známé téma přitom
Lysáci pojali originálně jako stínohru. Vystoupení, doplněné v závěru ještě dvěma písněmi,
sklidilo zasloužený divácký úspěch.

informace obecního úřadu
• Materiální sbírka pro ukrajinské utečence ve spolupráci s Křesťanskou akademií
mladých pokračuje. Konkrétní potřeby se
snažíme průběžně aktualizovat na facebooku
a webu obce, abychom mohli pomáhat co
nejúčinněji. Chcete-li pomoci, sledujte, prosím, aktuální informace nebo zavolejte na tel.
724 176 522. Děkujeme.
• Dne 28. 2. proběhlo přezkoumání hospodaření obce za rok 2021. Auditoři krajského úřadu shledali vše v pořádku, bez chyb
a nedostatků.
• První výraznější úspěchy již přináší důsledná kontrola řádného odvádění místních poplatků z pobytu, na niž se obecní
úřad zaměřil. Vybrané poplatky za rok 2021
představovaly celkem 500 617 Kč. V letošním

roce, tedy zatím za dva uzavřené měsíce, jde
již o částku 355 tisíc. Pro srovnání v předkovidových letech 2017, 2018 to bylo 239 180 Kč,
resp. 278 970 Kč za celý rok.
• Obec uzavřela smlouvu se společností
STILT na vyřízení dotace MŽP k domovním čistírnám v rámci decentrální kanalizace.
O konkrétním průběhu budeme informovat.
Případné další zájemce o zařazení do projektu
přijímáme jako náhradníky.
• Rozbor nakládání s odpadem za rok
2021: Je potěšitelné, že jsou to čísla opět o něco
málo příznivější. Náklady na odpady obce
Malenovice v roce 2021 představovaly celkem
1 190 644,55 Kč (2020 to bylo 1 262 086,98
Kč.) Příjmy z místního poplatku za odpad, ze
smluv s podnikateli a z Eko-komu byly celkem

JARNÍ SAMOPRODEJNÍ
BURZA OBLEČENÍ, HRAČEK
A SPORTOVNÍCH POTŘEB

V SOBOTU 9. 4. 2022 v čase 8.00 – 12.00
Jaro je tady a s ním je potřeba dětem i sobě doplnit šatník. Přijďte jako prodejci nebo
jako kupující na Jarní samoprodejní burzu.
O malé děti se bát nemusíte, po dobu konání burzy bude v herně zajištěn dozor.
K prodeji je potřeba si rezervovat prodejní místo:
-

817 723 Kč (2020 to bylo 803 949 Kč.) Rozdíl (=doplatek z rozpočtu obce) vychází
na 372 922 Kč, tj. přibližně 31 % (V roce 2020
to bylo 458 137,98 Kč, tj. přibližně 36 %). Podíl
na tomto příznivém skóre mají všichni, kterým třídění není lhostejné. Na druhou stranu je ale nutno počítat s tím, že letos opět máme ze zákona
menší tzv. skládkovací bonus a tlak na snižování
množství směsného odpadu je čím dál větší.
• Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu a zpětný odběr elektrozařízení se uskuteční v sobotu 30. dubna 2022
od 8.30 do 9.10 hodin na parkovišti před
Obecním domem.
• CVČ U Rosničky připomíná pravidelný
Kurz procvičování paměti pro seniory, každý sudý pátek od 9.00 do 12.00 hodin.

DEN ZEMĚ TROCHU JINAK

V SOBOTU 23. 4. 2022 v čase 9.00 – 13.00
Srdečně zveme děti i dospělé z Malenovic i okolí na akci Den Země trochu jinak.
Společně si zasoutěžíme, rozšíříme své znalosti přírody a hlavně zkrášlíme naše staré
kontejnery na BIO odpad – aby každý poznal, že do něj patří jen „zelené“ :) K dispozici budou
ekologické barvy, štětce, zástěrky pro malé děti.
S sebou dobrou náladu, starší oblečení a nápad, co budete kreslit.

velký stůl 150 Kč
malý stůl 75 Kč
plácek v horním sále 50 Kč

Těším se, Blanka…
Bližší info na 724 144 368

Burza proběhne pouze při naplnění 50% kapacity prodejních míst.
Akce je podpořena prostředky MAS Frýdlantsko - Beskydy.

Těším se, Blanka…

Bližší info na 724 144 368

ten v Malenovicích také házíme do modrého,
mezi papír. Dotřiďovací linka si s nimi poradí.
Ale pozor! Do „papíru“ naopak rozhodně
nepatří: fotografie, kuchyňské utěrky, papírové kapesníky, voskový papír, termopapír (tzn.
účtenky, autobusové jízdenky apod.), pečicí
papír, ani papír mastný či jinak znečištěný.
Papír je poměrně dobře recyklovatelný materiál, ostatně první zmínky o jeho recyklaci
pocházejí podle historiků již ze starověkého
Japonska. Na druhou stranu i u papíru platí,
že úplně nejlepší je snížit přímo jeho zbytečné nadužívání a rozumně přemýšlet o celkové spotřebě. Vyrábět ze starého papíru opět
nový totiž bohužel také nelze donekonečna.
Po zhruba čtyřech až pěti cyklech se i papír
stává v zásadě nezpracovatelným odpadem.
Z recyklovaného papíru se nejčastěji vyrábějí lepenkové krabice nebo toaletní papír.
Část recyklátu se používá i při výrobě papíru
nového. Z vláken, která již k výrobě papíru znovu použít nelze, se vyrábějí izolační výplně, plata na vejce, ruličky a podobné výrobky, u nichž
kvalita samotného papíru není tolik důležitá.
Někdy třeba i takové podivnosti, jako je umělý

filmařský sníh.
Příliš dobrým nápadem rozhodně není pálení papíru v kamnech či kotli. K zatápění jsou
jistě staré noviny výborné, ale nedokonalým
spalováním balíku reklamních letáků uvolníte
do ovzduší spoustu jedů a navíc si pořádně
zanesete komín.
Na závěr ještě trocha statistiky. Průměrný
Čech ročně vytřídí něco málo přes 20 kg papíru.
Průměrný občan Malenovic je na tom prakticky stejně. To není špatné. Uvážíme-li však, že
skutečná roční spotřeba papíru na osobu je přitom odhadována na přibližně 150 kg, je jasné,
že pořád je ještě co zlepšovat…
Děkujeme, že třídíte.

Pokračování příště…

POŘAD BOHOSLUŽEB
O VELIKONOČNÍM TŘÍDENÍ
v kostele sv. Ignáce na Borové
Zelený čtvrtek – 18.00
Velký pátek – 18.00
Bílá sobota – 20.00

krátce z obce

Obecní závody na lyžích
V neděli 20. března se na sjezdovce SKI
Malenovice konaly obecní závody na lyžích.
Stalo se tak po tříleté odmlce způsobené buď
nedostatkem sněhu nebo covidovým omezením. Letos nás přivítalo krásné počasí a výborně upravená trať.
Za těchto podmínek by se dal očekávat velký zájem o závody. Nakonec se ho zúčastnilo
pouze dvacet čtyři jezdců, kteří byli rozdělení
do desíti kategorií.
Závěrem je třeba poděkovat vedení SKI
Malenovice za umožnění závodu a zaměstnancům společnosti JAPA za postavení trati.
Konečné výsledky:
Kategorie mladší dívky: 1. A. Šwiderová, 2. R.

Ramíková, 3. E. Valošková
Kategorie mladší hoši: 1. M. Žydel
Kategorie starší dívky: 1. N. Šindlerová
Kategorie starší hoši: 1. V. Žydel, 2. F. Fucimanová, 3. O. Šwider, 4. R. Ramík
Kategorie ženy: 1. V. Gajdošová
Kategorie muži: 1. J. Výmola, 2. J. Bakota, 3.
M. Valošek, 4. T. Tomis, 5. T. Ramík, 6. T. Janek, 7. M. Hlísta
Kategorie muži nad 40 let: 1. S. Žydel, 2. T.
Výmola
Kategorie muži nad 50 let: 1. P. Koribanič, 2.
R. Velička
Kategorie muži nad 60 let: 1. Z. Cigler
Kategorie snowboard: 1. V. Klus, 2. M. Sajdl
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Netradiční zabijačka návštěvníky bavila
Hospůdka na hřišti se pustila do pořádání
akcí pro veřejnost. Velký úspěch mají tamní
zabijačky. První byla klasická a mistr řezník
ukazoval, jak se porcuje vepř a jaké výrobky se
z něj dělají. V březnu se konala zabijačka netradiční. Místo vepře řezník zpracovával býčka.
Lidé mohli ochutnávat řadu specialit z masa,
ale i tekutých. Pivo teklo proudem, nechyběla
živá hudba. Lidé si odnášeli domů nejen pěkné
gurmánské zážitky, ale i uzeniny a další produkty z hovězího masa.

Hospůdka pořádá vítání jara
Připravit se na nejhezčí svátky jara a užít
si spoustu zábavy mohou lidé v Hospůdce
na hřišti. V sobotu 16. dubna pořádá spolu s PR výborem obce Metylovice akci pro
celou rodinu. Začíná se v 10 hodin tradiční
zabijačkou v podání Jaroslava Nitky.
Lidé si budou moci nakoupit tradiční velikonoční delikatesy a zabijačkové produkty. K lepší náladě jim zahraje cimbálovka.
Ve 14 hodin začne program pro děti. Ty se
mohou těšit na Cirkus Levitare a velikonoční
dílničky. Budou si zdobit vajíčka, upletou si

pomlázku, a dokonce na ně čeká i velikonoční kvíz. Až do večerních hodin bude hrát
HTK Band.
V sobotu 30. dubna se v hospůdce bude
konat další akce Předmájové políbení. Začne ve 14.30 hodin a hlavně děti určitě
pobaví čarodějnické soutěže. Pořadatelé
vyzývají, aby dorazily v kostýmech. V 16.30
pak propuknou recesistické soutěže pro dospělé. V 18 hodin začne taneční zábava. Během odpoledního programu bude postavena
tradiční májka.

Cesty poškozené těžbou se dočkají oprav
Kůrovcová kalamita a nadměrná těžba
dřeva se podepsala na stavu silnic v Beskydech. Také v Metylovicích jsou některé cesty
ve špatném stavu. Proto je dobrou zprávou,
že Ministerstvo pro místní rozvoj ČR udělilo
na jejich opravu dotaci, a to ve výši 60 procent nákladů.

„Díky tomu opravíme dvě cesty, jedna
vede k chatovišti pod Čupkem, druhou je komunikace od hlavní cesty směrem na Žukov.
Celkové náklady vyjdou na 4,6 milionu korun,“ uvedl starosta Metylovic Lukáš Halata.
„V dubnu vybereme zhotovitele a do začátku
prázdnin by to mělo být hotové,“ dodal.

Školáci oslavili Den vody

Voda. Toto slovo bylo velmi často slyšet
v úterý 22. března v metylovické škole. Jakby
ne, vždyť v tento den od roku 1993 po celém
světě oslavujeme Světový den vody, který byl
vyhlášen OSN, aby připomínal důležitosti vody
pro celou naši planetu.
A tak se naši žáci dověděli, proč je pro nás
voda důležitá, co voda umí a že je nezbytné ji
chránit. Vyzkoušeli si nejen pokusy s vodou,
ale vydali se i hledat místní prameny, potůčky
a potoky. Počasí nám přálo a celý den jsme
všichni si parádně užili.

Kolektiv učitelů ZŠ

Areál na hřišti se neustále rozvíjí

Sportovní zázemí u fotbalového hřiště se
za poslední měsíce neustále mění k lepšímu.
Po výstavbě nového objektu nyní přichází
na pořad dne vznik nového dětského hřiště.
To by mělo vyrůst na ploše mezi tribunou
a zázemím.
Děti i jejich maminky se mohou těšit nejen
na herní prvky, ale i lanovku pro všechny malé
šikuly. Milovníci zdravého životního stylu zase
uvítají workoutové prvky. „Na hřiště hodně
chodí maminky s dětmi, chtěli jsme jim vyjít
vstříc a rozhodli jsme se o výstavbě hřiště.
Navíc se nám podařilo získat dotaci, kterou
vyhlásil Moravskoslezský kraj, kdy jsme získali 400 tisíc korun,“ sdělil starosta Metylovic Lukáš Halata. Upřesnil, že celkově vyjde dětské
hřiště včetně terénních úprav zhruba na milion
korun. „Pokud akci schválí zastupitelé a počasí dovolí, s výstavbou začneme ještě na jaře,“
řekl dále starosta.
„Venkovské oblasti podporujeme dlouhodobě. Od roku 2004 si obce do pěti tisíc obyvatel a svazky obcí mohou požádat o příspěvek, který jim má pomoci zlepšit životní úroveň
nebo zpříjemnit prostředí. Těší nás, že je mezi
obcemi o krajskou podporu tak vysoký zájem,
i proto jsme letos alokaci pro tento program
oproti původnímu plánu navýšili. Na 97 projektů půjde z krajského rozpočtu 26,3 milionu
korun,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj Jan Krkoška a vyčíslil, že v rámci programu Podpora
obnovy a rozvoje venkova už Moravskoslezský kraj celkově podpořil zhruba 1500 projektů, na které přispěl skoro 446 milionů korun.
„Víme, že najít prostředky na podobné projekty je v rámci rozpočtů obzvláště malých
obcí velmi obtížné. Proto je pro nás podpora
venkova velmi důležitá. Chceme také reagovat na dynamický vývoj technologií, a tak si
letos mohly nově obce požádat kromě peněz

na rozvoj infrastruktury i o dotace na senzory
internetu věcí,“ vysvětlil náměstek hejtmana
Jan Krkoška s tím, že krajské peníze mohou
svazky obcí využít také na odborníky, kteří se
zaměřují na zlepšování komunitního života
na venkově.
Sportovní klub dotaci získal
S dobrou zprávou přišel Sportovní klub
Metylovice. Podařilo se mu získat dotaci
na rekonstrukci zázemí ve výši 6,8 milionu
korun. Pozitivní rozhodnutí dorazilo po roce
od podání žádosti. „V dubnu budeme v are-

álu budovat hasičské a streetballové hřiště.
V budoucnu bychom také chtěli upravit plochu před zázemím tak, aby nás nelimitovalo
deštivé počasí během našich obecních akcí,
které na místě pořádáme,“ doplnil starosta.
Na ploše vytvoří obec i základy na umístění
sítě pro nohejbal a volejbal. „Na této ploše
může vzniknout i dopravní hřiště, v zimě bychom tam mohli vytvořit ovál na běžkařskou
trasu a ledovou plochu pro bruslení. Chceme
totiž, aby to v areálu žilo i během zimních měsíců,“ řekl závěrem Lukáš Halata.

Březen – Měsíc knihy u Sluníček
V rámci projektu Moje první kniha si děti vyrobily a ilustrovaly svou vlastní knihu, kterou si
odprezentovaly v komunikačním kroužku. Součástí knihy jsou také tematické pracovní listy

a vlastnoručně vyrobená záložka. Děti si v průběhu týdne osvojily mnoho poznatků o knize
a správném zacházení s ní.

Jana Murková, učitelka MŠ
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Pstruží

Děti vyrazily na lyžařský kurz

Radostné prožití velikonočních svátků a bohatou
pomlázku přeje všem občanům obce Pstruží
Milan Vaněk, starosta

Zajištění odběru objemného a nebezpečného odpadu
Obec Pstruží má se společností AVE odpadové hospodářství uzavřenou smlouvu
na celoroční zajištění odběru objemného,
biologického a nebezpečného odpadu, včetně pneumatik do průměru 1 200 mm, pro své
trvale bydlící občany obce. Ti se mohou odpadu zbavovat ve sběrném dvoře na Ostravské 291 ve Frýdlantě nad Ostravicí. Odpad
bude zdarma odebrán po předložení občan-

ského průkazu.
Provozní doba:
pondělí–pátek 8.00–18.00 hodin
sobota 8.00–14.00 hodin.
Odpady: velkoobjemový odpad, pneumatiky, motorové a mazací oleje, obaly obsahující
nebezpečné látky, absorpční činidla, filtrační
materiály a čisticí tkaniny, barvy a lepidla a biologicky rozložitelný odpad.

Hravé učení předškoláky bavilo
V březnu škola opět předškolákům nabídla
možnost přihlásit se na akci Hravé učení. Čtyři
středy v měsíc si budoucí prvňáčci vyzkoušeli,
jaké to je sedět v lavici a učit se. Seznamovali
se se svou budoucí učitelkou a zároveň poznali
i další učitelky školy.
Zvládli výuky češtiny, matematiky, prvou-

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
TVOŘIVÁ ŠKOLA

Zápis bude probíhat 14. 4. a 21. 4. 2022
Rezervovat se můžete elektronicky na webu školy
www.zspstruzi.eu
Vaše dotazy rádi zodpovíme telefonicky na 602 721 997
S sebou budete potřebovat OP a rodný list dítěte

Těšíme se na Vás!

ky i angličtiny. Během lekcí si něco nakreslili,
zazpívali, vyrobili a také zacvičili v tělocvičně.
Učení bylo zaměřeno na celkovou průpravu
dovedností a schopností, které by děti měly
zvládat před nástupem do školy. Děti odcházely z hodin spokojené a usměvavé, což byla pro
učitelky největší odměna.

Nabízíme:
• Miniškoličku aneb Hravé učení pro budoucí
prvňáčky: 4 setkání, ve kterých se děti seznámí
se školním prostředím a se svou budoucí paní
učitelkou. Proběhnou vždy ve středy 2., 9., 23. a
30. 3. od 14.30 – 15.15.
V případě zájmu můžete děti přihlásit na email
bilkova@zspstruzi.eu
• Výuku AJ od 1. třídy + metodu CLIL – anglický
jazyk je přirozeně a hravou formou zařazován i
do jiných předmětů, například prvouky, výchov
nebo matematiky
• Pobytový lyžařský kurz ve 3. – 5. ročníku
• Zájmové kroužky: angličtina, gymnastika,
atletika, Antonio – taneční kroužek, Věda nás
baví, náboženství
• Školní knihovnu – možnost půjčení knih

• Nižší počet žáků ve třídách, příjemné prostředí

Sýkorky a Vlaštovky si užily karneval
Mateřskou školu Pstruží ovládlo v pátek
25. února karnevalové veselí s pestrou škálou krásných karnevalových masek. Prostory
tříd byly barevně ozdobené, z každé strany
pokukoval klaun, či poletovaly různobarevné
balónky.
Každé dítko mohlo již od rána přijít převlečeno do karnevalové masky a opravdu se bylo
na co koukat! Není divu, vždyť na akci dorazil
sám král zvířat lev, černokněžník, roztomilá
myška, miloučká Červená Karkulka, něžným
krokem zde cupitaly princezny z Ledového
království, ladně poletovaly víly i pavoučí muž.
Na hladký průběh dohlížely hned tři bezpeč-

nostní složky: piráti z Karibiku, želvy Ninja
a neohrožený Hulk. Je úplně jasné, že se pod
tímto dohledem nemohlo nic špatného stát.
Program se nesl v duchu tance a pohybu,
kterého je v těchto dobách pro děti velmi málo!
Všichni si zatančili Šmoulí macarenu nebo tanec Hejbni kostrou. Děti si mohly vybrat a plnit
různé úkoly a u toho se o přestávkách mezi
soutěžemi a tancem mlsat a občerstvit se. No
kde jinde to dnes zažijí?
Domů si děti odnášely diplom za krásnou
masku a také balíček s drobným dárkem a malou sladkostí. Shodly se, že toto byl nejhezčí
den ve školce.

„Pět dní bez rodičů? Jupí! Jedu!“ Žáci třetí
a čtvrté třídy nabrali odvahu a vydali se na týdenní lyžařský kurz do Jeseníku na Chatu Šerák. Už cesta byla dobrodružná. Autobus byl
v pohodě, ale co pak?
Na ubytování to bylo ještě kus cesty. Odevzdali jsme batohy, lyže a ostatní věci a doufali
jsme, že je systém lanových drah doveze až
nahoru. My jsme se vydali mlhou k chatě do velkého kopce. Byla to fuška, ale dobře to dopadlo. Chatu jsme našli a batohy taky. Celý týden
jsme se dobře bavili, zdokonalovali v lyžařských
dovednostech a stmelovali jsme kolektiv. Počasí bylo naprosto fantastické, a hlavně jsme se
všichni vrátili zdraví a bez úrazu. Jen jedna zlomená hůl. Příští rok na lyžáku na viděnou.
A co na pobyt říkaly samotné děti? „Nejlepší
bylo klouzání z kopce na tučňáka. A jídlo bylo
úžasné,“ chválil Patrik. „Nejvíce se mi líbilo
šlapání do kopce od chaty,“ překvapila Olga.
„Skvělé bylo hledání pokladu,“ usmál se Daniel.
„Bezvadné bylo ježdění po jedné lyži,“ prozradila

Evelína. „Rád vzpomínám na čajové dýchánky,“
culil se Honza. „Výborný byl karneval a vyhodnocení celého lyžáku,“ řekl Daniel. „Jízda lanovkou

se mi fakt líbila,“ prozradil Šimon. „Šedovous nás
dobře bavil,“ zavzpomínala Evelína a Harry dodal: „Ve volných chvílích jsme hráli pinec.“

Družinová zimní olympiáda se vydařila
Zimní olympijské hry jsou jedna z nejdůležitějších zimních sportovních událostí. Zápolit pod pěti kruhy je meta, po které pošilhává
každý sportovec. Přestože v Pekingu skončily
v únoru, v naší školní družině se uskutečnily
v březnu.
„Nejprve jsme se ve třídách seznámili s historii a významem olympijských her, nakreslili
spoustu krásných obrázků, vyrobili potřebné
sportovní vybavení a takto připraveni a natěšeni vyrazili na ceremoniál. Zahájení proběhlo průvodem a představením všech šampionů
a rozdělení do smíšených družstev podle barev. Na programu bylo sedm sportovních disciplín. Začali jsme obřím slalomem na lepen-

kových lyžích,“ podotkly pořadatelky z družiny.
Následoval biatlon (běh na lyžích a střelba
tenisákem na cíl). „A jelikož jsme všestranní,
tak ani rychlobruslení a hokej nebyl žádný problém. Oříškem byla jízda na saních a řízení bobu
na rovné ploše, ale i s tím si naši borci bravurně
poradili. A kdo by si nechtěl vyzkoušet obléci
celou brankářskou výstroj! Soutěživost dětí byla
neskutečná a plná krásných emocí. Pak jsme
už jen, plni nervozity, čekali na slavnostní vyhlášení vítězů a předání medailí. První tři družstva
si mohla vybrat malý dárek a ostatní jako cenu
útěchy obdrželi něco na zub. Užili jsme si krásné
sportovní chvíle a tím se i rozloučili s paní Zimou,“ dodali olympijští pořadatelé.

Požár lesního porostu na Ondřejník

Rozsáhlý požár lesního porostu na katastru
obce Pstruží v sobotu 26. března si vyžádal vyhlášení II. stupně požárního poplachu a při jeho
likvidaci zasahovalo 15 požárních jednotek.
Požár byl nahlášen několik minut před polednem. V té době již byly jižní svahy Ondřejníku zahaleny hustým kouřem. Na místo byla
vyslána jednotka HZS MSK z útvaru Frýdek-Místek. Ta zjistila stále se zvětšující rozsah
požáru v nízkém lesním porostu. První zásahové vozidlo přijelo ze směru od Opálené a zaujalo postavení na rozcestí tras Frýdlant n. O,
Solárka a Opálená. Zde hasiči rozvinuli útočná
požární vedení, kdy museli spouštět hadice několik desítek metrů z prudkého svahu.
Z důvodu teplého a suchého počasí se požár
v nízkém lesním porostu a na suché trávě šířil
velkou rychlostí do dalšího prostoru. Překonával
dokonce asfaltovou komunikaci. Byly povolány
další jednotky, zejména dobrovolných hasičů
z celého okolí, a to SDH Pstruží, Frýdlant n. O.,
Čeladná, Metylovice, Kozlovice, Janovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Ostravice, Staré Hamry
a další. Na místo byly neprodleně povolány další autocisterny z HZS Frýdek-Místek, nakonec
i nejvýkonnější Tatra CAS 30 S3VH.
V té době se již požár rozšířil do vzrostlejšího porostu a mezi pařezy, a proto se objevily
vysoké plameny, které navíc ohrožovaly blízký domek. Jedné ze zasahujících hasičských
autocisteren se podařilo projet po úzké cestě
až do bezprostřední blízkosti ohniska požáru
k blízkému domku a zde během několika minut
uhasili největší plameny.
Dohašování rozsáhlého zasaženého prostoru pak trvalo další dvě až tři hodiny. Velitel
zásahu zřídil kyvadlovou dopravu vody hasičskými cisternami z Frýdlantu n. O. (z prostoru
od hřbitova), přes Vyhlídku po asfaltové cestě
stoupající úbočím Ondřejníka. Vyprázdněné
autocisterny odjížděly ve směru Opálená a Čeladná, aby nedošlo k zablokování jediné příjezdové cesty. Požár se podařilo zcela uhasit až
odpoledne. Na závěr byl celý prostor požářiště
hustě skropen vodními děly.
Po zbylé odpoledne na místě zůstávala jed-

HARMONOGRAM sběru
nebezpečného odpadu
v obci Pstruží

Termín konání: 30. 4. 2022
parkoviště DUBINA 11.00–11.45
parkoviště SEVER 11.50–12.50
Obec Pstruží – NO, ZO, VOK a PNEU
Přistavení kontejneru v pondělí 25. 4. 2022
na VOK na stanovištích parkoviště
Dubina a parkoviště Sever.
Po naplnění kontejneru volejte
na dispečink a domluvte výměnu.
Neukládat do přistavených kontejnerů elektro!!!

na profesionální jednotka z útvaru Frýdek-Místek, aby střežila požářiště. Při takovémto požáru v odlehlé nepřístupné oblasti bez zdroje vody
se profesionální hasiči neobejdou bez pomoci
jednotek dobrovolných hasičů. Nezbytnou dopravu vody musí provádět větší počet vozidel.
Zároveň je potřeba mít kvalitní vybavení, napří-

klad dýchací přístroje, kterými disponují právě
profesionální hasiči a jen některé jednotky dobrovolných hasičů. Nezbývá než dbát zvýšené
opatrnosti za dlouho trvajícího suchého počasí
a zejména nerozdělávat otevřený oheň v blízkosti lesa, ani nevypalovat travní porosty.

Text a foto: kronikář obce

Karneval si užili i školáci

„Karneval…račte dál, žádný nesmí stát
opodál,“ za burácení této písně společně
odstartovala báječná show, kterou pro děti
uspořádala školní družina. Zástupy barevných
masek se vyrojily na parket a porota jen těžce
vybírala tu nejhezčí.
Pirát, minecraft, kyslík, ježibaba, princezna,
či stádo zvířátek se předvedlo ve své plné kráse. Kreativita dětí byla překvapující. „Přesto
jsme ty nejhezčí vybrali a patřičně ohodnotili. Ve víru tance, skvělých her a dobré hudby
jsme úplně zapomněli na čas, ale bohužel
všechno jednou musí skončit. Tak jsme se
ještě posilnili dobrotami, které nám napekly

maminky, kterým tímto děkujeme, a s úsměvem na líci jsme se rozešli do svých domovů,“
zhodnotily pořadatelky.

Hasiči ze Pstruží se zapojili do pomoci Ukrajině
Situace na Ukrajině nám není lhostejná.
Dobrovolní hasiči obce Pstruží s dalšími dobrovolníky z řad občanů ve spolupráci s obecním úřadem se aktivně zapojili do pomoci
Ukrajině.
Cílem pomoci byl odvoz darované humanitární pomoci a zpětně auta přivezla ukrajinské
občany prchající před válkou. Část těchto ob-

čanů byla umístěna na farnost v Českém Těšíně a část ve Vyšních Lhotách.
„Všem, kteří se dobrovolně zapojili do humanitární pomoci, poskytnutím svého vozidla
pro náklad materiální pomoci a dovoz občanů Ukrajiny, tak i dárcům prostředků hmotné
pomoci posíláme jedno obrovské a upřímné –
DĚKUJEME,“ řekl starosta Milan Vaněk.

– 11 –

Čeladná, kultura

Duben 2022

Přednášková trilogie a květiny ženám
Jak již nadpis napovídá, měsíc březen proběhl v našem klubu ve znamení tří přednášek
(každá z úplně jiného soudku) a také důstojného připomenutí svátku žen. Ještě zbývá uskutečnit plánovanou vycházku s cílem v restauraci Kněhyně v posledním březnovém odpoledni.
Jinak březnové akce proběhly dle plánu,
krom níže uvedených programů probíhaly další pravidelné akce v klubovně, tzn. zdravotní
cvičení obou skupin, úterní karetní posezení
a angličtina.
Fenomén Lysá hora
U příležitosti nedávného vydání stejnojmenné knihy jsme si do klubu přizvali její autorku
paní Pavlu Zemaníkovou z Ostravice. Dozvěděli jsme se, jak kniha vznikala, co v ní najdeme, kdo jsou spolupachatelé apod. Povídání
doplnila krátká videa jak jinak než o Lysé.

Odpoledne pro ženy
Hudbou, tancem a květinami jsme důstojně
oslavili svátek žen. Oblíbený bard Vláďa Volek
z Val. Meziříčí nás nešetřil, a tím pádem se
na „parketu“ pořád něco dělo, prostě jsme to
rozbalili jako zamlada a radovali se ze života.
Fenomén kreslení pravou hemisférou
S interesantní tematikou nás ve své přednášce seznámila osoba nad jiné povolaná – známý
malíř Alexander Mosio z Frýdku-Místku. Hlavním
mottem bylo tvrzení, že se může naučit kreslit
každý, pokud k tomuto zapojí pravou mozkovou
hemisféru. Obsahem přednášky byl také nástin
různých malířských technik a pomůcek. Závěrem vyplynula možnost realizace specifického
kurzu na toto téma v případě zájmu.
Vějíř Boženy Němcové
S povídáním o tajuplném „rodokmenu“
a životě významné české spisovatelky mezi
nás opět zavítala již „naše“ Olga Szymanská
z Frýdku-Místku. Dozvěděli jsme se mj. infor-

mace o mnoha osobách, jež hrály různé role
v nelehkém životě Boženy Němcové.
Jak to bude v dubnu
První polovina měsíce proběhne ve znamení Velikonoc, budeme malovat kraslice, resp.
zhlédneme video s názvem Cesta kříže (zhudebněná Křížová cesta). Posléze bude vycházka do okolí a měsíc zakončí devátá část cyklu
Jany Bártové Na úsvitu českých dějin.
Kompletní dubnový program najdete jako
obvykle v Čeladenském zpravodaji, v klubu,
v infocentrech Čeladná a Pstruží nebo na www.
senioriceladna.cz.
Pár slov závěrem
Navzdory všemu nedobrému přeji čtenářům
tohoto skvělého periodika smysluplné prožití Velikonoc a mnoho radosti z příchodu jara.
A buďte zdrávi.
Vše o našem klubu od jeho vzniku v r. 2010
najdete na www.senioriceladna.cz.

Petr Bernady

Paní Olga povídá o Boženě Němcové.

Paní Jarmila ozvučovala zákulisí.

Čeladenští senioři skončili druzí
na volejbalovém turnaji v Zubrohlavě
V pondělí 7. března se výprava čeladenských seniorů vydala do družební slovenské
obce Zubrohlavy. Po dvou předchozích účastech jsme byli pozváni i na 14. ročník seniorského volejbalového turnaje (vloni se ze známých důvodů akce nekonala). Sešla se pětice
týmů ze Zubrohlavy a okolí a také z Čeladné,
hrálo se systémem každý s každým. Naši sice
neobhájili předloňské vítězství, nicméně i letošní druhé místo je skvělým úspěchem. Pomohly
k tomu též společné tréninky v naší školní tělocvičně a také velké nasazení bylo jasně patrné.
Akce, konaná v místní škole, byla opět perfektně zorganizovaná, v tělocvičně se bojovalo (úroveň hry byla celkově velmi slušná), v sousední
jídelně bylo k dispozici hojné občerstvení a také
neúnavná harmonika „naší“ Jarušky Ručkové
a společný zpěv slovenských a českých písniček.
Výsledky našeho týmu: Nižná – 2:0, Zubrohlava – 0:2, Námestovo – 2:1, Vavrečka – 2:0.
Pořadí turnaje: 1. Zubrohlava – 6 bodů, 2.
Čeladná – 6 bodů, 3. Námestovo – 4 body, 4.
Nižná - 4 body, 5. Vavrečka – 0 bodů.
Velké poděkování:
- starostovi Zubrohlavy Pavlu Bugelovi,
předsedkyni seniorské organizace Ludmile
Mokošákové a jejich skvělému týmu za pozvání, pohoštění a krásné zážitky
- vedení obce Čeladná za organizaci a realizaci naší účasti na této akci
- hasičům za autobus a Edovi Čajánkovi
za bezpečnou přepravu
- všem hráčům za bojovnost a výborné
umístění (Rostislav Ambroz, Ivona Ambrozová,
Miroslav Droždiak, Vítězslav Kozel, Josef Milata, Miroslav Mohelník, Lenka Němcová, Josef
Siuda, Richard Šnajder, Irena Štefková)
- našemu fanklubu za neúnavné povzbuzování
- všem zainteresovaným za vytvoření krásné, přátelské atmosféry
Na tuto skvělou akci budeme opět dlouho
vzpomínat a třeba nás pozvou i na 15. ročník.

Petr Bernady

Pan Mosio vysvětluje princip pravé hemisféry.

Stříbrný tým čeladenský.

Za chvíli přiletí míč.
Pan Volek hraje k tanci.

Týmy během slavnostního zahájení.

kultura

OPRAVDOVÝ TRADIČNÍ
TÁBOR V BESKYDECH

Paní Pavla, za ní Kaczi s písní Lysá hora.

T r adi c e

Hurá do knihovny

T e r mí ny

Op r av dov ý t ábor

774 044 244

www.taborybeskydy.cz

info@taborybeskydy.cz

Letní tábor v krásném prostředí našich Beskyd pro všechny děti od 8 let.
Opravdový tábor, kde děti zažijí spoustu radosti, her a dobrodružství.

Přestože nás jarní
sluníčko láká do přírody a děti k oblíbeným
hrám, čas na četbu dobré knihy si jistě
všichni rádi uděláme. Pestré možnosti výběru literatury rozmanitých žánrů nám nabízí naše čeladenská knihovna. A nejen to!
Paní knihovnice Kosňovská tentokrát
pozvala všechny třeťáky a následně i čtvrťáky k návštěvě tohoto kulturního stánku.
Nabídla nám skvělé pohoštění v podobě
křížovek, kvízů, úkolů pro dvojice, ale

i skupiny. Seznámili jsme se s pohádkami
lidovými a moderními, třídili pohádkové
předměty, vymýšleli příběh O kouzelné
truhle. Dokonce jsme se dověděli spoustu
nových informací o literatuře sci-fi a fantasy. Také nás upoutala prohlídka nových
knih. Zájemci mohli získat průkaz čtenáře.
Tyto pravidelné návštěvy knihovny jsme si
velmi oblíbili. Paní knihovnici za příjemně
strávené dopoledne děkujeme a už dnes
se těšíme na další návštěvu.

JJ, RZ
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slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
když usedám k prázdné stránce a chci si uspořádat myšlenky pro napsání tohoto textu, zjišťuji, že to nebude tak jednoduché. V hlavě mám, tak jako většina z vás, válku na Ukrajině. Úvodem
tedy děkuji všem za finanční i materiální pomoc, kterou jste ochotně poskytli na pomoc občanům
Ukrajiny.
Pro obecní úřad se neslo zimní období v duchu přípravy zahájení výstavby komunitního bydlení seniorů v obci Janovice a stále ještě probíhající veřejné soutěže na výstavbu kanalizace
a ČOV. Co se zatím bohužel nepohnulo, je vydání stavebního povolení na chodník I. etapa.
V současné době dokončujeme opravu budovy hasičské zbrojnice na Bystrém, kterou jsme
museli přerušit v první fázi kvůli pandemii COVID 19 a následně kvůli počasí. Ve fázi přípravy
realizace je projekt zásobníkových nádrží dešťové vody obecních budov, na které obec Janovice
získala dotaci ve výši 2.725.853 Kč. V současné době zvažujeme rozsah opravy budovy pošty
a knihovny v Janovicích. Říkám zvažujeme, neboť na 16. zasedání Zastupitelstva obce Janovice
jsme odsouhlasili přesun naspořených finančních prostředků na pokrytí zvýšené úhrady příspěvku na zajišťování dopravní obslužnosti linkami hromadné autobusové dopravy a dále na úhradu
energií spojených s provozem základní školy a mateřské školy pro letošní rok s ohledem na aktuální zvýšení cen v tomto odvětví, a to o 1 mil. Kč. V neposlední řadě v minulém týdnu proběhlo
jednání se zástupci stavební firmy, která provádí opravu mostu přes vodní tok Říčka pod Hradiskem. Z jednání mimo jiné vzešla i důležitá informace, že most bude v současné době opravován
za provozu a uzavřen by měl být krátce, a to pouze až při pokládce asfaltového souvrství silnice.
Rozhodně je příjemné sledovat, jak se postupně s jarem probouzí v naší obci kulturní a spolkový život. I přes nepříjemné události této doby klub seniorů ve spolupráci s obcí uspořádal při
příležitosti MDŽ 10. března posezení s programem, které si dovolím, s ohledem na ohlasy zúčastněných, vyhodnotit jako velmi povedené. Dále se podařilo zorganizovat v našem kině promítání filmu pro děti z naší školy a promítání krátkých filmů o Lysé hoře s besedou s panem Jánem
Čupou. Určitě to tím nekončí a na dalším programu se již pracuje. Dnes již mohu říci, že máme
hotový, velmi bohatý program na Den obce Janovice, který se bude konat 25. června 2022,
a jako hlavní bod programu bude vystupovat kapela Čechomor. Bohatým programem tohoto dne
bychom chtěli vynahradit dvouletou vynucenou pauzu, kdy nebylo možné tuto akci uspořádat.
V tuto chvíli s přáním mnoha slunečných dní a mnoha sil ke zvelebení vašich zahrádek, a tím
vlastně i celé vesnice, ve které žijeme, se s vámi loučím. Věřím, že se brzy potkáme i osobně při
některé ze společenských událostí.
Mějte se krásně!
Svatopluk Běrský, starosta obce

Děti z mateřské školy vítaly jaro

Zimo, zimo, táhni pryč… jsou počáteční
slova básničky, kterou obyvatelé bydlící poblíž
mateřské školy mohli slyšet, poněvadž děti ze
školky byly vynášet Moranu. A nemusely jít daleko, díky poloze budovy mateřské školy stačilo
sejít kopeček a už jsme byli u potoka. Za křiku
básničky letěla Morana z mostu dolů, ale nějak
se jí odplavat nechtělo, i když se paní učitelka
snažila a popostrkávala ji klackem po proudu,
odplavala jen kousek. Kdybyste ji náhodou
v potoce zahlédli, tak ji můžete také popostrčit,
aby se nám zima ještě nevrátila.

Děti jaro přivítaly oblíbenou badatelskou výpravou, na které našly od jara klíč. Také již zasadily
první jarní kytičky, které zdobí vchod mateřské
školy a společně pomohly při úklidu zahrady.
A práce na ní byla spousta. Pomohly posbírat spadané šišky a větvičky, navozily hlínu do zvýšených
záhonů, zametaly chodníčky a pohrabaly borovicové jehličí. Zahrada je nyní zase hezčí a my se
těšíme, jak v příštích dnech budeme se zvelebováním pokračovat a užívat si slunných dnů na uklizené zahradě. Máme velkou radost, že máme
(máte) tak šikovné děti.
Kolektiv MŠ

Janovice

Karneval v základní škole

25. února se v tělocvičně naší školy konal
karneval žáků I. stupně. Po dlouhé době se
tak mohly děti společně sejít a užít si volné
zábavy bez omezení. A proto se v 10 hodin
v tělocvičně sešly pohádkové postavy jako víly,
princezny, Elza, ale také sportovci jako judista,
fotbalisté, krasobruslařky či různé strašidelně
vyhlížející postavy – kostlivec, vlkodlak, zloděj
a mnoho jiných masek. Hry a zábava se nesly
v duchu nedávné zimní olympiády. Soutěžilo
se v běhu na lyžích a v běhu v gumácích, hodu
a chytání míčků. O přestávce se sportovci mohli krátce občerstvit u stolů s čerstvě nakrájeným
ovocem a za své výkony byli odměněni malými
sladkostmi. A zábava pokračovala dál. V rytmu
taneční hudby se vlnily dvojice dětí, kterým nesměl upadnout nafouknutý balónek. Atmosféra byla skvělá a nálada veselá. O tom, že se
karneval vydařil, svědčí i výroky některých dětí.
Honza: „Mi se nejvíc líbili klauni.“ Venda: „Nejlepší bylo podlézání pod lanem.“ Vojta: „Mrzelo
mě, že jsem nic nevyhrál v tombole. Ale bylo
fajn, že jsem mohl být se spoustou kamarádů.“

Kryštof: „Jo, líbilo se mi, dobré to bylo. Jenom
škoda, že jsem musel odejít asi o deset minut
dřív. Kvůli kroužku.“ Za to, že se vše vydařilo,
děkujeme klaunům Aloisovi a Michalovi. Za přípravu tělocvičny, občerstvení i úklid po samotné

akci učitelkám I. stupně. Vychovatelkám z družiny za výzdobu tělocvičny a také Radě rodičů,
za finanční příspěvek – podporu. Těšíme se
na další akce a příležitosti společných setkání!

pedagogický sbor I. stupně

Janovice vyjádřily solidaritu Ukrajině a zároveň pomohly
Při psaní těchto řádků cítím hrdost nad tím,
jak proběhly dvě akce na janovické škole, které
měly za cíl podpořit ukrajinský lid v boji proti
ruské agresi.
Obě se udály minulý týden. První akcí byl
modro-žlutý den, který byl vyhlášen Žákovskou
radou na středu 2. března. Zároveň v tento den
začala materiální sbírka na pomoc Ukrajině.
Děti a učitelé vyjádřili svou solidaritu modro-žlutou kombinací nejen oblečení, ale také
různými doplňky, které byly často velmi vynalézavé. Zároveň v hodinách učitelé s dětmi citlivě
rozebírali téma válečného konfliktu.
Sbírka samotná, kterou organizovala škola
ve spolupráci s obcí, trvala až do pátku odpoledne. Výsledek byl naprosto skvělý a konečný součet vybrané pomoci naleznete na webu
obce a školy. Bylo až dojemné, jak po celé tři
dny dospělí i děti nosili materiální pomoc, která

je v tuto chvíli pro Ukrajinu velmi potřebná.
Ještě v pátek jsme museli narychlo vyřešit
logistický problém, protože místo v Ostravě-Přívoze, kde jsme původně plánovali materiál
převézt, bylo dočasně uzavřeno. Proto jsme
jednu část sbírky (spacáky, deky, karimatky, léky a komunikační elektroniku) převezli
na Ostravici, kde ještě týž večer byla naložena a putovala na Ukrajinu, přímo k vojákům.
Druhou část, tu největší, pak naložili a převezli
na nádraží do Bohumína hasiči z Bystrého
a Janovic, za což jim patří rovněž velký dík.
Rovněž tato část sbírky byla ještě téhož večera naložena do vlaku ČD, který o půl osmé
odjížděl na Ukrajinu. Část hraček, pastelek,
omalovánek i her jsme navíc poslali i do tábora
ve Vyšních Lhotách a vysokoškolských kolejí
v Ostravě, kde budou rozdány dětem, které se
svými maminkami uprchly před válkou.

Jsme moc rádi, že takto krásně jsme
společně dokázali naplnit motto celé akce:
„Dávat znamená dostávat. Nebuďme nečinní
a pomozme!“
Všem, kteří přispěli a pomáhali, moc děkujeme!

za ZŠ a MŠ Janovice

a Obec Janovice Ivo Tošenovjan

V pátek 18. března proběhlo v kinosále v budově Obecního úřadu Janovice promítání krátkých filmů o Lysé hoře na počest a památku
janovických Lysařů pana Václava Šiguta a pana
Antonína Němce.
O akci byl velký zájem, což dokazuje vysoký
počet návštěvníků, kteří si do janovického kina
našli cestu. Mohli tak zhlédnout hodinovou sérii
krátkých dokumentárních filmů a videí o Lysé
hoře a okolí. Po skončení promítání pak probíhala
cirka hodinová beseda s beskydským otužilcem
Jánem Čupou, který k nám zavítal z Metylovic.
Poděkování patří především panu Václavu
Žižkovi za organizaci a panu Jánu Čupovi
za zajímavá vyprávění. Věříme, že se všich-

ni návštěvníci dobře bavili. V dubnu a květnu připravujeme další zajímavá promítání,

na které všechny srdečně zveme.

Lukáš Plánička

Promítání krátkých filmů o Lysé hoře

jubilea

Jarní setkání seniorů u příležitosti MDŽ
Dne 10. března proběhlo setkání janovických seniorů u příležitosti oslavy Mezinárodního dne žen v restauraci U Toflů na Bystrém.
Toto setkání zajistil Obecní úřad Janovice
spolu se sociální komisí a klubem seniorů.
O setkání byl značný zájem i proto, že kvůli
covidové situaci nebylo možné taková setkání
od října 2021 konat.
Setkání začalo v 16.00 přivítáním všech
účastníků, které provedl pan Václav Žižka.
Poté starosta obce Svatopluk Běrský pozdravil všechny přítomné a přípitkem poblahopřál

všem ženám v sále k jejich svátku. Zástupci
obce také zajistili a předali všem ženám květiny. O dobrou zábavu v sále se postarala živá
hudba DUO STAR. Po dobré večeři následovala bohatá tombola. Družná zábava pokračovala až do deváté hodiny večerní. Poté pro janovické seniory byl přistaven autobus k odvozu
domů. Jarní setkání určitě přispělo ke zlepšení
nálady po covidové zimě. Za zajištění akce
a její zdárný průběh patří velké poděkování
Obecnímu úřadu Janovice, sociální komisi při
OÚ a klubu seniorů.
Václav Žižka

Všechno nejlepší, hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti přejeme
březnovým jubilantům
paní Ludmile Burdové, Martě Walachové,
Violetě Plačkové, Anně Jaškové,
a panu Oldřichu Březinovi
a Antonínu Přidalovi, všem z Janovic,
a paní Marii Mecové z Bystrého.
Obec Janovice

Svoz nebezpečného odpadu

Milí předškoláci,
blíží se Váš velký den, kdy půjdete k ZÁPISU DO 1. TŘÍDY. Určitě se už
nemůžete dočkat. I my se na Vás velice těšíme.
Zápis na naší škole proběhne 12. dubna 2022 od 14:00 do 17:00 hodin.
Maminkám a tatínkům připomeňte, ať si s sebou vezmou Váš rodný list
a svůj občanský průkaz.

Připomínáme občanům, že svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 30. dubna
a odpady budete moci odevzdávat svozové firmě jako vždy na hospodářském zařízení Dvoreček od 9.25 do 10.10 a na Bystrém na parkovišti před restaurací U Toflů od 10.20 do 10.35.

Tak brzy na viděnou.
Paní učitelky I. stupně

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V JANOVICÍCH
pro školní rok 2022/2023 proběhne 3.května 2022 od 14.00 do 17.00 hod v budově kmenové MŠ-Janovice 267
Zápis je zároveň spojen se Dnem otevřených dveří, kde si rodiče s dětmi mohou mateřskou školu prohlédnout.
Vezměte s sebou:
• vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
• vyjádření lékaře
• rodný list dítěte
• občanský průkaz
Pro děti, které do 31.srpna 2022 dosáhnou věku pěti let, je předškolní vzdělávání povinné.
Dokumenty „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ a „Vyjádření lékaře“ si můžete vyzvednout v budově kmenové MŠ,
nebo stáhnout na webových stránkách ZŠ a MŠ Janovice (http://www.skolajanovice.cz/ke-stazeni2/)
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Bílá, kultura

Bílanská valaška v obřím slalomu

Duben 2022

Vymetání a kontrola komínů
Obec Bílá zprostředkovala službu kominíka, který provede pravidelné vymetání a kontrolu komínů ve dnech 6. a 8. 5. 2022.
Práce bude provádět p. Luděk Sikora. Zájemci o tuto službu nahlaste své závazné objednávky nejpozději do pondělí 2. 5.
na obecním úřadě, a to buď telefonicky (558 690 020, 724 045 337) anebo e-mailem na adresu ou@obecbila.cz
(uveďte prosím jméno, číslo popisné nebo evidenční, vybraný termín a telefonický kontakt na vás).

Po roční odmlce jsme opět mohli uspořádat již
21. ročník Bílanské Valašky, závodu v obřím slalomu pro obyvatele obcí Bílá a Staré Hamry a samozřejmě kategorii hostů. Sportovní klání se konalo
v sobotu 5. 3. v odpoledních hodinách a závodníci
se mohli těšit na skvěle připravenou trať.
Celkem se letos přihlásilo 64 účastníků,
z toho 30 hostů. Krásné počasí a pohodová
atmosféra naplněná vůní svařáku a výborných
klobásek přilákala i velký počet povzbuzujících

fanoušků, kteří neváhali vyburcovat závodníky
k co nejlepším výkonům. Kompletní výsledkovou listinu můžete zhlédnout na stránkách
obce Bílá (www.obecbila.cz).
Na tomto místě bych rád poděkoval společnosti SKI Bílá za každoroční pomoc s přípravou
a technickým zabezpečením závodu, zaměstnancům obecního úřadu a samozřejmě všem,
kteří přišli a zúčastnili se jako závodníci nebo
jako diváci.

Končinový ples po dlouhém čase plném omezení

Po dlouhém čase plném omezení vlivem
pandemie konečně nastala možnost se sejít
ve větším počtu. Proto jsme se rozhodli naplánovat ples. Jelikož jsme se již nacházeli v postní době, nazvali jsme ho Končinový.
A začal kolotoč se sháněním kvalitní kapely, obvolávání a ladění vymyšleného termínu
a programu nebylo vůbec snadné. Nakonec se
nám podařilo sehnat kapelu a naplánovat program. Ale abych dlouho nezatěžoval, vrhnu se
na onen krásný večer.
Ples začal o půl osmé, kdy ho uvedl starosta.
Poté se vrhla na scénu kapela Marasbanda a hned
po prvních písních, kdy se hned začalo tančit, nebylo pochyb, že se večer ubírá správným směrem.
V kuchyni bylo nachystáno propečené kuřátko,
kaše a salátek z rukou kuchařek paní Boženky
a Mirky, po kterém se jen zaprášilo. V sále mezitím
pokračoval naplánovaný program a vystoupení
kouzelníka, konkrétně pak úřadujícího mistra ČR
v moderní mikromagii Ondřeje Sládka. Před očima
všech přihlížejících lítal stolek a praskala zrcadla,
která byla najednou zase celá. Potom probíhala
ukázka mikromagie přímo u každého stolu v sále.
Nikdo nevěřil svým očím, když probíhala kouzla
přímo před našima očima. Ještě dlouho se diskutovalo o tom, jak je to vše možné. Mezitím, co
probíhal program, se prodávaly lístky do tomboly,
ze které výtěžek poputuje na pomoc Ukrajincům
ubytovaným v naší obci. Moc děkujeme všem
sponzorům za podporu a hodnotné ceny.

Zlatý hřeb večera v podobě losování tomboly proběhl standardně o půlnoci. Poté, co se
vylosovaly všechny ceny z tomboly a Klokan
poděkoval manželce za to, že mohl strávit čas
na takové super akci, začala hrát znova naše
kapela. Celý večer se nesl ve veselém duchu
a lidé se bavili, kapela hrála podle místních
zvyklostí do ranních hodin.
Chceme poděkovat všem sponzorům a lidem, co se podíleli na přípravách. A samozřejmě taky všem, co přišli podpořit místní akci
a pobavit se s námi.

kultura

KINO

Přehled bohoslužeb

3. duben, 5. neděle postní
Ostravice 8.00, Bílá 10.30
10. duben, Květná neděle
Ostravice 8.00, Bílá 10.30
14. duben, Zelený čtvrtek
Ostravice 17.00
15. duben, Velký pátek
Ostravice 15.00, Bílá 17.00
16. duben, Bílá sobota
Ostravice 19.00
17. duben, 1. neděle velikonoční, Hod Boží
Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
18. duben, Pondělí velikonoční
Ostravice 8.00
24. duben, 2. neděle velikonoční
Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30

FRÝDLANT N.O.
DUBEN
2022

pá 1.4. od 18:00, st 6.4. od 19:00 a pá 15.4. od 18:00

so 16.4. od 19:00, st 20.4. od 19:00, út 26.4. od 19:00 a pá 29.4. od 18:00

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

VYŠEHRAD: FYLM

ČR, komedie, přístupný bez omezení, délka 99 min, cena 130,-, Bioscop

ČR, komedie/sportovní, nevhodný do 15 let, délka 103 min, cena 140,-, Bioscop

pá 1.4. od 20:00 (titulky), ne 10.4. od 17:00 a út 19.4. od 19:00 (dabing)

pá 22.4. od 20:00 a st 27.4. od 19:00

MORBIUS

STÍNOHRA

USA, akční/thriller, nevhodný do 12 let, délka 104 min, cena 130,-, Falcon

ČR, thriller, nevhodný do 12 let, délka 103 min, cena 130,-, Falcon

so 2.4. od 17:00, so 16.4. od 17:00 a st 27.4. od 17:00

so 23.4. od 19:00, út 26.4. od 17:00 a so 30.4. od 19:00

JEŽEK SONIC 2

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2

USA, komedie, přístupný bez omezení, délka 110 min, cena 130,-, Cinemart, dabing

ČR, komedie, přístupný bez omezení, délka 95 min, cena 140,-, Cinemart

Komedie
povídek Zdeňka
Svěráka,
který
chopil
ne 11.10.
od 14:30
a sose
17.10.
od 15:00
pá 2.10. odJana
17:30,Svěráka
út 13.10.vznikla
od 19:00na
a somotivy
17.10. odoblíbených
17:30
titulní role, stárnoucího spisovatele Karla. Tomu se hromadí v hlavě nedokončené povídky.
Postavy jednotlivých příběhů vystupují na denní světlo a touží po pozornosti. Rež. J. Svěrák.

Doktor Morbius trpí vzácnou a smrtelnou krevní chorobou. S úmyslem zachránit druhé,
kterým hrozí stejný osud, se Michael rozhodne k zoufale riskantnímu činu. Zdánlivý úspěch
přinese lék, který je však dost možná nebezpečnější než sama smrtelná choroba, neboť promění léčitele v lovce. Rež. D. Espinosa.

Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším videoherním legendám a vrací se do kin s
dalším dobrodružstvím. V patách má znovu svého neúnavného pronásledovatele, Doktora
Robotnika, ale také věčně naštvaného ježuru Knucklese. Rež. J. Fowler.
so 2.4. od 19:00, pá 8.4. od 20:00, st 13.4. od 19:00 a út 19.4. od 17:00

ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
ČR/SK, komedie, nevhodný do 12 let, délka 95 min, cena 140,-, Cinemart

Komedie o tom, že i ti, které dobře známe, pro nás můžou být naprostými cizinci. Stačí, když
se během jednoho večera jen tak pro zábavu rozhodnou sdílet všechny zprávy a hovory ze
svých mobilů. Rež. Z. Marianková.
ne 3.4. od 17:00 a so 9.4. od 19:00

V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM

Po úspěšném seriálu přichází postava Laviho (Jakub Štáfek) v novém celovečerním filmu, za
kterým stojí jeho původní tvůrci. Lavi je pořád stejný, jen mu život přináší nová dobrodružství a mnohá překvapení, která z něj dělají ještě dospělejšího Laviho. Rež. M. Kopp, J. Štáfek.

Nečernobílý příběh sleduje cestu za pomstou kvůli smrti blízkého člověka, vypráví o mnoha
podobách lásky a intenzivním hledání odpovědi na to, kde začíná a končí spravedlnost.
Ukazuje, že dobré úmysly jsou někdy cestou do pekla, a naopak to na první pohled špatné
se může obrátit v dobré. Rež. P. Bebjak.

Volné pokračování úspěšné komedie Po čem muži touží. Ráno se Irena probudí a ocitne se v
podobné situaci jako Karel Král. Je v těle, které nenávidí, ale poté, co opadne prvotní šok,
má možnost zjistit, jací muži vlastně doopravdy jsou. Rež. R. Havlík.
so 30.4. od 17:00

ZLOUNI
USA, animovaný, přístupný bez omezení, délka 100 min, cena 130,-, Cinemart, dabing

Dělat dobré skutky může být děsná dřina. Zvlášť když vás má celý svět za padouchy. Rež. P. Perifel.
BIO SENIOR čt 14.4. od 10:00

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2
ČR/SK, komedie, délka 95 min, cena 50,-

ČR, komedie, přístupný bez omezení, délka 117 min, cena 120,-, Falcon

Film mapuje životy party čtyřicátníků, kteří se kamarádi od dětství a dodnes se potkávají, už
spolu se svými rodinami. Po letech se ale začínají objevovat tajemství, které jejich životy
navždy změní. Rež. M. Ferencová.
út 5.4. od 19:00, út 12.4. od 19:00 a pá 22.4. od 18:00

POSLEDNÍ ZÁVOD
ČR, drama, nevhodný do 12 let, délka 95 min, cena 120,-, Bontonfilm

FILMOVÝ KLUB ne 3.4. od 19:30

UTÉCT
Dánsko, animovaný/dokumentární, nevhodný do 15 let, délka93 min, cena110,-(FK 90,-), FilmEurope, titulkyJ

Unikátní snímek J. P. Rasmussena vypráví skutečný příběh Amina, kterého blížící se manželství přinutí poprvé odhalit svou skrytou minulost.

Drama vypráví příběh Bohumila Hanče, který tragicky zahynul spolu s Václavem Vrbatou během
lyžařského závodu na hřebenech Krkonoš a z jejich příběhu se stala legenda. Rež. T. Hodan.

ne 10.4. od 19:30

st 6.4. od 17:00 a st 13.4. od 17:00

Slovinsko, drama, přístupný bez omezení, délka 72 min, cena 110,- (FK 90,-), Balkanfilm, titulky

PŘÍŠERÁKOVI 2
Něm./VB, animovaný, přístupný bez omezení, délka 103 min, cena 110,-, Bioscop, dabing

OROSLAN
Když zemře muž jménem Oroslan, vyvolává to zármutek i emoce. Lidé, kteří jej znali, se
sdílením vzpomínek snaží znovu vytvořit jeho obraz. Rež. M. Ivanišin.

Zachránili jste nedávno svět a myslíte si, že vám to zaručuje celoživotní zásobu štěstí? Chyba!
Každodenní život má protivný zvyk znovu vám házet klacky pod nohy... Rež. H. Tappe.

ne 17.4. od 19:30

pá 8.4. od 17:00 a ne 17.4. od 16:30 (dabing), pá 29.4. od 20:00 (titulky)

Írán, drama/thriller, nevhodný do 12 let, délka 127 min, cena 110,- (FK 90,-), Pilot Films, titulky

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ
USA, rodinný/fantasy, přístupný bez omezení, délka 143 min, cena 130,-, Vertical Ent.

Profesor Brumbál ví, že mocný temný kouzelník Gellert Grindelwald je na cestě převzít moc
nad kouzelnickým světem. Protože není schopen ho zastavit sám, pověří Mloka Scamandera,
aby vedl neohrožený tým kouzelníků, čarodějek na nebezpečné misi a střetnou se s rostoucí
armádou Grindelwaldových následovníků. Rež. D. Yates.
so 9.4. od 17:00, st 20.4. od 17:00 a so 23.4. od 17:00

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
ČR, pohádka, přístupný bez omezení, délka 100 min, cena 100,-, Bioscop

Příběh napraveného loupežníka Karaby, jeho odvážné dcery Aničky, trochu nešikovného
prince Jakuba a dalších postav opustili tvůrci ve chvíli, kdy každá pohádka končí. Zlo bylo
potrestáno, dobro zvítězilo a s ním i láska Aničky a Jakuba. A po letech… Z Jakuba je král, z
Aničky královna a rodina se rozrostla o zvídavou princeznu Johanku. Rež. I. Macharáček.
út 12.4. od 17:00

TEST

HRDINA
Rahim je ve vězení kvůli dluhu, který nebyl schopen splatit. Během dvoudenní propustky
na svobodu se snaží přesvědčit svého věřitele, aby odvolal žalobu na zaplacení části dlužné
částky. Věci však nejdou podle plánu… Rež. A. Farhadi.
ne 24.4. od 19:30

BOD VARU
VB, drama, nevhodný do 12 let, délka 92 min, cena 110,- (FK 90,-), Aerofilms, titulky

Jednozáběrová jízda hektickým večerem začíná… Britský film s famózním Stephenem Grahamem
v hlavní roli se žene kupředu nesmlouvavým tempem práce v gastrobyznysu. Trefný ale bude
připadat všem, kterým se pod tíhou profesního stresu někdy zavařila hlava. Rež. Ph. Barantini.
FILMOVÝ KLUB DĚTEM út 5.4. od 17:00

MŮJ SOUSED TORORO
Japonsko, animovaný, délka 86 min, cena 90,- (děti a FK 70,-), Aerofilms, dabing

Nadčasový film mistra japonské animace H. Mijazakiho v produkci studia Ghibli s ohromující
obrazotvorností vypráví o každodenních radostech i trápeních diváků každého věku. Stal
se fenoménem po celém světě a nyní je poprvé k vidění na plátnech českých kin.

Francie, komedie, nevhodný do 12 let, délka 85 min, cena 120,-, Bohemia MP, dabing

FILMOVÝ KLUB STUDENTŮM pá 22.4. od 15:30

pá 15.4. od 20:00 a ne 24.4. od 17:00

Japonsko, animovaný, přístupný bez omezení, délka 124 min, cena 60,- (studenti a FK 40,-), AČFK
Mamoru Hosoda, mistr japonské animace, ve svém sedmém filmu přichází s variací na

Pozitivní těhotenský test nemusí nutně znamenat radostnou zprávu. Obzvlášť, když jste
matka 3 dospívajících dětí a Vy těhotná rozhodně nejste! Rež. E. P. Arnaud.

SEVEŘAN

BELLE
starou francouzskou pohádku Kráska a zvíře. Otevírá před námi dva světy, naprosto rozdílné, a přesto bytostně propojené.

USA, akční/historický, nevhodný do 15 let, délka 136 min, cena 130,-, Cinemart, titulky

Jakou budoucnost má válečník, kterého k životu motivuje jen touha po pomstě? Temný,
krvavý a syrový epos o vikinském princi, jenž se mstí za vraždu svého otce. Rež. R. Eggers.

Otevření kina v omezeném režimu při dodržování hygienických podmínek,
prodej on-line na:

www.kcfno.cz

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

ZŠ a MŠ Karla Svolinského a obec Kunčice pod Ondřejníkem srdečně zvou na výstavu obrazů s názvem:

27.3.- 10.4.
2022

Galerie Karla Svolinského
Kunčice pod Ondřejníkem

informace

Po-pá 13: 30-16: 30
Ne 13: 00-17: 00

POMOC PRO
UKRAJINU
Obec Ostravice ve spolupráci s Moment o.p.s.
V předsíni u pošty denně 7:00 – 16:00 hod,
v pondělí a středu do 18:00

RENDEZ-VOUS SE SWINGEM A POEZIÍ
aneb
Jarní podvečer swingových melodií a poezie

k poctě českého básníka Josefa Kainara

neděle 24.4.2022 v 18h
v Galerii Karla Svolinského

Hrají, zpívají a recitují :

Zemi, kde je akutní nedostatek všeho. Kromě odvahy.

Místní občané a hasiči se zapojili do závozů, které fungují od prvních dnů začátku
války. Materiál z místních sbírek (Ostravice, Pstruží, Ostrava, Stará Ves,
Fryčovice, Klimkovice...) vezlo již na 30 aut našich dobrovolníků
a hasičů (Pstruží, Fryčovice) na hranice UA a PO. Vděčnost ukrajinských nezná
mezí. Je to jen kapka? Věřte, že se počítá. Když člověk přeloží náklad do jejich
aut, obejme se s nimi, a pak je nechá tam, v zemi, na kterou útočí, s jejich
starostmi a odhodláním... má nutkání dělat cokoliv! "Až to bude za námi,
uděláme Vám šašlik", loučil se s námi posledně Igor, koordinátor akce na
ukrajinské straně.

Zásobujeme vojenské základny skrze spojky na hraničním
přechodu Budomierz (UA/PO).
SBÍRÁME:
Trvanlivé potraviny, konzervy.
Pánské zimní oblečení, spodní oblečení a prádlo, ponožky.
Pánská zimní obuv. Karimatky, spacáky, deky.
Tužkové baterie. Čelovky a baterky. Power banky.
Na opravu strojů: gola sada, klíče, sada nářadí.
Obvazy, náplasti, zaškrcovadla.
PŘIJÍMÁME I POUŽITÉ VĚCI!
Sbíráme i věci pro ženy a děti, hygienu.
Zavážíme do asistenčního centra v Ostravě (Cooltour). Materiál sbírky je také k
dispozici Liboru Uherovi, který se svým týmem pomohá s transpostem ze UA/SK
hranice a dočasným ubytovaním uprchliků ve Woodareně Ostravice .

DÍKY ZA VAŠI POMOC!!! SLAVA UKRAJINI!!!
Слава Україні!
Informace ke sbírce na Ostravici na čísle 733 531 533.
Obec Ostravice, Moment o.p.s., www.momentproukrajinu.cz

V. Niklová, S. Sobková, D. Trubač,
R. Hus, M. Friedl,
J. Kubica, L. Pilař
( Sdružení Přátel Swingu a Poezie )

inzerce

Pořadem provází Laďa Pilař

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY!

RenoFarma Beskyd je součástí RenoFarem - moderní skupiny zemědělských podniků hospodařících v Moravskoslezském a Olomouckém
kraji. RenoFarma Beskyd se na farmách v Palkovicích a ve Skalici zabývá rostlinnou výrobou (obilniny, cukrovka, kukuřice, pícniny a řepka
olejná) a chovem skotu. V Lysůvkách se věnuje zahradnické činnosti.
www.kuncicepo.cz

www.galerie.kuncicepo.cz

O JAKOU PRÁCI SE JEDNÁ?

- dojení,
- ošetřování krav a telat,
- dvousměnný provoz – šestidenní pracovní týden,
směna 6,5 hod.,
- praxe není nutná – vše naučíme,
- místo výkonu práce Skalice.

CO BYCHOM OD VÁS POTŘEBOVALI?

- pozitivní vztah ke zvířatům,
- fyzickou zdatnost a odolnost
- pečlivost, samostatnost a zodpovědnost,
- ochota pracovat o víkendech a svátcích,
- zkušenosti na obdobné pozici jsou vítány.

www.renofarmy.cz

CO VÁM NABÍZÍME?

- nástup ihned,
- možnost také práce na zkrácený úvazek nebo
brigádně,
- mzdu od 130,- Kč/hod., prémie, příplatky,
- 5 týdnů dovolené,
- příspěvek na stravování,
- firemní akce.

Pokud Vás naše nabídka zaujala,
neváhejte nás kontaktovat:
MVDr. Ivana Eliášová - tel.: 778 792 045
e-mail: ivana.eliasova@renofarmy.cz.
Více se o nás dozvíte na www.renofarmy.cz.
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Kultura
Plánované kulturní a sportovní akce na DUBEN 2022

PLÁNOVANÉ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE NA DUBEN
Do
sobota 23. 4.

VÝSTAVA SMALTŮ STUDENTŮ VU3V
Kulturní centrum

Do
sobota 30. 4.

Výstava k 430. výročí narození J. A. Komenského
KOMENSKÝ/PŘÍBĚHY LIDSKOSTI
Kulturní centrum

sobota 2. 4.
19.30

VIII. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
velký sál Kulturního centra
Večerem provází Vladimír Hron. K tanci a poslechu hraje Alfa orchestra, po půlnoci se
o zábavu postará Lumír Mořkovský.
Vstupenky v ceně 350 Kč jsou v předprodeji v TIC.

úterý 5. 4.
Tvořivé dílny pro děti
15.00 – 19.00 VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK
klubovny Kulturního centra
vstup zdarma
středa 6. 4.
18.00

Léčivé divadlo Gabriely Filippi
TERAPIE RODINOU
velký sál Kulturního centra
Vstupenky možno zakoupit na www.sylvahankeova.cz nebo v kavárně K. Fé Livre.

čtvrtek 7. 4.
18.00

EXPEDIČNÍ KAMERA
kinosál Kulturního centra
vstupné 80 Kč

čtvrtek 7. 4.
18.00

Degustace vína včetně večeře
Vinařství Vladimír Tetur, Velké Bílovice.
Na Harcovně

sobota 9. 4.

UKLIĎME FRÝDLANT
Frýdlant nad Ostravicí

pondělí 11. 4. FARMÁŘSKÉ TRHY
9.00 – 16.00 před obchodním domem OMMA
čtvrtek 14. 4. HANA HOLOUBKOVÁ V KINĚ – promítání filmu
50 Kč Kulturního centra
18.00 vstupné kinosál
úterý
4.
Tvořivé
neděle 24.
4. 19.
Divadlo
pro
dětidílny pro děti
19.00 KVĚTINOVÉ
16.00 15.00 – ČERVENÁ
KARKULKAVÍLY
Kulturního
velký sálklubovny
Kulturního
centra centra
Vstupnévstup
50 Kč,zdarma
vstupenky na místě od 15.00 hodin

Duben 2022

Vzpomínka na malíře Vladimíra Komárka
je ve Frýdlantě nad Ostravicí
Frýdlantská Minigalerie v Cukrárně pod
Lysou pokračuje po výstavě pastelů Jiřího Sibinského v měsíčních zastaveních připomínkou díla ak. mal. Vladimíra Komárka. Důvodů
k tomu je několik.
Přestože byl umělec životně spojený ze
Semilskem, k našemu kraji měl srdečný vztah.
Patřil mezi první čestné členy frýdecko-místeckého Pobeskydskéh spolku přátel výtvarného
umění, realizoval v regionu řadu výstav, osobně navštívil Frýdlant. Dalším důvodem je, že
letos uplyne 20 let od jeho úmrtí a paradoxně,
po těchto letech, dostal in memoriam státní vyznamenání Medaili za zásluhy prvního stupně.
Zatímco tisíce milovníků jeho umění uznávalo
léta, oficiální kruhy i část kritiky jej „objevila“,
jak je to pro nás typické, až dvacet let po smrti. Pokud mají na nebi čerstvé zprávy, léta
odmítaný „vážný humorista“ Komárek se nad
vzácnou společností dalších vyznamenaných
osobností Jiřinou Bohdalovou a Karlem Gottem
docela baví… Vladimír Komárek (1928–2002)
se narodil v Hořensku u Semil. Kus mládí prožil
na Slovensku. Studoval na Odborné sklářské
škole v Železném Brodě, krátce na AVU v Praze a pak ukončil studia v sochařském ateliéru
prof. K. Štipla na VŠUP v Praze. Léta žil mimo
pražské prostředí v Semilech a své začátky popsal v úchvatné knížce Pojednání o mé radostné
cestě od kolébky ke krematoriu, oceněné MK.
Byl člen SČUG Hollar, teprve od 1975 SČVU.

Věnoval se malbě, od roku 1961 grafice
hlavně suché jehle. Realizoval stovky ex libris
a ilustroval desítky knih (např. J. Seiferta, K. H.
Máchu, I. Turgeněva, V. Holana, A. S. Puškna,
S. Jesenina atd.). Uspořádal přes 200 samostatných výstav a zúčastnil se u nás i v zahraničí desítek kolektivních výstav. I když se s jeho dílem
setkáváme již méně často, přesto stojíme před
jeho grafikou a obrazy v tichém úžasu, stejně
jako před nočním nebem kdesi vysoko na horách, kde vidíme to netušené množství planet
i hloubku vesmíru, ale závoj tajemství nám zahaluje jejich smysl. A humorista Komárek se nám
pokouší pootevřít k jejich tajemství dveře…
Leitmotivem je mu Dostojevského myšlenka: „Celek, který je lhostejný ke svým prvkům,
přestává být skutečným…“ V tomto pojetí vědomí je obsažen i moment volby. Co bude, může
se uskutečnit jen s použitím toho, co bylo. Život
od počátku usiluje o uchování minulého a přípravu budoucího v trvání, kde minulost, přítomnost i budoucnost do sebe zasahují a vytváří
nedělitelné souvislosti. Básník Komárek nám
ve svém díle poodhaluje opony, otvírá dveře
v běhu všedního času, odhaluje stopy minulosti, vzpomínky, sny, tvary věcí zaostřené na kontury jejich podstaty, upozorňuje na zábradlí nad
hlubinou, hledá úkryty, jistoty stolu, dialog židlí,
prchavost ptačích chvil. V krajinách, lidech, je
u něj to minulé i budoucí: Bolest, ve které se
to vše rodí, zpřítomňuje a zreálňuje, i smutek
odchodů a umírání. Lapidárnou domáckost obrysů Komárkovy reality nalézáme všude kolem
sebe. Komárek upozorňuje na bergsonovské

21. 4. Cestopisná
přednáška
Kráčalíka
pondělí čtvrtek
25. 4. VÝSTAVA
OBRAZŮ A
GRAFIKY Jiřího
– RAFAL
SOBICZEWSKI
– ne 15.18.00
5.
Kulturní BANÁT
centrum– ČESKÉ VESNICE V RUMUNSKÝCH STÁTECH
kinosál Kulturního centra
vstupné 50
Kč
čtvrtek 27. 4. Nový celovečerní
zábavný
program Zdeňka Izera

19.00

NA PLNÝ COOLE

velký
Kulturního
neděle 24.
4. sálDivadlo
pro centra
děti
350 Kč, 300
Kč, vstupenky možno rezervovat a zakoupit na našich stránkách,
16.00 VstupnéČERVENÁ
KARKULKA
v TIC nebo
na sál
místě.
velký
Kulturního centra
Vstupné 50 Kč, vstupenky na místě od 15.00 hodin
sobota 30. 4. SPORTOVNÍ PLES 2022 ANEB DOKOLA BEZ KOLA
19.00 pondělívelký
KulturníhoOBRAZŮ
centra A GRAFIKY – RAFAL SOBICZEWSKI
25. 4.sálVÝSTAVA
v ceněcentrum
220 Kč jsou v předprodeji v TIC.
– ne 15.Vstupenky
5.
Kulturní
Připravujeme:
čtvrtek 27. 4. Nový celovečerní zábavný program Zdeňka Izera
19.00
NA PLNÝ COOLE
úterý 24. 5.
Divadelní
představení
velký
sál Kulturního centra
19.00
AJŤÁCI Vstupné 350 Kč, 300 Kč, vstupenky možno rezervovat a zakoupit na našich stránkách,
Divadlo Radka
Brzobohatého.
v TIC nebo
na místě. Hrají Anna Polívková, Anna Kulovaná, Jiří Maryško a
Viktor Zavadil.
velký
Kulturního centra
sobota 30.
4. sálSPORTOVNÍ
PLES 2022 ANEB DOKOLA BEZ KOLA
350 Kč,
Kč, vstupenky
19.00 Vstupnévelký
sál 300
Kulturního
centra možno rezervovat a zakoupit na našich stránkách,
v TIC nebo
na místě.v ceně 220 Kč jsou v předprodeji v TIC.
Vstupenky
Připravujeme:
úterý 24. 5.
19.00

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Divadelní představení
AJŤÁCI
Divadlo Radka Brzobohatého. Hrají Anna Polívková, Anna Kulovaná, Jiří Maryško a
Viktor Zavadil.
velký sál Kulturního centra
Vstupné 350 Kč, 300 Kč, vstupenky možno rezervovat a zakoupit na našich stránkách,
v TIC nebo na místě.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

K U L T U R N Í C E N T R U M
F R Ý D L A N T N A D O S T R A V I C Í

6.4.2022
O D

1 8 . 0 0

H O D .

VSTUPENKY:
www.sylvahankeova.cz

napětí mezi minulostí a budoucností, na bolest
rozhodování, odpovědnost volby smyslu a hodnot života. Je jako většina lidí citlivý na tragické
stránky lidského údělu, kterým se však nechce vyhnout. Ve svých pootevřených dveřích,
za poodhrnutou oponou života představuje
drama pádu reka-člověk, ideálu, snu, vede nás
k soucítění, ocenění velikosti oběti. V aristotelovském pojetí katarze očišťuje krásou, ale
i mravně povznáší. Ale v podtextu díla je zakódováno i znamení radosti: Radosti z překračování sebe, radosti z tvorby, která nám s umělcem dodává odvahu pootevřít dveře…
Vzpomínková prodejní výstava v dubnu potrvá do 5. května a představí výběr z malířovy
grafické tvorby a kresby. Výstava se koná pod
patronátem PSPVU ve Frýdku-Místku.

Karel Bogar
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Inzerce

Provedu stavební práce
jako dlažby, obklady,
sádrokartony, plovoucí podlahy,
dlažby, přestavby koupelen a jiné.
Dlouhodobé zkušenosti,
certifikovaná kvalita, rychlost.
Na spolupráci se těší
Stavbykocián.cz

Biometrická skla
exkluzivně u nás

tel. 606 175 400,
fakocian@seznam.cz

v optice.

NikaDent s.r.o. Dentální hygiena
Poliklinika Frýdlant nad Ostravicí

Kontakt:
+420 730 164 014

Tel.:
722 367 814

Školní 117
Frýdlant nad Ostravicí

Přijímáme nové pacienty

www.optikaocni.eu

Okna Dveře
Fasády
●

POBOČKA ul. Spořitelní 1, Frýdlant nad Ostravicí

Pro inzerci volejte

603 249 743

FP/PA-009

tel.: 602 553 881 ❘ www.ternofirek.cz

Ceny nemovitostí
rostou

Čištění střech
Likvidace řas mechů a plísní
Provádíme důkladné čištění betonových
a pálených taškových krytin.


byt - dům - zahrada
odhad zdarma

Používáme patentovanou českou technologii
s dlouhodobým účinkem minimálně 5 let.

Tel: 730 508 310
www.barvadomova.cz

NÁTĚRY STŘECH
A FASÁD

natírame střechy a fasády
moderní vysokotlakou technologií

Střechu, nebo fasádu vždy důkladněo čistíme,
odmastíme, napenetrujeme a provedeme
kvalitní nátěr.

Tel: 730 508 310
www.barvadomova.cz
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