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INFOTHERMA – výstava s kořeny v Beskydách

BESKYDY – Ve dnech 23.–26. ledna 2017
ostravské výstaviště Černá louka zcela zaplní
přes 360 domácích a zahraničních firem a organizací. Dvacáté čtvrté pokračování mezinárodní
výstavy Infotherma, která měla dlouhá léta své
zázemí ve Frýdlantě, bude tradičně zaměřeno
na vytápění, úspory energií a smysluplné využívání obnovitelných zdrojů.
Náklady na tepelnou pohodu našich příbytků
stále představují podstatnou položku rodinných
rozpočtů a lokální topeniště se mnohdy výrazně podílí na znečišťování ovzduší. Na základě
ohlasů a návštěvnických anket je u návštěvníků
výstavy stále největší zájem například o ucelený sortiment u nás vyráběných a dovážených
kotlů na tuhá paliva, plyn, biomasu, dřevní plyn,
elektrokotlů a krbů. (Řada z nich bude v provozu na venkovních výstavních plochách.) Návštěvníci výstav Infotherma se také stále více
zajímají o novinky v možných úsporách energií.
Největší úniky tepla jsou pochopitelně přes obvodové pláště budov, oken, dveří, větrání apod.
Proto významná plocha výstaviště bude věnována izolačním hmotám, materiálům, výrobcům
oken a dveří, zateplovacím systémům a větrání.
V záhlaví výstavy se mimo jiné říká, že má
zájem věnovat se smysluplnému využívání
obnovitelných zdrojů. Říkáme smysluplnému
proto, že za uplynulých dvacet tři let, kdy se
výstavy konaly, jsme byli svědky nejrůznějších
politických a lobbistických tlaků, které se snažily vydávat za obnovitelné zdroje často projekty
a produkty, které pro svou realizaci spotřebovávaly více „tradiční energie“, anebo produkce
z těchto projektů byla několikanásobně dražší

Mariášový turnaj
v Malenovicích
MALENOVICE – V neděli 27. listopadu se
v příjemném prostředí Obecního domu v Malenovicích za účasti 31 hráčů a dvou hráček
konal poslední mariášový turnaj ze série Mariáš Tour 2016. Vítězem se stal Tomáš Petr
z Kunčic pod Ondřejníkem, na druhém místě
skončil Radek Holeš z Bystrého a jako třetí se
umístil Jozef Majer z Čeladné.
Zároveň byl vyhodnocen celý letošní ročník. Celkem se zúčastnilo 45 hráčů. Vítězem
celého ročníku se stal Oldřich Krupa z Frýdlantu n. O., druhý skončil Tomáš Petr a jako
třetí se umístil Miroslav Šálek z Pržna.
Další ročník bude zahájen 15. ledna 2017
ve 14 hodin v restauraci U Toflů na Bystrém
a pokračovat bude 26. února v restauraci Ondráš v Janovicích. Pokud se v předvánočním
období chcete vyhnout domácím nuceným
pracím a pobavit se v příjemné společnosti,
přijďte si s námi zahrát na přátelský turnaj
do restaurace Na Nábřeží na Nové Vsi v neděli 18. prosince ve 14 hodin.

než energie z klasických zdrojů. Protože bez
energie ze slunce, vody, ovzduší, zemského
jádra a podobně si do budoucna jen stěží dovedeme představit náš běžný život, věnujeme
takřka jednu třetinu výstaviště právě firmám,
které se obnovitelným zdrojům věnují. Podstatnou část vstupního pavilonu bude ukázka
budovy s téměř nulovou spotřebou dodávané
energie, která byla v pololetí roku 2016 realizována v Jeseníku. Ve vstupním pavilonu bude
také přehlídka vybraných novinek z výstavy
Infotherma 2017.
Kam by se mělo ubírat vytápění, úspory
energií a smysluplné využívání obnovitelných
zdrojů, budou vystavovatelé prezentovat nejen ve svých expozicích, ale součástí výstavy
bude rozsáhlý odborný doprovodný program
ve vstupním pavilonu a kongresovém centru
s řadou přednášek, seminářů a besed.

(Pokračování na str. 2)

INFOTHERMA 2017: 23. – 26. ledna 2017 denně od 9.00 - 18.00 hodin. Výstaviště Černá louka Ostrava

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017

MIKROREGION –
Každý rok začátkem
ledna vychází do ulic
skupinky
koledníků a chodí od domu
k domu s koledou
a přáním všeho dobrého do Nového roku.
Díky dlouholeté tradici je již Tříkrálová sbírka
mezi lidmi známa a většinou se koledníci setkávají s vlídným přijetím.
Skupinky koledníků, doprovodné akce
i distribuci pokladniček v našem regionu organizuje Charita Frýdek-Místek ve spolupráci
s obcemi, farnostmi a různými mládežnickými
organizacemi.
Další ročník sbírky bude probíhat od 1.
do 15. ledna 2017.
Během Tříkrálové sbírky 2016 se v regionu
Frýdek-Místek podařilo vybrat rekordní částku
ve výši 1 851 079 Kč. Obce v Mikroregionu si
vedly také moc dobře.
Baška: 45 573 Kč
Bílá: 10 251 Kč
Frýdlant nad Ostravicí: 143 054 Kč
Hodoňovice: 27 168 Kč
Janovice: 52 472 Kč

Kunčičky u Bašky: 24 029 Kč
Lhotka: 33 912 Kč
Lubno: 13 802 Kč
Malenovice: 21 162 Kč
Metylovice: 59 405 Kč
Nová Ves: 20 844 Kč
Ostravice: 13 907 Kč
Pržno: 19 812 Kč
Pstruží: 31 576 Kč
Staré Hamry: 5 574 Kč
V roce 2017 bychom rádi z výtěžku Tříkrálové sbírky nakoupili nové vybavení (počítače,
software pro zápis klientů, aj.) pro Charitní
pečovatelskou službu, Centrum Pramínek,
Oázu pokoje a pro Poradenské centrum. Dále
chceme zajistit kvalitní vzdělávání našim zaměstnancům v Klubu Nezbeda, ve službě
ZOOM, v Terénní službě Rebel. Pro Denní
centrum Maják koupíme nový šicí stroj, který
poslouží při pracovní terapii. Z výtěžku rovněž
částečně pokryjeme náklady nového vozidla
pro Charitní ošetřovatelskou službu.
Děkujeme za vaši pomoc a podporu.
Více informací o sbírce najdete na http://
www.trikralovasbirka.cz/

Renáta Mecová, koordinátorka
Tříkrálové sbírky Charity Frýdek-Místek

JANOVICE – Tělovýchovná jednota Janovice, o.s., oddíl stolního tenisu, pořádá v pondělí
dne 26. prosince tradiční Vánoční turnaj neregistrovaných hráčů ve stolním tenise – GENERALI CUP – Memoriál Vratislava Kohuta.
Kategorie: jednotlivci, ženy, čtyřhra, děti do 15
let, jednotlivci nad 50 let, popř. další, vše závislé
na účasti. Putovní pohár pro vítěze hl. kategorie
a další zajímavé ceny jsou připraveny. V ceně

startovného guláš, občerstvení zajištěno. Prezentace účastníků od 8.30 do 9.00 hodin. Zveme
srdečně všechny příznivce stolního tenisu, jak
z řad aktivních účastníků, tak i diváků. Informativní
přihlášky s uvedením kategorií, jichž se zúčastníte,
zasílejte p. Ivo Lichnovi e-mailem (livos@centrum.
cz) nebo telefonicky (777 944 400) do 22. 12.
2016. Hlavními sponzory celé akce jsou Generali
Pojišťovna a.s., Obec Janovice a TJ Janovice, z.s.

Vánoční turnaj ve stolním tenise

Hornickou 10 vyhrál Zemaník

OSTARVICE – Hornická desítka není jen
o kvantitě, ale i o kvalitě a jinak tomu nebylo
ani letos. Na startu hlavního závodu se sešla
opravdu silná konkurence a zejména trojice
v čele s Jakubem Holušou, Jirkou Homoláčem a Jakubem Zemaníkem dávala tušit napínavý souboj a hlavně kvalitní časy.
Kuba běžel skvěle už od začátku a obhájil
loňské prvenství ve fantastickém čase 29:25
min.! Druhý Jirka Homoláč ztratil na druhém
místě necelou minutu.
„Před závodem jsem si věřil, že bych to
mohl dát pod 30 minut. Od začátku jsem běžel na čele a postupně všechny utahal. Celý
závod se mi běželo skvěle a hodně mě hnali
diváci kolem trati, kterých bylo hodně. Závod
jsem si nestopoval, proto pro mě bylo překvapení, že jsem finišoval v tak dobrém čase,“
uvedl Jakub Zemaník.
Jakubův vítězný čas na Hornické desítce
(29:25 min.) se zapsal do historie jako pátý

HORNICKÁ DESÍTKA: Prestižní závod, kterého se zúčastnil i reprezentant Holuša (vlevo),
po roce znovu vyhrál ostravický Jakub Zemaník (vpravo).
Foto: Petr Pavelka
nejlepší!
1. Miroslav Vanko – 29:10 min. (2004)
2. Ezaied Ali – 29:11 min. (1999)

3. Krzystof Przybyla – 29.14 min. (2000)
4. Sawe Elisha Kiprotich – 29:17 min. (2012)
5. Jakub Zemaník – 29:25 min. (2016)

slovo starostky
Pokoj vám,
tento pozdrav provází celý vánoční příběh a přináší ten neopakovatelný pocit pohody, lásky a porozumění. Není snad
jiný čas, který by děti milovaly více, než letní prázdniny a toto
sváteční období, ve kterém se i dospělí dovedou doslova „vytrhnout“ z pracovního nasazení. Po roce jsou zde opět Vánoce!
Ano, můžete namítnout, že jejich současné pojetí není vždy již
takto poetické. Nemáme trpělivost na pečení cukroví, každý rok
si lámeme hlavu tím, jaké koupíme dárky a kde na ně vezmeme peníze. Už ani ti nejmenší členové rodiny nevyhlíží Ježíška
a zlaté prasátko znají pouze z reklamy. Možná jsme najednou
ještě ve větším stresu než obvykle, a tak se nabízí otázka: kam se vytratilo to kouzlo Vánoc? Nebylo
to dříve jednodušší? Žádná televize, mobily, počítačové hry. Rodiny se prostě sešly, povídalo se,
zpívalo. Ale ruku na srdce – nemůžeme to všechno změnit? Kolik lidí lze při troše dobré vůle za tuto
krátkou dobu potkat, kolika z nich lze udělat radost a co vše se dá zažít. Užívejte si těchto chvil.
Setkání s blízkými, vůni skořice, perníku a myrhy vám už v lednu nic nenahradí.
Na počátku Adventu jsme slavnostně rozsvítili náš vánoční strom a nic nebrání tomu, abychom si plně vychutnávali toto předvánoční období. Akcí je letos naplánováno tolik, že si vyberete snad každý. Když začnu od nejmladších, čekají nás besídky, starším budou patřit koncerty,
akce v Kulturním centru a jarmark. Čeká nás nejedno zpívání koled, tvořivé dílny nebo bazárek.
Na štědrý večer se někteří z nás opět po roce setkají pod širým nebem na náměstí, aby si vyslechli vánoční poselství a zapálili svíčku betlémským světlem.
Dovolte mi předat vám všem přání nádherných a ničím nerušených vánočních svátků, zdraví,
pokoj a klid uprostřed rodiny a přátel. Zastavte se na chvíli… Buďte spolu…

Helena Pešatová, starostka města
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jubilea
Jubilanti města Frýdlantu nad Ostravicí:
V měsíci září 2016 oslavili svá životní jubilea
a dali se zveřejněním svůj souhlas:
paní MUDr. Eva Wolná, 80 let, Frýdlant
paní Marie Ročáková, roz. Vašutová,
Staré Hamry-Samčanka, 87 let, Frýdlant
V měsíci říjnu 2016 oslavili svá životní jubilea
a dali se zveřejněním svůj souhlas:
pan Bohumír Bražina, 80 let, Frýdlant
paní Kristina Ryšková, 85 let, Frýdlant
paní Jiřina Černíková, 88 let, Frýdlant
paní Milada Molková, 90 let, Frýdlant
paní Ludmila Kaňáková, 80 let, Frýdlant
pan Leopold Velička, 89 let, Frýdlant
paní Emilie Muchová, 80 let, Frýdlant
pan Břetislav Bílek, 86 let, Frýdlant
pan Emil Závodný, 80 let, Frýdlant
paní Olga Ivánková, 85 let, Frýdlant
paní Ludmila Jopková, 85 let, Frýdlant
paní Vlasta Stýskalová, 85 let, Frýdlant
pan Michal Koribanič, 80 let, Frýdlant
V měsíci listopadu 2016 oslavili svá životní
jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas:
paní Jaroslava Majerová, 90 let, Frýdlant
paní Marie Nováková, 90 let, Frýdlant
paní Mária Bialková, 80 let, Frýdlant
paní Otilie Mikesková, 86 let, Frýdlant

Blahopřejeme
všem oslavencům

Investiční akce Města Frýdlant nad Ostravicí v roce 2016
Konec roku je neodmyslitelně spojen s jeho
hodnocením, zamyšlením a ohlédnutím se
zpět. Připomeňme si tedy, jak se nám město
měnilo před očima, jakými uskutečněnými investičními záměry a akcemi se v roce 2016
zabývalo.
- Komunikace, chodníky a oplocení kolem
ZŠ na náměstí TGM, Frýdlant n.O. - 13,8 mil.
Kč
- Stavební úpravy MŠ Janáčkova 1444
ve Frýdlantu nad Ostravicí - 4,8 mil. Kč zateplení pláště a střechy)
- Přístavba, nástavba a stavební úpravy MŠ
Nová Ves 322 - 4,1 mil. Kč (nástavba nad terasou, přístavba únikového schodiště, zateplení
obvodového pláště a podstřešního prostoru)
- Oprava povrchu MK 26b Nová Ves – Ostravice - 3,4 mil. Kč
- Odstavná plocha na ul. Poštovní - 900 tis.
Kč
- Oprava chodníku na ulici Hukvaldská - 2
mil. Kč
- Výstavba Vodovodu Frýdlant n.O. – Nová
Dědina – lokalita „Za Čeladenkou“ I. a II. etapa
- 9,8 mil. Kč, dotace Ministerstva zemědělství
- Sanace budovy č.p. 308 na ul. Hlavní – I.
a II. etapa ¬- 470 tis. Kč
- Humanizace Domova pro seniory Frýdlant
nad Ostravicí – instalace výtahu - 4,7 mil. Kč
(instalace nového lůžkového výtahu vedle jižního křídla Střediska sociálních služeb, spolufinancováno z Programu švýcarsko-české
spolupráce)
Probíhající projekty:

Štěstí, co je to štěstí?

„Štěstí, co je štěstí? Muška jenom zlatá…“
Tato slova klasika jsou většině lidí důvěrně známá. Naši MŠ Janáčkova potkalo štěstí v podobě
pokladu. Ano vyhráli jsme poklad. Že nerozumíte? Hned to vysvětlím.
Fa Nova Dida, která vyrábí didaktické pomůcky pro školy a školky, slavila 20. výročí svého
vzniku. Paní majitelka firmy Jana Žouželková se
rozhodla, že za každý rok své práce pošle jeden
„poklad“ náhodně vylosovaným školám
z celé ČR. A my jsme měli to štěstí, že
patříme mezi dvacet vyvolených. Jak
poklad vypadá? Je to soubor pomůcek,
např. klasické pohádky na obrázcích,
kde se děti mohou učit vedle řečových
dovedností také časové posloupnosti.
Jsou zde obrázky k jednotlivým ročním
obdobím a tématům, jako je povolání,
počasí, barvy a jejich odstíny, geometrické tvary apod. Prostě je to velká plastová krabice plná bezva didaktického

materiálu. Momentálně se z tohoto pokladu radují nejen děti, ale také paní učitelky na jednotlivých třídách naší MŠ, po kterých právě cestuje.
Děkujeme paní majitelce fy Nova Dida za její
skvělý nápad a tobě, štěstíčko, děkujeme, že
jsi se na nás usmálo. Budeme se těšit na další
„zlatou mušku“.

Za MŠ Janáčkova a MŠ TGM

J. Popelářová a N. Volná

Děti v Satince na Nové Vsi přivítaly Advent

24. listopadu se konal v ZŠ Satinka tradiční vánoční jarmark s krátkým předvánočním

vystoupením našich žáků.
Děkujeme všem dětem, které vyrobily
krásné výrobky a vystoupily
s několika písničkami a divadelním představením.
Děkujeme rodičům a prarodičům i dalším návštěvníkům, že
se zúčastnili opravdu v hojném
počtu a přispěli k tomu, že jsme
mohli naše adventní odpoledne
strávit v tak příjemné předvánoční atmosféře.
www.novaveszs.cz

Místní akční plán rozvoje vzdělávání
v ORP Frýdlant nad Ostravicí
Město Frýdlant nad Ostravicí pokračuje
ve tvorbě Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Frýdlant nad Ostravicí. Byly vytvořeny tři pracovní skupiny, které se scházejí
a pracují na podkladech pro tvorbu strategického dokumentu, zabývající se rozvojem vzdělá-

Frýdlant nad Ostravicí

vání v ORP Frýdlant nad Ostravicí.
Děkujeme všem, kteří se na vzniku tohoto
dokumentu podílejí! Pokud vám není lhostejné
vzdělávání dětí a žáků do 15 let a chtěli byste
se zapojit, kontaktujte Odbor školství a kultury
města Frýdlant nad Ostravicí.

- Zateplení a rekonstrukce střechy Hasičské
zbrojnice Frýdlant n. O. - 3,2 mil. Kč, dotace
OPŽP
- Zateplení Hasičské zbrojnice Nová Ves 980 tis. Kč, žádost o dotaci OPŽP
- Stavba skladu pro SDH Lubno -1,3 mil. Kč,
realizace stavby od 11/2016 do 30. 5. 2017,
- Rekonstrukce uvolněných bytů v bytovém
domu ul. Pionýrů 899 - průběžně

- Humanizace Domova pro seniory Frýdlant
nad Ostravicí, II. etapa - 6,3 mil. Kč (jde o stavební úpravy západního křídla. V 1.NP vzniknou nové prostory jako zázemí pro zaměstnance, ve 2.NP a 3.NP vzniknou prostory pro
volnočasové aktivity klientů a stálé zázemí pro
zaměstnance. Spolufinancováno z Programu
švýcarsko-české spolupráce. Realizace stavby
od 11/2016 do 03/2017.

KASTRACE KOČEK – SLEVA 200 Kč
SLEVA POUZE DO VYČERPÁNÍ LIMITU!
Cena kastrace kočky je 700–800 Kč. Využijete-li dotaci, máte možnost mít cenu nižší o 200 Kč.
Nemusíte nic složitě vyřizovat. Vystřihněte kupón
pod článkem a odevzdejte u veterináře, na výstřižek se napíše vaše jméno + počet kastrovaných
koček. Sleva se vztahuje i na více koček jednoho majitele. U každé kočky získáte slevu 200 Kč,
i kdybyste měli pouze jeden výstřižek. Slevy se nenačítají, maximální sleva na jednu kočku je 200 Kč!
CO VÁM KASTRACE KOČKY PŘINESE?
Pokud myši lovila, bude je lovit i nadále a nebude ztrácet čas mrouskáním. Pokud nelovila, asi je
lovit nebude. Pokud značkovala (i kočky značkují),
pravděpodobně značkovat přestane.
Nebudete mít starosti – CO ZASE S KOŤATY?
ŽE JE TO KOMPLIKOVANÉ?
Není. Objednáte si termín. Kočce nedáte večer najíst. Zavřete ji do nějaké místnosti, klece či
jinde… Ráno dáte kočku do přepravky pro kočky,
nebo do papírové krabice nebo do tašky se zipem
(ať má možnost přísunu vzduchu) a odvezete či

odnesete ji k veterináři. Počkáte hodinu a vyzvednete si ji.
ŽE KOČKA BUDE TRPĚT,
ŽE TO BUDOU STAROSTI?
Nebude trpět ničím. Jedině, že vynechá jedno
jídlo, ale to není utrpení.
Pak bude uspaná. Po zákroku se bude celý den probouzet. Je důležité ji nechat
v teple, aby neprochladla,
ale taky se nesmí přehřát.
Celý den po operaci neumí
regulovat teplotu. Druhý
den již bude jako rybička.
Kočka nemusí dostávat
antibiotika. Po pár dnech
přijdete vytáhnout steh. Ti
šikovnější to dokáží sami.
CO KDYŽ JE KOČKA
BŘEZÍ?
Pokud je březost v první
polovině – není to na kočce
vidět, pravděpodobně vám
ji veterinář vykastruje. Tuto
záležitost je nutno prokonzultovat s veterinářem individuálně.

OBJEDNEJTE SE:
doktorka Domesová 776 792 394
doktor Konvička 558 675 064

Článek napsal a dotaci poskytuje:
 Nadační fond lidé a zvířata, 737 245 585.

Oddíly všestrannosti v TJ Sokol Frýdlant
Od začátku školního roku narostla účast
v našich oddílech o větší polovinu. To znamená, že zájem rodičů vést děti k pohybu, je
smysluplný.
Oddíly, jako je Gymnastická školička, Sokolíček a Atletická školička, vede kvalifikovaná cvičitelka i trenérka v jedné osobě Marie
Magdoňová společně s asistentkou Markétou
Chmelovou.
Pravidelné cvičení či tréninky jsou zaměřeny na pohybovou aktivitu v tělocvičně i na hřišti. Sokolovna je vybavena různým nářadím
i náčiním, proto jsou cvičební hodiny pestré
a pro děti zábavné.
V minulém školním roce dosáhly malé
gymnastky v oddílu Gymnastická školička
prvních úspěchů na Přeboru všestrannosti
ČOS ve Frenštátě p. R., v Prostějově i v Praze. Jsou to jen malé krůčky, ale velká snaha
vychutnat si atmosféru závodů. Pro větší gymnastickou přípravu trénují děvčátka dvakrát
týdně a z loňského počtu třináct se vyhoupl
počet na dvacet pět gymnastek. Prosincové
sobotní soustředění v naší sokolovně umožní
rodičům shlédnout a porovnat, co se jejich děti
naučily a v čem se zdokonalily. Pro trenérku je
hlavní motto radost z pohybu, kterou mohou
děvčátka projevit od příštího roku v nácviku
na sletovou skladbu pro XVI. Všesokolský slet
2018 v Praze.
Totéž platí pro děti v Atletické školičce,
kde se počet jedenáct dětí v oddíle zvýšil
na osmnáct. Trenérka je rovněž potěšena
účastí několika dětí na Hornické desítce
ve Frýdku-Místku. Atmosféra tohoto závodu
pořádaného atletickým oddílem Slezan Frýdek-Místek byla ohromující. Poděkování pa-

OZNÁMENÍ OBČANŮM
Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí
oznamuje, že
v pátek 23. 12. 2016 a 30. 12. 2016
bude městský úřad uzavřen.

tří i rodičům, kteří své děti přišly do závodu
zapsat i povzbudit. Rychlost, vytrvalost i síla
v pohybu, je stejně důležitá, jako kolektivní
hry, překážkové dráhy i obyčejné honičky.
Velký bum zaznamenal oddíl Sokolíček.
Hned na začátku školního roku rodiče přihlásili třicet dva dětí a trenérka vyhlásila „Stop
stav“. Oddíl je zaměřen na ty nejmenší děti
ve věku 5–7 let. Motivační hry, jednoduché

překážkové dráhy a honičky jsou doplněny
říkadly a písničkami. Cvičení je zaměřeno
na všestranný rozvoj a děti jsou ve cvičebních
hodinách úžasně hravé.
TJ Sokol Frýdlant nad Ostravicí děkuje
rodičům, že vedou své děti k pohybu a my
cvičitelé se budeme snažit rozvíjet jejich pohybovou aktivitu pestrým cvičebním programem.

Za TJ Marie Magdoňová

INFOTHERMA – výstava
s kořeny v Beskydách

(Pokračování ze str. 1)
Debaty se tu povedou například o novinkách ve vytápění rodinných domů, správném
umístění a výpočtu solárních kolektorů, jak
vybrat nejvhodnějšího dodavatele elektřiny
a plynu, nových cenách plynu a elektřiny
pro rok 2017, provozu komínů a kouřovodů,
novinkách v diagnostice staveb, dotačních
programech, podlahovém vytápění, nízkoenergetické a pasivní výstavbě, tepelných
čerpadlech a solárnímu ohřevu v jednom

systému, akumulaci tepla, novinkách při výstavbě krbů a kamen apod. Vstup na odborný
doprovodný program v pavilonu A1 je pro návštěvníky výstavy zdarma.
Srdečně vás zveme na výstavu Infotherma, na které se v uplynulých létech prezentovalo 6301 vystavovatelů a výstavy zhlédlo
přes půl milionu návštěvníků.
Vše o výstavě, vystavovatelích a odborném doprovodném programu na www.infotherma.cz.
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První čtvrtletí školního roku je za námi…

Pochod světlušek 2016

Podzimní prázdniny využili cvičitelé TJ Sokol
Frýdlant nad Ostravicí pro uspořádání již tradiční akce Pochodu světlušek. Lampiónový průvod
městem se uskutečnil ve středu 26. 10. Přes první znaky nevlídného počasí a ohrožení akce se
nakonec pořadatelům podařilo připravit pro děti
i rodiče nové netradiční úkoly v areálu sokolovny.
Na frýdlantském náměstí se opět shromáždilo
kolem čtyř stovek malých i velkých „světlušek“
s lampionky a vlastnoručně vyrobenými broučky
či beruškami, které se tradičně uspávají v areálu
Sokola. Tomu napovídaly i kostýmy pořadatelů –
světlonošů s tykadly a krovkami.
V 17 hodin proběhlo přivítání a nechyběla
společná básnička s beruškou Maruškou a písnička s beruškou Vlaďkou, se kterou si všichni
zazpívali. Povídání s dětmi se trošku prodloužilo, protože beruška Maruška zapomněla objednat rychlé stmívání. Přesto celý průvod došel
v pořádku z náměstí až k sokolovně.
V bráně byla první netradiční překážka, kterou
nejen malí zdolávali různým přelézáním a podlézáním. Za tu pak obdrželi obrázek, kterým ozdobili velké pavučiny, zavěšené mezi stromy. Celý
areál sokolovny byl osvětlen svíčkami. Úžasný
pohled byl také na barevně svítící domeček, k němuž účastníci po zdolání prvních úkolů postupovali. V něm ti nejmenší domalovávali beruškám
chybějící tečky svým prstíkem a jejich fantazie
přitom byla bezmezná. Radost v dětských očích
vnímali nejen rodiče, ale i pořadatelé na všech
stanovištích. Nejdůležitějším úkolem již tradičního podvečera bylo uložit broučky a berušky
k zimnímu spánku. Své nápadité broučky z různého materiálu pokládali rodiče i děti ke svíčkám
na osvětlené běžecké dráze. Nakonec nezůstalo ani jedno světýlko samotné. Všechny děti
nakonec dostaly zaslouženou sladkou odměnu
a účastnický list. U stánku se mohly občerstvit
teplým čajem a buchtou. U vchodu do sokolovny
blikaly mobily, kde rodiče pořizovali veselé foto-

grafie svých ratolestí s namalovanou světluškou.
Postupně se tvořily i debatující hloučky rodičů.
Děti radostně štěbetaly a pobíhaly v jejich blízkosti. Ohřát se mohly i u ohně. Vládla pohodová
atmosféra ze společného setkání a nad tím vším
se vznášely písničky včelích medvídků.
Letošní účast Pochodu světlušek byla
opět překvapivá a pro nás pořadatele je to další výzva k pořádání tradiční jarní akce Jak se
budí berušky. Budeme vás včas informovat
na plakátech a webových stránkách TJ Sokol
Frýdlant nad Ostravicí.
Velké poděkování patří všem pořadatelům –
hlavně cvičitelům i členům TJ Sokol Frýdlant nad
Ostravicí za uspořádání této podzimní akce, ale
také všem malým a velkým světluškám, které
tak krásně prosvítily naše město i celý areál sokolovny. Fotografie z této akce i další informace
o naší jednotě najdete na webových stránkách.
Rovněž děkujeme Městu Frýdlant nad Ostravicí
za finanční příspěvek formou grantu, který nám
pomáhá při zajištění provozu sokolovny a zvlášť
při organizaci a činnosti v našich oddílech.
A ty na rozdíl od berušek nespí. Ještě
do konce roku nás kromě pravidelného cvičení
v jednotlivých oddílech čeká 2. ročník nohejbalového turnaje dvojic o putovní pohár dne 10.
12. a samozřejmě tradiční mikulášské nadílky
s přítomností kouzelných bytostí – Mikulášem,
čertem i andělem.
Za společný světélkující prožitek děkuje
všem beruška Maruška (cvičitelka TJ Sokol
Frýdlant nad Ostravicí Marie Magdoňová)

Firma Beskyd spol. s r.o., Na Papírně
1651, Frýdlant nad Ostravicí oslavila 25. výročí založení společnosti. Mimo jiné bylo i při
této příležitosti oceněno 35 zaměstnanců,
kteří pracují ve společnosti nepřetržitě 25 let

a víc.
Tímto vedení společnosti děkuje všem zaměstnancům za poctivou práci a přínos firmě a přeje do dalších let mnoho pracovních
i osobních úspěchů.

Firma Beskyd oslavila 25. výročí

Bílé listopadové vločky letošního podzimu
daly všem jasně najevo, že teplé období tohoto
kalendářního roku máme opravdu za sebou. A ať
se nám to líbí nebo ne, minulostí je i první čtvrtletí školního roku 2016/2017. To bývá ve školách
příležitostí k prvnímu hodnocení započaté práce.
V Základní škole T. G. Masaryka jsme to pod
vedením nové paní ředitelky rozjeli na plný plyn.
Výchovně-vzdělávací proces jsme doplnili řadou
dalších projektů a aktivit. Adaptace, pasování
na čtenáře, sportovní kurz, koncerty, exkurze
do Světa techniky, sběr kaštanů a žaludů, příprava na budoucí povolání, návštěva družební školy
v Turzovce, spolupráce s mateřskými školami. To
je jen malý výčet aktivit, doplňujících výuku našich žáků. Nesmíme však zapomenout na jednu
z hlavních priorit naší školy, a tou je sport a hry.
Naše Tégeemka bývá díky svým dvěma tělocvičnám pravidelným pořadatelem sportovních
okrskových turnajů. Ty se rozběhly i v tomto školním roce. V listopadu si změřili síly hráči florbalu
z 1. stupně, starší se utkali mezi sálovými fotbalovými brankami. V pondělí 14. a úterý 15. listopadu 2016 se do naší školy sjeli mladí fotbalisté,
aby si vyzkoušeli svoji střeleckou gólovou mušku.
V obou případech nejlépe mířili vždy mezi šesti
týmy domácí a svým vítězstvím si zajistili postup
do okresního kola v kategoriích 6. a 7. i 8. a 9.
ročníků. Středa 16. 11. hostila pro změnu malé
florbalisty z 1. stupně. Hráči sedmi škol hráli jako

o život a vzájemná utkání
byla velmi těsná a napínavá.
Prvenství a postup do okresního klání si nakonec odvezli
hosté ze Základní školy v Čeladné, naši florbalisté se chlubí pohárem za místo druhé.
Ano, sport má v naší škole
zelenou. Své místo zde však
nacházejí i vědomostní olympiády, soutěže ve zpěvu či
recitaci. Nezastupitelnou roli Mladí florbalisté ze ZŠ T. G. Masaryka se svým p. uč. O. Polachem.
má i praktické poznávání světa kolem nás. V no- zpíváme a poznáváme svět. Stavíme na dobrých
vém roce tak například opět vyrazíme do Anglie vzájemných vztazích, přátelství a spolupráci.
A tak nám dovolte popřát všem našim přízprocvičit si angličtinu. Vedeme děti také k práci
a tvořivosti. K té bude mnohá příležitost v na- nivcům a lidem dobré vůle krásné a pohodové
stávajícím Adventu, kdy si společně vytvoříme Vánoce v kruhu svých nejbližších, v nadcházejícím novém roce 2017 samozřejmě pevné
množství vánočních a zimních dekorací.
zdraví a štěstí provázené tolik potřebnou poZkrátka, naše ZŠ TGM je školou, kde se učíme
hodou a klidem na život i na práci.
(lg)
i vzděláváme, přitom si rádi hrajeme, sportujeme,

Ve dnech 9.–15. 10. se skupina pěti studentů Gymnázia Frýdlant nad Ostravicí zúčastnila
projektového setkání ve finském městě Lappeenranta. Jednalo se již o třetí úspěšné mezinárodní setkání v rámci projektu KA2 Erasmus+
zaměřeného na geologii, biologii a ekologii.
Čeští studenti se zde setkali se zahraničními
partnery z Itálie, Dánska, Švédska a Finska při
příležitosti plnění projektových úkolů, jako bylo
prezentování prací o měření pH půdy, pozorování vlivu světla a výživných látek na růst rostlin
a předvedení digitálního herbáře.
Součástí nabitého programu byla návštěva místní technické univerzity a seznámení se
s finským školním systémem. Na univerzitě si
studenti vyzkoušeli laboratorní práce a měření

svých fyzických schopností na katedře fyzioterapie. Rovněž pěší túra krásnou přírodou nedalekého národního parku Repovesi byla nezapomenutelným zážitkem. Neméně zajímavou byla
exkurze do továrny na výrobu celulózy, která
jako jediná na světě dokáže vyrobit z dřevěného
odpadu kvalitní naftu. Geologickou součástí projektu byla návštěva vápencového lomu a naleziště spektrolitu, což je minerál ceněný pro svou
originální měňavou barvu a ojedinělý výskyt
(známá jsou naleziště jedině ve Finsku). Ve volném čase finští studenti zajistili zahraničním kamarádům zajímavý program, někteří stihli jízdu
na koních, odpočinek ve finské sauně, nákupy,
zhlédnutí hokejového utkání Saipy Lappeenranty s týmem Tappara Tampara.

Nový venkovní prostor před ZŠ TGM je nádherný! Děkujeme Městu Frýdlant n. O.!

Teaching off the Beaten Path čili
„Po nevyšlapaných cestičkách“

Celý týden byl skvělou zkušeností, studenti dostali možnost poznat kulturu země velmi
spjatou s přírodou, taky si vyzkoušet komunikaci v angličtině a kulinářským zážitkem byla
finská gastronomie.
(mš)

Staré Hamry

Publikace O lidech
v Beskydech II.
Druhý díl knihy O lidech v Beskydech II.
je možno zakoupit na OÚ. Cena: 490 Kč.

Změna ordinačních
hodin dětského lékaře
Staré Hamry

Ordinace dětského lékaře bude
od 10. 11. 2016 do 13. 4. 2017
ve čtvrtek do 11 hodin na Ostravici.

12. ročník Mikulášského turnaje
ve stolním tenise – 10. prosince
Kulturní dům Staré Hamry
Prezentace všech kategorií v 8.30–9.00.
Startovné 30 Kč, děti zdarma.
Sálová obuv povinná!
Bohaté občerstvení a hodnotné ceny zajištěny!
Pořádají: Obec Staré Hamry, SDH Staré
Hamry, SK Los Hamros

Přehled bohoslužeb v prosinci

Kontrola výkonu státní správy

Výkon agendy státní správy, kterou ze zákona naše obec prostřednictvím obecního úřadu
musí zajistit, prověřilo v závěru letošního roku
hned několik kontrol z pověřených orgánů. Pracovníky ministerstva dopravy byla provedena
kontrola výkonu agendy drážního úřadu. Závěr
z kontroly: bez závad.
Zemský archív v Opavě, prostřednictvím pracovníků Státního okresního archivu Frýdek-Místek, provedl státní kontrolu v oblasti archivnictví
a spisové služby. Závěr z kontroly: bez závad.
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,
Správa CHKO Beskydy, provedla kontrolu
na úseku povolování kácení dřevin. Ani na tomto úseku výkonu státní správy nebyly zjištěny
nedostatky.
Rovněž proběhlo pravidelné každoroční dílčí
přezkoumání hospodaření obce Staré Hamry.
Přezkum prováděli pracovníci Krajského úřadu
MSK. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Pracovníci provádějící kontrolu měli výraznou početní převahu nad pracovníky vykonávající kontrolované agendy.
Poděkování za bezchybné vedení všech
zkontrolovaných úseků státní správy si zaslouží
obě úřednice obce. Paní Eva Balášová, která
vykonává agendu na úseku drážního úřadu,
spisové služby a také povoluje kácení dřevin
rostoucích mimo les, a paní Ivana Veličková,
účetní obce.

rozloučili jsme se
Dne 5. 11. zemřel ve věku 70 let
pan Jiří Kozel.
Dne 11. 11. zemřel ve věku 69 let
pan Antonín Veselka.
Za projevy soustrasti děkuje
rodina Veselkova.
Nezapomeneme.

4. 12. v 10.30, Bílá
11. 12. v 10.30, Bílá
18. 12. v 10.30, Bílá
24. 12. Vigilie Slavnosti Narození Páně
16.0 Bílá, 20.00 Ostravice
25. 12. Slavnost Narození Páně
10.30 Bílá, 8.00 Ostravice
26. 12. 2016 Svátek sv. Štěpána
9.00 Ostravice
30. 12. 2016 Svátek Svaté rodiny
17.00 Ostravice
31. 12. 2016 Poděkování za rok 2016
s prosbou o Boží pomoc do roku 2017
16.00 Ostravice
1. 1. Slavnost Matky Boží, Panny Marie
10.30 Bílá, 8.00 Ostravice
6. 1. Slavnost Zjevení Páně, Tří Králů
17.00 Ostravice

z kalendáře akcí
9. prosince: Mikulášská nadílka
10. prosince: Mikulášský turnaj
ve stolním tenise

Kalendáře obce na rok 2017

Kalendář obce Staré Hamry na rok 2017
je dalším kalendářem vydaným obcí. Jedním
ze záměrů vydávání kalendářů obce, ať už
v minulosti s motivy historickými nebo na rok
2017 současnými, je nejen motivovat občany
ke vzpomínání a vyprávění, ale také pro potěšení.
Podnětem pro kalendář roku 2017 se stala
výstava fotografií „Jak šel čas na Starých Hamrech“ konaná u příležitosti letošní starohamerské pouti. Současnou podobu naší obce,

Starých Hamer, zachytili na svých fotografiích
naši občané Petr Lukeš a Zdeněk Hlucháň.
Kalendáře jsou vydány ve dvou formátech –
stolní a nástěnný.
Stolní kalendáře budou do každé domácnosti trvale bydlícím občanům distribuovány ZDARMA!
K prodeji budou na OÚ Staré Hamry a v Informačním centru na Ostravici.
Cena: Stolní kalendář 100 Kč, nástěnný
200 Kč.

Novinka v odpadovém hospodářství,
začínáme s tříděním kartónů nápojů

Na základě požadavků občanů obec zajistila sběr nápojových kartonů. Nápojové kartóny
se budou sbírat do zvonů určených na papír. Zvony jsou zapůjčené od EKO-KOMU

a jsou umístěny na Samčance za obchodem
a na Stýskalonkách. Přednostně jsou určeny
na sběr nápojových kartónů. Hlavní sběrné
místo papíru je stále v základní škole.

slovo starostky
Vážení spoluobčané,
pomalu, ale jistě se blíží konec roku, a to je čas k malému zamyšlení nad tím, co nám letošní
rok přinesl. Následující řádky jsou krátkým shrnutí stavebních a jiných projektů a akcí, které se
v letošním roce v naší obci uskutečnily.
Nová cisterna na pitnou vodu prošla všemi povinnými testy a je připravena k provozu. Poměrně velkou a zásadní opravou prošel vodovodní řad. Byly vyměněny všechny hydranty a sekční
ventily. Část starého litinového potrubí u polesí byla nahrazena potrubím LPE. Následně byly
objekty obecního vodovodu zabezpečeny. Zabezpečovací zařízení bylo pořízeno i do prostor
zdravotního střediska.
Z důvodu častých poruch bylo stávající síťové propojení mezi budovou ZŠ a budovou OÚ vyměněno za optické vedení. Dokončeny byly opravy veřejného osvětlení na slezské straně obce.
Projekt z dotace Moravskoslezského kraje na zabezpečení vstupů do základní školy a nové
elektroinstalace ve školní jídelně byl ukončen, práce byly provedeny a dotace byla vyúčtována.
Opraveny byly některé komunikace ve vlastnictví obce.
Z plánu akcí na letošní rok nemáme splněny dvě akce. A to je rekonstrukce bytu č. 1 v budově
ZŠ a nová vrata do garáží pod lesem. Rekonstrukce bytu bude zahájena hned po provedení
výběrového řízení na dodavatele a garážová vrata jsou v plánu akcí na rok 2017.
Ještě se vrátím k obecnímu vodovodu. V plánu akcí na rok 2016 bylo posílení jímání povrchové vody vodou spodní, z vrtu. Místo vhodné k provedení vrtu, s dostatečným množstvím
podzemní vody, je na pozemku parc.č. 3435/44. Předmětný pozemek byl předmětem církevních
restitucí. V zákonem stanoveném termínu tato parcela nebyla vydána. Věc byla předána soudu.
Obec tak nemůže připravovaný projekt dokončit a musí čekat až do rozhodnutí soudu.
O tom, kdo provede sanaci starého nepoužívaného septiku, stále jednáme s původními
majiteli, tj. Jednotou, dnes COOP. Ti nesouhlasí, aby náklady na sanaci nesla pouze jejich
firma. V současné době firma COOP zjišťuje podmínky sanace včetně ceny. Pak proběhne
další jednání.
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Prosinec 2016
slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rok se překulil a jsme opět v adventním čase. Máme před sebou vánoční svátky, které jsou časem pohody, rozjímání a setkávání se svými blízkými
a přáteli. Stejně jako minulý rok bych vás chtěl pozvat na několik prosincových
akcí, které pro vás připravil kulturní výbor spolu se scholou Rosnička. Ve středu 14. prosince v 18 hodin si u mateřské školy opět po roce společně zazpíváme koledy při celorepublikové akci „Česko zpívá koledy“. V sobotu 17. prosince od 18 hodin se v sále Obecního domu uskuteční již tradiční Vánoční koncert, na kterém vystoupí
děti z mateřské školy, dětský soubor Valášek, Pilky a jako host Family Gospel z Ostravy. V neděli 25.
prosince v 9 hodin bude v kapli mše s pěveckým sborem Cantamus a v pátek 30. prosince v 17.30
vás zve schola Rosnička do areálu u školky na „Betlémský příběh“. Věřím, že všichni, kteří se těchto
akcí zúčastníte, budete spokojeni, plni příjemných kulturních zážitků a sváteční pohody. Ve čtvrtek 15.
prosince vás zvu na poslední letošní veřejné zasedání obecního zastupitelstva, kde mimo schválení
rozpočtového provizoria na 1. čtvrtletí příštího roku si vyslechneme zprávy předsedů jednotlivých komisí a zhodnotíme uplynulý rok 2016. Po zasedání bude dán prostor pro diskuzi a případné dotazy
občanů na zastupitele obce. S blížícím se koncem roku bych chtěl poděkovat vám občanům, zastupitelům, zaměstnancům obce a mateřské školy, spolkům a všem, kteří jste nám pomáhali při zvelebení
a zviditelnění Lhotky, vám, kteří nás podporujete a zajímáte se o dění v obci. Přeji vám i vašim blízkým
klidné prožití blížících se vánočních svátků, ať jsou plné pohody, a do nového roku pevné zdraví, štěstí,
osobní i pracovní úspěchy a splnění všech přání.
Zdeněk Kubala, starosta

Lhotka se opět připojí
k akci Česko zpívá koledy

Ve středu 14. prosince se ve Lhotce stejně
jako v desítkách dalších měst a obcích v České
republice rozezní úderem 18. hodiny zpěv koled.
Akce „Česko zpívá koledy“ se koná v České
republice pošesté a získává na stále větší oblibě. Kouzlo této výjimečné akce spočívá v tom,
že tisíce lidí po celé republice, ale i v zahraničí,
budou ve stejný okamžik a v určeném pořadí
hromadně zpívat vybrané koledy.
Lhotka se k akci „Česko zpívá koledy“ připojí letos potřetí. Všechny, kteří se chtějí do společného zpěvu vánočních koled zapojit, zveme
14. 12. 2016 v 17.45 hodin k Mateřské škole
ve Lhotce.
Společně se scholou Rosnička, sborem Cantamus a folklorním souborem Pilky zazpíváme
koledy Nesem vám noviny, Narodil se Kristus
Pán, Půjdem spolu do Betléma, Veselé vánoční
hody, Pásli ovce Valaši a jako poslední pak pí-

seň Vánoce, Vánoce přicházejí.
Texty koled najdete v regionálním Deníku.
Na místě bude zajištěno malé občerstvení.
Na akci vás zve Obecní úřad Lhotka
ve spolupráci s Moravskoslezským deníkem.

Vánoční příběh

Schola Rosnička ve spolupráci
s Obecním úřadem Lhotka vás
zve v pátek 30. 12. 2016 v 17.30
hodin do areálu u Mateřské školy
ve Lhotce. I letos společně prožijeme „Vánoční příběh“.
Při plnění kněžské povinnosti,
zjeví se anděl starozákonnému
Zachariáši a oznámí slova, kterým
nemůže uvěřit. „Neboj se, Zachariáši. Tvá prosba byla vyslyšena“
…A tady začíná náš příběh.
V onu tichou, svatou noc, přišla na zem víra, láska a naděje. Připomeňme
si událost narození Ježíška v Betlémě. Malé
občerstvení zajištěno. Za všechny účinkující se
na vás těší schola Rosnička.

rozloučili jsme se


V listopadu jsme se rozloučili
s panem Josefem Halamíčkem
Upřímnou soustrast.

Soutěžní sezónu jsme zahájili začátkem května v Kozlovicích, kde se konalo okrskové kolo
v požárním sportu. Soutěžilo se v disciplíně 100 m
s překážkami a v požárním útoku. Muži i ženy si
zde vedli celkem dobře a dovezli si domů celkové
druhé a první místo.
Loňský rok nám z důvodu velkého sucha nepřál, a tak byl květen pro nás také začátkem pravidelných tréninků. Mužské družstvo mělo někdy
problémy se složením, nicméně možnost zapůjčit
si členy z ostatních družstev jim umožnilo se většiny soutěží zúčastnit. Ženy soutěžily v obvyklé
sestavě. Celkově muži vybojovali tři a ženy deset prvních míst. Nejlepší čas sezóny byl u mužů
15:062 s ve Fryčovicích, kde skončili druzí. Ženy
nejrychleji zaběhly v čase 17:846 s na Nové Vsi,
kde skončily také druhé. Nejzajímavější výhra byla
pro ženy připravena ve Vyšních Lhotách, kterou
využily na konci října. Nedělní odpoledne strávily
projížďkou v OT-64 SKOT, kterou si moc užily.
Od května do září se muži zúčastnili celkem sedmnácti a ženy dvaceti sedmi soutěží. Zakončení

Stále jsou ještě k dispozici stolní kalendáře
na rok 2017, ve kterých najdete mimo fotografií
z různých akcí ve Lhotce i mnoho dalších užitečných informací. Pro občany, kteří mají uhrazeny veškeré poplatky, je prodejní cena kalendáře stanovená za symbolickou cenu 20 Kč.
Kalendář můžete zakoupit na obecním úřadě.

Svoz odpadů

Termíny svozu komunálního odpadů: úterý 13.
12. a 27. 12.

Pozvánka na zastupitelstvo

V měsíci prosinci oslaví svá nádherná životní
jubilea a dali ke zveřejnění souhlas občané:
Marie Cabáková - 86 let
Richard Stachel - 80 let
Za obecní úřad přejeme všem oslavencům
do dalších let pevné zdraví, mnoho
spokojenosti a životního elánu.

Samotné Pilky vystoupily v programu se dvěma
novějšími pásmy Ta naša apatyka a Kaj čert němože... Pro obě pásma, ostatně jako pro všechny
od Pilek, je kromě tance charakteristický hlavně
humor, nejen v písních, ale také v mluveném slově, který umí diváky spolehlivě rozesmát.
Vím, že někteří Pilkaři měli velké obavy, jestli
se jim vystoupení povede podle jejich představ.
Ukázalo se, že obavy byly zbytečné. Pilkaři spolu
s Pustkovou cimbálovou muzikou (možná v duchu lidové moudrosti „Těžko na cvičišti, lehko
na bojišti“) předvedli stoprocentní výkon, který byl
diváky oceňován v průběhu koncertu bouřlivým
potleskem, smíchem a občas i slzami dojetí. Při
závěrečném poděkování a gratulacích se mimochodem tleskalo ve stoje. Je totiž obdivuhodné,
jakou energii a nasazení i při svém vyšším věku
všichni Pilkaři do vystoupení vložili, leckteří mladší
jim mohou jen závidět. Potlesk si samozřejmě zasloužili i ostatní účinkující, kteří svým vystoupením
připravili Pilkám pěkný dárek.
Po skončení koncertu pokračovala zábava při
besedě u cimbálu. A kdo by si myslel, že Pilkaři
se svými výkony na pódiu zcela vyčerpali, ten by
byl na omylu. Bavili se vesele spolu s ostatními až
do pozdních nočních hodin. A jestli si dali po náročném nacvičování na koncert pauzu? Ani náhodou. Opět trénují o sto šest. Čeká je totiž do Vánoc
několik vystoupení pro změnu s koledami.
Na závěr tedy ještě jednou přeji všem členům
Pilek hodně zdraví, elánu a chuti do zpěvu a tance, aby nás ještě mnohokrát dokázali pobavit a potěšit svým vystoupením. 
M. Velká

sezóny proběhlo v polovině října v naší hasičské
zbrojnici. Více informací o průběhu celé sezóny

můžete najít na našich webových stránkách: www.
sdh-lhotka.cz. 
Anna Winklerová

Vrátí se do lhotecké školy opět i školáci?

„Dobrý den, dobrý den, dobrý den“ – ty pozdravy malých capartů u lhotecké školky, kteří
se s paní učitelkou vraceli z dopolední procházky, mě vyrušily z mého přemýšlení. Samozřejmě, že jsem na pozdravy odpověděl a prohodil
s dětmi i paní učitelkou pár slov.
Ale když se za dětmi zavřely vchodové dveře
nově zateplené a oranžově omítnuté budovy školy, už jsem se ke svým myšlenkám nevrátil.
Škola s celým přilehlým areálem je rozhodně chloubou všech Lhoťanů. A zejména po již
každoročně známých Sochových folklorních
slavnostech a nebo i koncertech hudebních
skupin jsem nejednou slyšel od návštěvníků, že
nám celý komplex docela závidí. Není se čemu
divit – vždyť je zázemím pro Vánoční příběh,
dětské hry po Světluškovém průvodu, zdravou
snídani Fair trade a řadu další akcí pro děti i dospělé. Oblíbené pro maminky s dětmi je i celoročně využívané pískoviště s hracími prvky.

Stolní kalendáře na rok 2017

Koncert k 80. výročí souboru Pilky
Jak už víte z minulého vydání, folklorní soubor
Pilky uspořádal slavnostní koncert k 80. výročí
svého založení. Soubor sice aktivně nefungoval po celou tu dlouhou dobu, každopádně letos uplynulo 80 let od doby, kdy Vincenc Socha
spolu s některými členy hasičského sboru založil
ve Lhotce národopisnou skupinu, která si později
začala říkat Pilky.
Koncert se uskutečnil 12. listopadu v sále
Obecního domu. Pilkaři připravili pro své rodinné
příslušníky, bývalé členy, hosty a další příznivce,
kteří zcela zaplnili hlediště, krásný, hodinu a půl
trvající pořad. Kromě nich a Pustkovy cimbálové
muziky, která je posledních několik let doprovází,
vystoupili ještě dětský soubor Valášek a Cimbálova muzika Vladimíra Holiše. Výběr hostů nebyl náhodný. Ve Valášku tančí, zpívá nebo hraje několik
dětí, které mají v Pilkách své prarodiče, což svědčí
o tom, že láska k folkloru se v mnoha rodinách
dědí z generace na generaci. Rovněž CM Vladimíra Holiše má užší spojitost s Pilkami. Je to jejich
„druhá“ kapela, která je sice ještě nikdy nedoprovázela na Sochových slavnostech, zato jim často
hraje k jiným vystoupením během roku.

Letošní sezóna lhoteckých hasičů

krátce z obce

jubilea

Lhotka

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se bude
konat ve čtvrtek 15. prosince v 18 hodin.

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka proběhne v obci ve dnech 7.
a 8. ledna 2017.

Otevírací doba obecního
úřadu v době vánočních svátků
23. 12. zavřeno
27. 12. – 29. 12. zavřeno
30. 12. otevřeno jen od 7.00 do 10.00,
přítomna pouze účetní
2. 1. 2017 normální provoz dle úředních hodin

Sbor Cantamus o Vánocích

Pěvecký sbor Cantamus zve všechny
na provedení Vánoční koledové mše pro
sbor a orchestr p. Hradila, a to na Boží hod vánoční 25. 12. 2016 v 9 hodin v kapli ve Lhotce
a v 10.30 hodin v kostele v Kozlovicích. Během
uvedených bohoslužeb zazní také vánoční písně a pastorely upravené pro sbor a orchestr.

I když pamětníci jí ještě říkají nová škola, budova – jak jsem se dočetl v Historii Lhotky bývalé
kronikářky Alžběty Kožuchové – je v provozu již
od školního roku 1933/34, to znamená více než 83
let. Nahradila tehdy – již několik let nevyhovující –
starou školu, dostavěnou a zprovozněnou ve Lhotce v roce 1869. Ale každopádně je od loňského
roku lhotecká škola jako nová – a to nejen zvenčí.
I teplo jí dodává tepelné čerpadlo. A to má obec
v plánu ještě další drobnější rekonstrukce a dovybavení, aby mohly budovu využít např. maminky
s nejmenšími dětmi, různé kroužky, kurzy apod.
Budovu školky nevyužívají jenom předškolní
děti. Pondělky ve večerních hodinách patří cvičením dospělých ve dvojicích, úterky zkouškám souboru Pilky, ve středu lhoteckým cvičenkám, čtvrtek pěveckému sboru Cantamus a pátky využívají
za nepříznivého počasí mladí hasiči. Po úpravách
plochy před školou oceňuje motorizovaný rodičovský doprovod dětí nové parkoviště. Jeho plocha je navíc využívána všemi, kteří si každoročně

v prosinci ve stejnou hodinu jako v ostatních městech Česka přijdou zazpívat koledy.
A ještě jedno výročí je možno si vypočíst z knížečky Historie Lhotky – letos je tomu čtyřicet let, kdy
byla v budově školy pro nedostatek žáků zrušena
samostatná malotřídka povinné školní docházky
a i prvňáci začali dojíždět do školy v Kozlovicích.
Tento stav bohužel platí dodnes. Ale i ve Lhotce se staví nové domy, stěhují se noví občané,
na obecním úřadě se vítají noví malí občánci, takže
za několik let… kdo ví? 
Pavel Pasek

Z lhoteckého sportu

Před rokem byla v Mikroregionu F-B informace,
že Sokol Lhotka má jediný oddíl – šachy. Po roce
to není pravda, protože jsou už dva. Činnost obnovil oddíl stolního tenisu. Lhotečtí stolní tenisté se
před časem spojili s Metylovicemi. Teď je lhotecký
oddíl opět samostatný.
Jak prozradil jeho předseda Jaromír Tomek,
impulsem bylo to, že někteří hráči se cítili nevytížení a chtěli si zahrát víc. Ti nejlepší sice zůstali hrát
v Metylovicích vyšší soutěž a zbytek hraje ve Lhotce znovu tu nejnižší. V sedmičlenné tabulce jsou
po šesti zápasech o skóre na čtvrtém místě, což
by mohl být důvod ke spokojenosti, protože prvotním cílem bylo si zahrát hlavně pro radost. Tréninky probíhají ve středu, docházka je dobrá, někdy
do ní zasahují pracovní povinnosti. V současnosti
má oddíl sedm hráčů – Michal Navrátil, Ivan Slipek, Radoslav Zlý, Martin Herot, Jaroslav Solík,
Jaroslav Fulnek a Miroslav Šrubař. Základnu má
oddíl v sále hostince Pod Ořechem, kde hraje i svá
utkání. Majitelé hostince oddílu fandí a poskytují
mu výhodné podmínky. Hráči mají příslib zakoupení nového stolu, ze současných dvou vyberou
lepší poloviny a složí jeden kvalitnější. Ve Lhotce
vyrostla řada velmi dobrých hráčů stolního tenisu.
Kdyby všichni nejlepší nastoupili za Lhotku, mohla
by hrát o hodně vyšší soutěž. Ale to není nejdůleži-

noví občánci
Rodičům
- Lucii a Přemyslu Žáčkovým se v říjnu
narodil syn Jan Václav.
- Petře a Markovi Tesařovým dcera Nikol
- Martině Gojové a Jaroslavu Kubalovi
dcera Rozárka
Přejeme, ať děti prospívajía přinesou
rodičům mnoho radosti.

tější. To hlavní je, že v Sokole je další oddíl a jeho
členy to baví a mají z toho radost.
Šachisté vstoupili do druhé sezony v okresním
přeboru. Tým posílil na první šachovnici Petr Vysoglad, přesto výsledky nejsou zatím k plné spokojenosti kapitána družstva, které bylo v minulém
ročníku druhé. Po prvním vítězství ve Vendryni 5: 0
byla jistá euforie, ale zápasy se Šachovou školou
Frýdek-Místek E a F, porážka a remíza, poslaly
lhotecké šachisty zpátky na zem. Roman Vlášek
vidí částečný důvod v tom, že díky pěknému počasí na podzim čekala na některé hráče spousta
práce například se stavbou domů a pak už nezbýval čas na trénink a chybělo i patřičné soustředění
při zápasech. Snad se to nástupem zimy zlepší
a tým se posune ze současného 5. místa tabulky
nahoru, protože soutěž je ještě dlouhá. V novém
ročníku získali šachisté i nového sponzora. Petr
Závodný slíbil, že pro každé domácí utkání připraví pro hráče občerstvení. Domácí i hosté si to
pochvalovali. Doufejme, že příjemné zážitky z občerstvení hostům domácí šachisté alespoň trochu
znepříjemní tím, že si budou odvážet porážky.
Pro období mezi vánočními svátky chystají
šachisté opět v sále Obecního domu turnaj pro
všechny zájemce o šachy. Sledujte nástěnky
a webové stránky obce, kde bude uveden konkrétní termín.
J. H.
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Baška

Prosinec 2016

Ořechové dobroty chutnaly

PF 2017
Přijměte přání
radostných Vánoc a
úspěšného nového roku.

Za Obec Baška přeje
Irena Babicová
starostka

RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
místostarosta

Obecní stolní kalendář

Již se stalo tradicí, a tak i letos má obec
Baška pro každou domácnost malý vánoční
dárek – jeden stolní kalendář Obce Baška –
ZDARMA.
K vyzvednutí bude v závěru roku v úřední
dny v knihovně v Bašce (pondělí a středa od 8
do 17 hodin) a v Hodoňovicích v úterky (od 1418 hodin).
Tentokrát nám kalendář představuje jednotlivé spolky a sdružení, které působí na území
obce Baška.
Naleznete v něm také důležitá data o svozu

tříděného odpadu, komunálního odpadu, kdy je
potřeba zaplatit za psa nebo za odpady. Samozřejmě nechybí termíny událostí kulturního
života v obci. 
David Blahut

Vítali jsme rekordní počet nových občánků

Místní kulturní dům v sobotu 5. listopadu
ožil dětským smíchem i pláčem, mladými lidmi, ale i babičkami a dědečky. Asi tušíte, co se
zde dělo. Ano, vítali jsme narozené občánky
do naší obce.
31 dětí (19 chlapců a 12 děvčátek) narozených převážně v tomto roce, přivítala starostka
obce Baška Irena Babicová tentokrát v kulturním domě, protože do matriční místnosti obecního úřadu by se všichni nevešli.
Za úvodních tónů paní učitelky Teperové
vešli do slavnostně nazdobeného sálu děti
místní základní školy, které svým pásmem básní a písní jistě zpestřili milé setkání. Starostka
obce pak ve své řeči vyzvedla slavnostní okamžik narození dítěte v rodině, zodpovědnost

rodičů za jeho výchovu a radost nás všech, že
počet občanů v Bašce roste. Po všech úvodních formalitách přicházeli rodiče se svými
dětmi, aby se zapsali do knihy Vítání občánků,
gratuloval jim místostarosta obce Baška Martin
Čajánek a školáci rádi předali rodičům dárek
od obce s kytičkou.
Možná jste zvědavi, jaká jména se teď dětem dávají. My jsme například vítali chlapce
se jmény: Tomáš, Kvido, Viktor, Jan, Martin,
Oskar, Boris, Filip, Kryštof…. A děvčátka – Lilien, Nelly, Sabina, Jůlie, Lara, Madlen, Ester…
že se jména našich nových občánků vymykají
celostátně nejpoužívanějším jménům? Máte
pravdu. Žádnou Elišku, Terezku či Annu jsme
nyní v Bašce nevítali, zato nejvíce používaná
jména chlapců jsme nyní zaregistrovali i v Bašce – Jakuba, Tomáše
a Jana.
Slavnostní okamžiky vítání občánků zaznamenala i fotografka
Martina Pavlásková, mnozí rodiče
si fotili sami, své ratolesti si mohli
nechat vyfotit i v připravené kolébce.
V albech dětí tak zůstanou natrvalo
zaznamenány okamžiky z raného
dětství, které s nimi budou putovat
dál životem. Tak ať je pro všechny
jen radostný!  Dajana Zápalková

Tradiční podzimní pečení v Hodoňovicích
v hostinci U Čendy proběhlo letos ve znamení
ořechů. Možná, že se letos tolik neurodily, ale
přece jen přinášely pekařky, cukrářky, ale i pečící pánové své dobroty do sálu hostince, aby je
nechali přítomnými zhodnotit a ochutnat. Sedmnáct výrobků s názvy – např. ořechové pokušení, ořechová roláda, Išelské koláčky, tvarohová
roláda s ořechy a marcipánem, myšky, ořechová
miminka, ořechové království aj. byly bedlivě
prohlíženy hosty v sále.
Soutěžení o nejlepší vzhled a nejlepší chuť
mělo ale svůj řád. „Mňamky“ zapsány pod čísly a ty jim byly přiděleny i k vystavení na stůl
a k hodnocení. Přítomní v sále nejdříve hodnotili vzhled vhozením zakoupené kuličky do skleněné lahve u výrobku, to samé hodnocení pak
proběhlo po nakrájení dobrot na kousky a jejich
ochutnávce. Mnohdy bylo těžké rozhodnout se,
zda chutná líp ta či ona ořechová roláda, řez
nebo krásně vytvarovaná myška.
Moderátorka celého odpoledne Hana Poledníková se jala vyhlásit nejdříve vítěze nejlepšího
vzhledu napečených ořechových dobrot. Stali se
jimi:
1. místo: Poledníková Ludmila – ořechové řezy
2. místo: Řezníčková Dana – myšky
3. místo: Borovcová Jana – dortíčky
Všichni ale s napětím očekávali, které výrobky
přítomným v sále chutnaly nejvíce a kterým dali
svoji skleněnou kuličku. Vítězství si odnesla: Závadová Magda se svými ořechovými miminky, 2.
místo patřilo ořechovým dortíkům od Keprtové
Yvony a z třetího místa se radovali hosté Chráněných dílen z Pržna, kteří napekli Ořechové
mlsání. Absolutním vítězem se stala Závadová
Magda, která po sečtení kuliček v obou kategoriích jich měla nejvíce. Odměnami výhercům byly
kuchyňské potřeby, medové Marlenky, což zasponzorovala přímo firma Marlenka, a perníkové
stromečky z dílny perníkářky Vlaďky Bobkové.
Hosté v sále si pochutnávali na všech ořechových dobrotách při dobré kávičce a svátečním
punči. Měli možnost si též zakoupit různé tvary
perníčků perníkářky Bobkové, výrobky z pedigu
od Libuše Kaňokové a novinkou byly i šité pozornosti jako stromečky, srdíčka, kočičky, míče,
i kapsáře. Určitě si každý vybral nějaký dárek pro
děti k Mikuláši či si udělal radost jen tak – zakou-

Bohoslužby
o vánočních svátcích

Kostel sv. Václava v Bašce:
Roráty pro děti: každou středu a sobotu
v 7 hodin – začínáme 30. 11., ukončení 21. 12.
24. 12. – Štědrý den – v 15 hodin pro rodiče
s dětmi, ve 22 hodin – Půlnoční mše,
ve 24 hodin – kostel sv. Martina ve Skalici
25. 12. – Boží hod – v 10 hodin
26. 12. – sv. Štěpána – v 10 hodin
31. 12. – Silvestr – v 15 hodin
1. 1. 2017 – Nový rok – v 10 hodin
Kaple Narození Panny Marie v Hodoňovicích:
24. 12. – Štědrý den – 22 hodin
– zpívá chrámový sbor
25. 12. – Boží hod – v 10.30 hodin
26. 12. – sv. Štěpána – v 10.30 hodin

pením košíku nebo zvonečku.
A jaké jsou ohlasy na tradiční hodoňovické
pečení? „Chodíme na napečené dobroty s kolegyněmi moc rády, vždy okoukneme něco pro
inspiraci, dáme si voňavý punč nebo vínko, posedíme a pomalu se nalaďujeme na blížící se adventní notu,“ podotkla Květa Prachařová z Kunčiček, která zapůjčuje organizátorkám krásné
bílé zástěrky, jež jim jistě dodávají jakýsi „šmrnc“,
který k pečení patří.
A ani na děti pořadatelé nezapomněli. Protože akci pořádali Čendaspoláci spolu s místními
včelaři, Martin Carbol vyráběl s dětmi svíčky
z vosku, odlévali i vánoční figurky, děvčata pak
s dětmi vystřihovala různé vánoční ozdoby. To
se to pak rodičům, ale prarodičům v klidu sedělo

a popíjelo kávičku s ořechovým mlsáním! A to
je jen dobře. Tak příští rok, vážení hosté, přijďte
zase! S jakým tématem soutěž bude? Nevíme,
snad napečeme dobroty s mákem, kokosem?
Uvidíme, hlavně, že se zase sejdeme. 

Dajana Zápalková

Kulturní dům se rozezněl operetami

Druhá listopadová sobota patřila v kulturním
domě v Bašce operetám. Operetní koktejl představila umělecká agentura Karel Smolka z Opavy. Sál se téměř naplnil milovníky tohoto žánru
a ti s napětím očekávali, jaké melodie uslyší.
Program uvedl místostarosta obce Martin Čajánek, který přítomným připomněl, že letos slaví
kulturní dům v Bašce 30 let od svého otevření.
Proto všechny programy, které zde byly v letošním roce uváděny, byly v rámci tohoto výročí.
Místostarosta v krátkosti vzpomenul osobnosti,
které se přičinily, že zde kulturní dům v Bašce
máme, stovky hodin, které občané odpracovali
při jeho výstavbě. Tato uplynulá léta jsou připomenuta na výstavce v jeho vestibulu. Určitě
tento náš kulturní stánek potřebuje opravit a náš
představitel obce věří, že k tomu dojde. Pak už
popřál hostům v sále krásný umělecký zážitek.
Poté už pódium, ozdobené krásnými scénickými dekoracemi, na devadesát minut ožilo
protagonisty umělecké agentury Karla Smolky.
V krásných kostýmech protančili melodie ze
známých operet Veselá vdova, My Fair Lady,
Ostrov milování, Divotvorný hrnec, Pepina, Děvčátko z kolonie, Čardášová princezna a další.
Hudební party byly proloženy veselými texty, vyprávěním a vzpomínkami na významné umělce
přímo Karlem Smolkou, který se v této umělecké
branži pohybuje již bezmála půl století.
A divákům se to evidentně líbilo, odměňovali

umělce potleskem a mnohdy si i známé melodie
pozpěvovali. Ke sváteční pohodě v sále určitě
přispělo i malé pohoštění na každém stole, které
zajistila Obec Baška u cukrářky Broni Blahutové.
Závěrečná „děkovačka“ s předáním kytiček umělcům a jejich jmenovitým představením Karlem
Smolkou proběhla v srdečné atmosféře za dlouhého potlesku, což účinkující jistě potěšilo.
„Moc se nám to líbilo, bylo to moc pěkné,
dobře jste to zajistili, přijdeme zase“ – tyto pozitivní ohlasy na uvedený pořad znovu ujistily organizátory akce – Obec Bašku a kulturní komisi,
že je třeba uvádět na naší „místní přední scéně“
pestré programy, aby si z nich vybraly všechny
věkové kategorie.
Budeme věřit, že náš oslavenec – kulturní dům Baška – brzy ožije plesovou sezónou
a jeho pódium i parket bude nadále využíván
k pobavení nás všech.
Dajana Zápalková

Vážení občané,
v souvislosti se zkvalitňováním služeb
v naší obci a zlepšováním
informovanosti občanů a komunikace
s nimi, zavádíme novou informační
službu - Mobilní rozhlas.

Tato služba reflektuje komunikační trendy 21. století.
Díky ní budete vždy včas informování formou SMS, e-mailu
nebo hlasové zprávy o důležitém dění v naší obci nebo
krizové situaci (povodně, krupobití, výpadky energií atd.).
Nově se budete moci i sami aktivně vyjádřit k plánovanému
dění v obci prostřednictvím unikátních hlasových referend
a to vše přímo ve vašem telefonu.

Farnost Skalice
a Lašský smíšený pěvecký sbor baška
Vás zvou na

Obec Baška Vás zve na

Jak se mohu zaregistrovat?

Ples obce
Baška

Přes registrační formulář
na adrese baska.mobilnirozhlas.cz

Pondělí 26. 12. 2016
v 17:00 hodin
Kostel sv. Martina Skalice

Pátek 20. ledna 2017 od 19.30 hod

Vyplněním registračního ústřižku
leták potom stačí doručit na obecní úřad

J. J. RYBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ "HEJ, MISTŘE"

v Kulturním domě Baška

Účinkují:
LAŠSKÝ SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR BAŠKA

Registrace do služby

Vyberte typy informování:

ORCHESTR UČITELŮ ZUŠ FRÝDEK-MÍSTEK

hraje skupina ŠAJTAR

Dirigent:

Jméno:

Příjmení:

Tel. číslo:

E-mail:

Janina Ptaková

17.

ročník

v předprodeji na OÚ Baška

© Tiskárna Kleinwächter

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

vstupenka s místenkou a večeří 250,- Kč

Vážení občané, v sobotu
26. prosince se u ZŠ Baška
uskuteční tradiční
rozsvěcování stromečku.
Jste srdečně zváni.
Vaše starostka.

Bydliště:

Krizové informace
Kulturní informace
Hlasové ankety / referenda
Obecní názory a ankety

Pržno

–6–

Prosinec 2016

Pržno rozsvítilo strom a bavilo se na jarmarku
Milí spoluobčané,
přejeme vám krásné prožití adventní doby, šťastné
Vánoce plné nezapomenutelných chvil a veselého Silvestra. Do Nového roku vám pak přejeme
spoustu zdraví, lásky a štěstí. Ať je celý nový rok
plný pozitivních událostí a ať se nám v Pržně pospolu daří.
Starosta Petr Blokša,
místostarostka Milena Tvrdoňová a pracovníci OÚ

Vánoční bohoslužby
Sobota 24. 12. Štědrý den
- Dětská vánoční půlnoční mše - 16.00 h.
Neděle 25. 12. Boží hod vánoční - 10.00 h.
Pondělí 26. 12. 2016
- svátek sv. Štěpána - 10.00 h.
Neděle 1. 1. 2017 - Nový rok - 10.00 h.

krátce z obce
Vyzvedněte si nové kalendáře
Přibližně v polovině prosince budou připraveny nové stolní kalendáře na rok 2017. Obec
připravila pro každou domácnost jeden kalendář zdarma. Obyvatelé Pržna v nich opět
najdou termíny všech důležitých událostí,
jako jsou například Zimní hry, zápis do školy,
Den obce či sportovní události. Nebudou chybět připomínky důležitých plateb nebo data
svozu odpadů.

jubilea
Prosinec je měsícem oslav jubileí
těchto spoluobčanů:
paní Aleny Pitříkové – 65 let,
paní Šárky Poulové – 65 let.
Vážené jubilantky, oslavenci, přejeme vám
spoustu dalších krásných let plných štěstí,
zdraví a samozřejmě i životní pohody
a životního elánu. OÚ Pržno

Vpředvečer první adventní neděle se lidé
sešli na tradičním Mikulášském jarmarku
v areálu školy. Děti se svými učiteli a rodiči
připravily na prodej spoustu vánočních dekoračních předmětů. Výtěžek akce poslouží
na financování kulturních i sportovních akcí
školy. V tělocvičně školy se konalo vystoupení ilustrátora dětských knížek Adolfa Dudka.
Jeho show bavila zaplněnou tělocvičnu. Záchvaty smíchu měli všichni bez rozdílu věku.
Po smíchu ale přišel strach, aspoň u některých malých dětí. Dorazil totiž Mikuláš s anděly a čerty. Hlavní pekelník měl přes rameno pytel, z něhož koukaly dětské nohy. Bylo
vidět, že to na mnohé udělalo dojem. „Mami,
já jsem zlobil, on mě odnese. Já nechci ani
ten balíček, pojďme domů,“ měl slzy na krajíčku asi pětiletý chlapec. Nakonec Mikuláš
i s čertem prohlásili, že všechny přítomné děti
byly víceméně hodné a balíčky se sladkostmi
si odnášely domů všechny.
Venku před tělocvičnou pak sám starosta

Petr Blokša nafukoval balónky a rozdával přáníčka. To, aby si děti mohly napsat Ježíškovi,
co chtějí k Vánocům, a poslat mu to prostřednictvím balónků rovnou k nebeské bráně.
Hudba hrála, vonělo občerstvení a za okamžik

se všem představil folklorní soubor Pilky. Ještě se pak chvíli zpívalo a následně už nastal
velký okamžik a rozzářil se vánoční strom.
„Tímto považuji Advent v Pržně za zahájený,“
řekl spokojeným návštěvníkům starosta.

Co to cinká? Co to zvoní?
Kouzlo Vánoc jako loni.
Tichá chvíle k zastavení,
závan štěstí, nad ně není.
Děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ Pržno
přejí všem kouzelné Vánoce
a vše nejlepší v novém roce 2017.

Provozní doba obecního úřadu
Posledním pracovním dnem Obecního úřadu
Pržno v tomto roce bude středa 21. prosince,
kdy bude běžná provozní doba do 17 hodin,
jako každou středu. Od 22. 12. do 30. 12. bude
úřad zcela uzavřen. Běžný provoz pak bude
opětovně zahájen v pondělí 2. ledna 2017.

Klub seniorů zve na nadílku
Klub seniorů zve své členy na setkání spojené s tradiční Mikulášskou nadílkou. Konat
se bude v pondělí 5. prosince od 15 hodin
ve společenském sále Občanského centra
Pržno.
Rozloučení se starým rokem 2016 se bude
konat ve Frýdlantu nad Ostravicí v Letohrádku, a to 29. prosince. Sraz je na nádraží ČD
Pržno ve 12.30 hodin.

Štěpánský turnaj
ve stolním tenise
I letos se uskuteční ve cvičebně naší školy
Štěpánský turnaj ve stolním tenisu a bude to
už 11. ročník. Konat se bude v pondělí 26.
prosince. Přihlásit se můžete přímo na místě,
a to od 8.30 hodin. Turnaj organizuje Obec
Pržno a Sportovní klub Pržno. Mohou se ho
zúčastnit všichni neregistrovaní hráči, děti
i dospělí. Přihlášení budou bojovat o putovní pohár starosty obce a řadu dalších cen.
Startovné činí 30 Kč děti a 50 Kč dospělí. Jste
srdečně zváni.

Pržno kráčí na Lysou horu
Letošní výšlap na Lysou horu neproběhne
tradičně, tedy v čele se starostou, ale pouze individuálně. Žádám tímto všechny borce
Lysohorce, aby případný výstup zdokumentovali a zaslali na ou@przno.cz fotografie
z výstupu.  Děkuji. Petr Blokša, starosta

Pravidelný svoz
odpadů v prosinci
Svoz komunálních odpadů se uskuteční
ve středu 14. a 28. prosince. Odpady z chatovišť jsou v tomto období sváženy jednou
za 14 dní.
Svoz tříděných odpadů (papír, sklo, plast,
případně kovy) probíhá v pravidelných týdenních intervalech dle vytíženosti. Máte-li
připomínky, nebo podněty k odpadovému
hospodářství, obracejte se v úředních dnech
na referentku OÚ Pržno.
Zájemci si mohou na OÚ vyzvednout
kompostovatelné sáčky do košů na bio
odpady. Jsou zdarma.

Vánoční zpívání v kostele
Děti z mateřské i základní školy v Pržně zvou
všechny na akci nazvanou Vánoční zpívání
v kostele. Bude se konat v místním kostele 14.
prosince v 17 hodin. Jste všichni srdečně zváni.

Pozvánka na Zimní hry
S předstihem zveme všechny příznivce „zimních“ radovánek na další Zimní hry. Konat
se budou první lednovou sobotu, tedy 7. 1.
2017 od 13.30 hodin na hřišti SK Pržno. Opět
budou moci všichni přítomní, děti i dospělí,
změřit své síly v řadě netradičních disciplín.
Nezbývá než doufat, že nám k sportovnímu
zápolení nabídne Paní Zima i bílou nadílku.
Pravdou je, že organizátoři Zimních her v Pržně nemají problém s jakýmkoliv počasí. Určitě
přijďte, bude zábava a legrace, jako vždy.

Díky třídění se nám nezvedly
ceny svozu komunálního odpadu

Na listopadovém zasedání zastupitelstva
byla schválena Obecně závazná vyhláška
č.2/2016 o místním poplatku za odpady. Mnozí občané jistě ani netuší, jak je tento poplatek
tvořen a proč platí tolik, kolik právě platí. Proto
zde přináším malé vysvětlení.
Poplatek je tvořen za dvou částí. Jednak
z částky 250 Kč (tj. pevná částka) a pak z druhé částky, která je vypočítána ze skutečných
nákladů roku předchozího a počtu poplatníků.
Ta může dle stávající legislativy činit až 750 Kč.
Maximálně dnes tedy občan může zaplatit
1000 Kč/rok.
Naše náklady na odpady naštěstí nejsou až
tak vysoké, i přesto by ale podle úrovně nákladů
mohla tato druhá část poplatku dosáhnout výše
450 Kč. To by znamenalo, že celkový poplatek
by tak v Pržně mohl činit až 700 Kč na poplatníka. A proč tak moc? Důvod je jednoduchý. Platíme za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-

munálních odpadů více, než vybereme. Máme
tedy dilema, zdražovat či nezdražovat? Jak to
nejlépe řešit? My jsme se rozhodli nezdražovat.
Zastupitelstvo obce Pržno jednomyslně
schválilo výši poplatku na 500 Kč. Rozdíl mezi
příjmy a náklady, který činil přibližně mínus
200 tisíc korun, dorovnáme z jiných zdrojů.
Z jakých? Z odměn od společnosti EKO KOM
za třídění odpadů. V loňském roce se podařilo
díky třídění získat do rozpočtu částku cca 200
tisíc korun, které ztrátu dokryjí. A proto se určitě
třídit vyplácí!
Skutečnost, že většina občanů Pržna zodpovědně separuje, se nám potvrzuje dlouhodobě.
A nejinak tomu bylo i v tomto roce. Pržno letos
v soutěži o Keramickou popelnici obsadilo 13.
místo z 235 obcí do 2500 obyvatel v rámci Moravskoslezského kraje a polepšila si tak oproti
předchozímu roku o sedm příček. Snad se nám
bude dařit tento trend stále udržovat. Děkuji vám
za odpovědný přístup.  Petr Blokša, starosta

poděkování

Poděkování kulturní a sportovní komisi

Komise pod vedením paní Marie Vašutové po letech končí svou činnost. Děkuji všem, předsedkyni i členkám, za příkladnou a obětavou práci pro občany a pro obec. Doufám, že i v budoucnu se budu moci spolehnout na případnou pomoc členek při organizaci nejrůznějších kulturních a občanských aktivit.
Komise pro kulturu a sport – předsedkyně Marie Vašutová.
Členové: Naděžda Ivánková, Jarmila Gnidová, Helena Pavlásková, Lenka Pejková.

Petr Blokša

Kulečníkový turnaj po čtyřleté pauze
Po čtyřleté odmlce se opět naplno rozběhnul
Vánoční turnaj v kulečníku. Všechny předchozí
ročníky, a bylo jich celkem 22, byly vždy sehrány v hostinci U Adamců. Ten již dnes neexistuje, a tak se novým místem klání, v minulosti
hodně prestižních, stala restaurace U Lípy.
Letošní ročník bude turnajem, který ponese
jméno někdejšího dlouholetého organizátora,
hráče, kamaráda a šampiona pana Václava
Němce. Vašek v letošním roce dohrál svůj poslední boj. Na jeho počest pořadatelé pojme-

novali letošní 23. ročník. Nese název Memoriál
Vaška Němce. Celkem se na něj přihlásilo 14
hráčů. Závěrečná klání se uskuteční v sobotu
17. prosince. Boj o 3. místo bude zahájen v 15
hodin. Turnaj vyvrcholí finálovým soubojem, jehož začátek je naplánován na 17 hodin.
Za organizací turnaje stojí Jimm sound team
a Radim Polák. Tomu tedy patří dík za organizaci a také za připomínku člověka, který byl
dlouholetým předsedou SKP a sportu v obci se
věnoval desítky let. 
(PB)

Nenechte si ujít zpívání se sousedy
Den před štědrým večerem je přímo ideální k setkání s přáteli, sousedy, známými. Proto neseďte doma a přijďte na naši tradiční akci Zpívání se sousedy a užijte si předvánoční podvečer
v klidu a pohodě. Začínáme v 17 hodin před bývalým obecním úřadem. Pokud můžete, přineste
s sebou hudební nástroj. Uvítáme lucerničky, zvonečky, něco na zub i pro zahřátí.

Za celou Kulturní a sportovní komisi se na vás těší Marie Vašutová

Hovory s občany sál nezaplnily,
kdo ale přišel, byl spokojený
Vedení naší obce spolu se zastupiteli pořádalo v neděli 13. listopadu tradiční Hovory s občany. Sál v Občanském centru rozhodně nebyl zaplněn k prasknutí. Starosta Petr Blokša všechny
přivítal a pochválil úžasné občerstvení, které připravily dámy z kulturní komise. Hned ze startu
starosta shrnul, co se v obci tento rok dělo.
„Rok to byl docela klidný, bez výrazného
stresu. To ale v žádném případě neznamená,
že bychom tady na úřadě a na obci nic nedělali. Asi jste si všimli, že jsme nechali vyměnit
okna v kostele. Na tuto akci jsme získali dotaci,
takže máme všechna okna, tedy až na jedno, nová. To poslední, nedodělané, necháme
udělat příští rok. Jde totiž o okno původní a my
jsme si pohrávali smyšlenkou, že ho necháme
zrekonstruovat. Nakonec se však ukázalo, že
ona renovace by byla příliš nákladná. Takže
necháme vyrobit pouze věrnou kopii,“ vysvětloval starosta. Připomenul i další menší investiční
akce – opravy cest, přípravu výstavby odstavné plochy nebo autobusové zastávky.
Starosta se věnoval také výhledům do budoucna. „Budeme například řešit, co s budovou
bývalého obecního úřadu. Zatím to vypadá na to,
že bychom z něj vybudovali dům s obecními
byty. Měly by pomoci lidem, kteří se například
ocitli v nouzi, nebo mladým rodinám,“ naznačil Petr Blokša. Výzvou je také louka u kravína,
na které by teoreticky také mohl vyrůst bytový

dům, tentokrát s určením pro seniory a zároveň
mladé rodiny. Obec dále hodlá vybudovat kvalitní kamerový systém. A to nejen proto, že by
jej uvítali policisté, ale i z preventivních důvodů.
„Máme v plánu také upravit hřbitov, rozšířit veřejné osvětlení na něm i u cyklostezky nebo vybudovat krátký úsek chodníku směrem na Lubno.
Pozornost si zaslouží i příjezd k naší škole. Tím,
že mnozí rodiče ráno vozí své děti autem, jsou ty,
které jdou pěšky, v ohrožení,“ konstatoval starosta. Líbí se mu také myšlenka revitalizovat místní
rybník. Mohla by u něj vyrůst odpočinková zóna.
U fotbalového hřiště by zase mohl vzniknout odpočinkový areál pro rodiče s dětmi. Další sportoviště vidí nedaleko mostu přes řeku Ostravice.
„Také chceme opravit mostky na Plavařském
potoce a Mlýnském náhonu,“ upozornil starosta.
Petr Blokša také připomenul, že se obec snažila uspět v soutěži Vesnice roku. Nakonec z toho
bylo jen ocenění za stavbu Občanského centra.
„Neúspěch? Ano, dá se říct. Nejhorší na tom je,
že se můžeme s určitou částí obyvatel sebevíce
snažit, ale pokud se k nám nepřidá větší část lidí
z Pržna, neuspějeme. Komisi totiž úplně ze všeho
nejvíce zajímá, jaká je v obci pospolitost, jak se
lidé podílí na akcích, jaké má spolky, zkrátka, jak
se tam společně žije. A v tomto bodě máme co dohánět. Ostatně, stačí se rozhlédnout kolem sebe
a je vidět, kolik občanů a zastupitelů přišlo. Těm,
co dorazili, proto moc děkuju,“ doplnil starosta.
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Děti i dospělí slavnostně
rozsvítili vánoční strom

V první adventní neděli 27. listopadu se sešli lidé před obecním úřadem. Tradičně si poslechli
hudební vystoupení a společně rozsvítili vánoční strom. Počasí nepřálo, a tak lidé přivítali teplé
občerstvení – svařené víno i teplý čaj. Zatleskali dětem z mateřské školy a jejich krásnému vystoupení, folklornímu souboru Grunik i cimbálovce Satina. Ostravice tím zahájila letošní Advent.

UZAVŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA
V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
Upozorňujeme občany Ostravice že od 22.
12. 2016 do 3. 1. 2017 dochází k uzavření
sběrného dvora na Ostravici. Od 4. 1. 2017
bude sběrný dvůr otevřen v nezměněné
provozní době určené pro zimní období.
STŘEDA 12.00 – 15.00 hodin
SOBOTA 9.00 – 12.00 hodin

OÚ Ostravice

Ostravice pořádá
Vánoční koncert

Obec Ostravice
zve srdečně všechny
na Vánoční koncert
cimbálové muziky Satina.
Bude se konat
v sobotu 17. prosince od 17 hodin
ve farním kostele Nejsvětější Trojice.
Přijďte si odpočinout
a naladit se na vánoční vlnu.

OZNÁMENÍ
Ordinace lékařky o svátcích

Ordinace praktického lékaře, MUDr. Pavly
Sýkorové, informuje o omezeném provozu ordinace během vánočních svátků:
od 23. 12. – 26. 12. – DOVOLENÁ
od 28. 12. – 30. 12. – OMEZENÝ PROVOZ.
(Pouze akutní případy od 8.00 do 10.00 hodin,
odběry nebudou.)
Žádáme o včasné zajištění léků.

STAROSTA OBCE OSTRAVICE SVOLÁVÁ

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE OSTRAVICE
Místo konání:
sál hotelu Freud v Ostravici
Doba konání:
pondělí 12. prosince 2016 v 17.30 hodin

ZASEDÁNÍ JE VEŘEJNÉ

kos informuje

Senioři hráli bowling a mlsali Marlenku
Již po uzávěrce říjnového čísla uspořádal
klub v závěru měsíce října Memoriál Miloše Matušínského v bowlingu, který se konal tradičně
ve Starých Hamrech. Mezi ženami první tři místa obsadily paní Ondrušáková, Hrstková a Ježová. Mezi muži pánové Frydrýšek, Kožušník
a Matýsek. Vítězové obdrželi poháry a drobné
pozornosti.
První listopadovou akcí byl čtvrtý ročník soutěže v pečení, letos na téma „vše z mletého
masa“. Do soutěže se přihlásilo dvacet čtyři soutěžících s různými výrobky, které přítomní hodnotili nejdříve vizuálně a poté ochutnávkou. První
čtyři soutěžící byly odměněny a poté si přítomní

pochutnali na všech výrobcích. Součástí odpoledního
setkání byla také prodejní
ukázka bulharských výrobků
a koření pana Gistingera.
Pro opětovný zájem našich
členů jsme navštívili výrobnu
medového pečiva Marlenka
ve Frýdku-Místku, která stále rozšiřuje sortiment svých výrobků. Tyto jsme ochutnali a také
zakoupili. Příští akce Mikulášské odpoledne se
koná dne 7. prosince od 14 hodin v sále hotelu
Freud. Podrobnosti budou uvedeny na obvyklých místech a internetu. 
(JN)

Svatý Martin přijel, přibral sníh i bílého koně

Zpráva o činnosti Rady obce Ostravice za rok 2016
Vážení občané, dovolte, abychom vás seznámili s investičními celky, které byly realizovány
v letošním roce na území obce Ostravice
Kamerový systém
Po loňském úspěšném získání dotace na vybudování kamerového systému jsme v letošním
roce obdrželi dotaci z rozpočtu Ministerstva vnitra
ČR na rozšíření stávajícího kamerového systému, a to o další dva kamerové body. Nachází se
nad prostranstvím u základní školy a u nákupního centra COOP na dolní Ostravici. Celková výše
nákladů činila necelých 330 tisíc korun, z čehož
dotace byla 280 tisíc korun.
Husitská zvonice opravena
Obec získala dotaci na opravu husitské zvonice. Došlo k odstranění zvonice, byly vyměněny
i základy pro uložení věže včetně kotevních želez. Tyto práce byly nejsložitější, musely být prováděny s opatrností tak, aby nedošlo ke zhroucení stávajícího kamenného zdiva. Jednalo se
vesměs o ruční práci. Dřevěná konstrukce je
nově postavena dle moderní technologie a lepených modřínových trámů, které vynikají vysokou
odolností proti povětrnostním vlivům. Součástí
opravy byla také rekonstrukce zvonu a srdce, kotevního uchycení a podobně. Vše zakončila nová
střecha. Z estetického hlediska byla provedena
vysprávka vypadlé omítky mezi kameny, která
byla vyspárována. Rekonstrukce vyšla na 480
tisíc korun. Dotace z Ministerstva zemědělství
ČR z Programu obnovy a rozvoje činila 320 tisíc
korun. Obec tak uhradila ze svého rozpočtu 160
tisíc korun.
Odpočívadla s pítky pro sportovce
Obec Ostravice za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR zřídila u cyklostezky
tři nová odpočívadla. Vybudována byla za 260
tisíc korun. Obec ale zaplatila jen polovinu z této
částky, druhou polovinu, tedy 130 tisíc korun,
získala z dotace. V rámci rozšíření infrastruktury místní cyklostezky obec zřídila nové lavičky,
stojany na kola, veřejné cyklistické pumpy a pítka s pitnou vodou. Tato odpočívadla najdou lidé
na celkem třech místech v obci a budou sloužit
cyklistům, turistům, rodinám s dětmi nebo maminkám s kočárky. Všem těmto návštěvníkům jistě přijde vhod možnost odpočinutí, omytí si rukou
nebo doplnění tekutin, případně dofouknutí jízdního kola, kočárku nebo invalidního vozíku. Opěrné
stojany navíc umožní kolo si uzamknout a využít
možnost návštěvy např. turistického informačního centra, obchodu nebo restaurace. Vytipovány byly celkem tři lokality tak, aby splňovaly tři
základní podmínky. Návaznost na cyklostezku,
možnost připojení na vodovodní řad a využití
obecního nebo veřejně prospěšného pozemku.
Odpočívadla vznikla u mostu Petra Bezruče,
na hřišti a na autobusovém stanovišti u fontánky.
Toalety u základní školy
Až půjdete v zimě bruslit na hřiště u naší základní školy, určit budete rádi za nové sociální

Vánoční mše na Ostravici

Již druhý ročník Svatomartinských hodů se konal v areálu bývalé pily v obci Ostravice
v sobotu 12. listopadu od 11 do 20 hodin. Počasí sice přívětivé moc nebylo, přesto lidé přišli
a pochutnali si na tradiční svatomartinské huse a víně z jižní Moravy.
Na akci dorazila i slavnostní družina na koních v čele se sv. Martinem. K poslechu hrál
osobitý písničkář Vlasta Redl, hudební uskupení Acoustic Irish s muzikou s nádechem
beskydských hor, folklorní soubor Grunik či cimbálová muzika Lipka. Děti si užily divadelní
představení Ukradený. Zájemci si vyzkoušeli malovat na sklo, vyrobit si postavičku z šustí či
jednoduché šperky a ozdoby z korálků.

Farní kostel Českobratrské
církve evangelické:
25. 12. – 9.00
1. 1. – 9.00
Římskokatolický kostel Nejsvětější Trojice:
24. 12. – 20.00 Vigilie Slavnosti Narození Páně
25. 12. – 8.00 Slavnost Narození Páně
26. 12. – 9.00 Svátek sv. Štěpána
30. 12. – 17.00 Svátek Svaté rodiny
31. 12. – 16.00 Poděkování za rok 2016
s prosbou o Boží pomoc do roku 2017
1. 1. – 8.00 Slavnost Matky Boží, Panny Marie

zázemí, které tam najdete. Slouží pro potřeby
široké veřejnosti. Obec ho nechala vybudovat
na základě požadavků občanů. Celkové náklady
činily 360 tisíc korun.
Knihobudky pro čtenáře
Obec Ostravice společně s naší knihovnou
nechala pro občany postavit dvě knihobudky.
První stojí u Hasičské zbrojnice, druhou najdete
naproti hotelu Freud pod kaštanem. Krásnou
práci odvedla Stolárna na Kopci a řezbář Luděk
Vančura.
Oprava bytového fondu
Již loni jsme započali průběžnou rekonstrukci
bytového fondu v objektu Dům s byty pro seniory,
kde jsme letos zrekonstruovali tři byty, nákladem
cca 750 tisíc korun. Dále byl kompletně vyměněn
jeden ze dvou výtahů. Výměna vyšla na 800 tisíc korun. Tyto prostředky hradila obec se svého
rozpočtu.
Cisterna na pitnou vodu
V rámci zlepšování služeb v oblasti provozu
vodovodního řádu obce a také zajištění náhradního zásobování obce pitnou vodou rozhodla rada
obce o zakoupení cisterny na pitnou vodu. Cena
cisterny činila přibližně půl milionu korun. Obec ji
již několikrát úspěšně vyzkoušela v praxi.
Zakoupení malotraktoru
V rámci zkvalitnění služeb při zimní údržbě
chodníku a modernizaci vozového parku rada
obce rozhodla o zakoupení nového malotraktoru
značky Yukon s příslušenstvím, to je se sněhovými radlicemi. Obec již jeden malotraktor této
značky vlastní. Osvědčil se, takže byl zakoupen
totožný typ, a to i s ohledem na finanční možnosti
obce.
Přechod pro chodce dolní Jednota
Po dlouhých peripetiích týkajících se přechodu
pro chodce před dolní prodejnou jednota COOP,
o kterém jsme již několikrát informovali, zastupitelstvo obce pověřilo radu obce, aby konala
potřebné kroky k jeho vybudování. V současné
době je vydáno územní rozhodnutí, dokončuje
se dokumentace pro stavební povolení. Předpokládáme, že po novém roce bychom mohli mít
stavební povolení.
Rozšiřování vodovodních řadů
Obec připravuje dokumentaci pro vydání
územního rozhodnutí pro výstavbu vodovodu
a kanalizace v lokalitách Ostravice – pod DPS
a směr RD paní Adámková – pana Michny.
Rozvody elektřiny v areálu TJ
Obec vybudovala rozvody nízkého napětí
v areálu TJ Sokol Ostravice, kde je nyní možno
odebírat plný výkon hlavního jističe v několika
místech po hřišti. Tato stavba slouží převážně
pro pořádání sportovních a kulturně-společenských akcí, jako je například Adrenalin cup nebo
Den obce Ostravice. Výše investice činí 700 tisíc
korun. Peníze uhradila obec, celé dílo darovala

krátce z obce
Surfujte zdarma
na obecním úřadě
Máte něco na vyřízení v budově obecního úřadu nebo čekáte u lékaře, až přijdete
na řadu? Můžete si zpříjemnit dlouhou chvíli.
Obec pro vás nainstalovala veřejnou internetovou síť. Heslo na wi-fi připojení najdete
u vstupu do budovy.

Přijďte si pro nový
stolní kalendář
Nový stolní kalendář pro rok 2017 je už skoro hotový. Každá domácnost na Ostravici má
ten svůj připraven na obecním úřadě. Přijít si
pro něj můžete od 12. prosince.

spolku TJ Sokol Ostravice.
Místní knihovna a informační centrum
Obec v letošním roce provedla modernizaci
počítačové sítě včetně výměny jejich komponentů. Dále bylo pro pořádání společných akcí s dětmi zakoupeno 40 židlí. Kráčíme s dobou, takže
ve spolupráci s knihovnou jsme vytvořili aplikaci
pro mobilní telefony. Obsahuje informace o obci,
aktuality či pozvánky.
Stavba nového obecního úřadu a náměstí
Zastupitelstvo obce na svém jednání pověřilo radu obce, aby se začala zabývat investicí
výstavby nové radnice a náměstí. Rada obce si
pro plnění tohoto úkolu vytvořila jedenáctičlennou komisi složenou z odborníků a zástupců
veřejnosti. Ta se touto otázkou pečlivě zabývala,
byla seznámena s poměry na místě. Doporučila
radě nezabývat se přestavbou staré administrativní budovy, ale zvolit variantu výstavby nové
budovy na nové ploše. Na základě žádosti rady
byl osloven vlastník areálu bývalé pily, aby se vyjádřil k ceně. Po jednání starosty a místostarosty obce pak písemně zaslal návrh, že pozemky
pro výstavbu nové radnice a náměstí v rozsahu
cca 5 tisíc metrů obci daruje. Součástí daru jsou
i podmínky, například, že obec 50 let tyto pozemky neprodá, nebo že obec investuje ve prospěch
kultury na náměstí milion korun ročně po dobu
15 let. Neposledně, že na místě stávající budovy OÚ bude vybudováno parkoviště. Celá tato
záležitost je projednána v komisi a radě obce.
Smlouva o smlouvě budoucí bude po vypracování předložena zastupitelstvu pravděpodobně
na jaře 2017.
Pár slov nakonec
Závěrem je nutné říci, že obec řádně splácela své závazky vyplývající ze stavby kanalizace
a rekonstrukce elektroinstalace a změně vytápění v MŠ, kde se jedná o splátky ve výši 4 milionů
korun ročně. Letos jsme také provedli refinancování úvěru u kanalizace ve výši 17, 6 milionu
korun za podstatně nižší úroky, než obec hradila
doposud. Mimo výše uvedené investiční celky
jsme průběžně řešili běžné, ačkoliv důležité opravy veřejného osvětlení, komunikací, vodovodního
řadu a hmotného i nehmotného majetku obce
Ostravice dle volných finančních prostředků.
Ke dni uzávěrky novin obec disponuje finančními
prostředky a kontokorentní úvěr, který má obec
k dispozici, používá jako rezervu pro případ nenadálých událostí.

Provoz obecního úřadu
v době vánočních svátků
Pondělí - 19. 12. 2016 – úřední den.
Úterý - 20. 12. 2016 – zavřeno.
Středa - 21. 12. 2016 – úřední den.
Čtvrtek - 22. 12. 2016 – úřední den pouze
do 12 hodin.
Pátek - 23. 12. 2016 – zavřeno.
Pondělí - 26. 12. 2016 – zavřeno.
Úterý - 27. 12. 2016 – zavřeno.
Středa- 28. 12. 2016 – zavřeno.
Čtvrtek - 29. 12. 2016 – zavřeno.
Pátek - 30. 12. 2016 – zavřeno.
Úřední hodiny: 8.00 – 11.00,
12.00 – 17.00 hodin.
Pokladní hodiny: 8.00 – 11.00,
12.00 – 16.00 hodin.

Zaplatit na pokladně obecního úřadu bude možné nejpozději do 22.
12. do 12.00 hodin. Po tomto datu je
možnost uhrazení pouze na bankovní
účet: 3125781/0100.
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Prosinec 2016

Malenovice

Obecní dům Malenovice
má novou krytou terasu
Milí spoluobčané,

nejkrásnější svátky roku jsou na dveřmi.
My vám přejeme, aby byly pro všechny
plné radosti, příjemných zážitků a rodinné pohody.
Šťastné Vánoce a veselý Silvestr
vám přejí zaměstnanci obecního úřadu
a starosta Vladimír Malarz.

Pozvánka na zastupitelstvo obce

Zveme vás na 10. zasedání zastupitelů obce
Malenovice. Bude se konat ve středu 14. prosince
od 18 hodin v sále Obecního domu Malenovice.
Navržený program:
Informace o činnosti obecního úřadu.
Žádosti na poskytnutí dotací z rozpočtu obce Malenovice – kotlíkové dotace.
Úprava rozpočtu č.4/2016.
Zpráva kontrolního a finančního výboru.
Finanční dary členům výborů a komisí.

Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotací z rozpočtu obce Malenovice na rok 2017.
Dar občanům obce na rok 2017 (výsadba zeleně).
Rozpočet obce na rok 2017.
Pověření starosty obce k rozpočtovým úpravám
do konce roku 2016 v plném rozsahu.
Převod hmotné nemovité věci – pozemků
na LESY ČR, s.p. – regulace vodního toku Satina.
Organizační a různé.

Vladimír Malarz, starosta Malenovic

Až půjdete na nějakou akci do Obecního domu Malenovice, určitě se podívejte
i na novou krytou terasu. Objekt díky ní
získal nové a slunné prostory.
Práce na nové terase začaly letos na začátku letních prázdnin. Stavby se na základě výběrového řízení ujala firma DIK stavby
s.r.o.. Termín dokončení byl konec listopadu,
což se nakonec stihlo. „Přístavbou se rozšíří
prostory restaurace. Díky tomu se tam bude
moci i tančit. Navíc krytá terasa přijde vhod
v létě při nepřízni počasí,“ vysvětlil starosta
Vladimír Malarz.
Obecní dům v Malenovicích navštěvuje
pravidelně velké množství obyvatel naší obce.
Krom toho, že v něm má zázemí Centrum volného času U Rosničky, se tam koná spousta

pravidelných akcí, včetně zasedání zastupitelů obce. Navíc si tamní sál mohou lidé i pro-

najmout ke svým rodinným oslavám a dalším
účelům.

Centrum volného času U Rosničky
pořádalo v listopadu řadu akcí

Obec podporuje kotlíkové dotace

Zájemci, kteří využijí dotaci z programu Moravskoslezského kraje, tzv. Kotlíkové dotace,
si mohou zažádat o příspěvek také na naší
obci. Zastupitelé na své poslední říjnové schůzi
schválili dotaci ve výši pěti procent z částky,
kterou poskytl žadatelům krajský úřad.
Starosta obce Vladimír Malarz ale upozorňuje občany ještě na jednu věc týkající se kotlů.
Majitelé většiny kotlů na tuhá paliva napojených
na teplovodní soustavu ústředního vytápění
domu mají podle platného zákona o ochraně
ovzduší od roku 2012 novou povinnost, kterou
musí splnit do konce letošního roku. Do konce
roku musí každý spalovací zdroj na tuhá paliva
o příkonu 10–300 kW napojený na radiátory
projít kontrolou technického stavu a provozu
(revizí). Od 1. ledna 2017 si totiž může úřad
vaší obce s rozšířenou působností vyžádat
potvrzení o revizi. V případě nedodržení povinnosti čeká domácnosti postih až do výše
20 tisíc korun. Nejpozději za dva roky je nutné

krátce z obce
Platba za odpady zůstává stejná
Občané Malenovic mohou již od ledna
platit za odvoz a likvidaci odpadů. Částka pro
trvale žijící občany je stejná jako v loňském
roce, a to 450 Kč za osobu na rok. Pro majitele rekreačních objektů, kteří v naší obci nemají
trvalé bydliště, se částka rovněž nemění a zůstává ve výši 500 Kč za objekt na rok. Současně s platbou budou vydány nálepky na popelnice platné pro rok 2017. Upozorňujeme
všechny, že neoznačené popelnice nebudou
od 1. dubna 2017 vyvezeny.

revizi kotle pravidelně zopakovat. „Jde o obdobu pravidelných technických kontrol u aut.
Rozdíl je v tom, že s kotlem nejdete na STK,
ale technik přijde za vámi domů. Dobrá technická kondice kotlů je pro nás základem vedoucím k minimalizaci dopadů vytápění na životní
prostředí a k jejich efektivnímu i bezpečnému
provozu. Kotel má být dle zákona o ochraně
ovzduší instalován, provozován a udržován
v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem
a spalovat palivo určené výrobcem kotle. To se
mnohdy neděje a důsledkem jsou zakouřené
obce v zimním období. Řada zodpovědných
lidí si tyto kontroly již běžně provádí, zákon
tak zakotvil takzvanou dobrou praxi. Pravidelnými revizemi chceme zajistit dobrý technický
stav zdrojů vytápění a přispět tím ke snížení vlivu lokálních topenišť na ovzduší po celé
ČR,“ vysvětluje ředitel odboru ochrany ovzduší ministerstva životního prostředí Kurt Dědič.
Pokud jste letos instalovali nebo ještě budete
instalovat zcela nový kotel, mějte na paměti, že
protokol o revizi musí mít všechny, tedy i nové
kotle. Protože ne každý montážní technik má
oprávnění ke kontrolám technického stavu,
máte možnost si situaci zjednodušit tím, že si
vyberete takového dodavatele, který v rámci
instalace nového kotle zajistí i revizi zdarma.

Malenovice zvou
všechny na ples

Tradiční Obecní ples se bude konat v pátek
13. ledna 2017 od 19 hodin v sále Hospody
Pod Borovou. Na hosty čeká dobrá zábava
i tombola. Jste všichni srdečně zváni.

Slavnostní mše na Borové
Obecního úřad
o vánočních svátcích
Pokud si budete chtít něco vyřídit na obecním úřadě před Vánoci, musíte to stihnout
do středy 21. prosince, kdy bude poslední
úřední den. Otevřeno je do 16.30 hodin. Běžný provoz pak začne až po svátcích v pondělí
2. ledna 2017. V případě nutnosti volejte starostovi – tel. 724 161 989.

Nakrmte o Vánocích
lesní zvířata

Také tyto Vánoce můžete vzít děti na Štědrý den do lesa. Miroslav Sajdl pořádá tradiční
vánoční krmení zvířátek. Sraz je, jako každoročně, v 10 hodin u jízdárny. Pojďte se provětrat a udělat dobrý skutek.

Vodovodní řad
na Satině je hotov

Obec Malenovice má zkolaudovaný nový
vodovodní řad Malenovice Satina. Nyní je řada
na občanech, kteří se chtějí na řad napojit, aby
si vyřídili příslušnou dokumentaci a povolení
k přípojkám. Více informací se mohou dozvědět na obci u starosty Vladimíra Malarze.

Vyřiďte si potřebné
na obecním úřadě

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

24. 12 – 21.00 Slavnostní půlnoční mše
25. 12. – 8.30 Slavnostní mše
26. 12. – 8.30 Mše Svatého Štěpána
31. 12. – 18.00 Poděkování za uplynulý rok
1. 1. 2017 – 8.30 Novoroční mše

Děti z dramatického kroužku
pod vedením Petry Vlčkové vystoupily
na Svatomartinském posezení.

Vánoční dílničky bavily malé i velké
návštěvníky. Pod rukama účastníků
vznikaly nádherné dekorace.

Patchworková sobota patřila tvůrčím
osobnostem. Vyráběly panenky – elfy,
soby i další vánoční dekorace.

Lanovka na Lysou horu? Ať rozhodnou naši občané

O nás bez nás. I tak by se dala nazvat debata
o výstavbě lanovky na Lysou horu. „Se zájmem
sleduji v médiích čím dál častější debaty o výstavbě lanovky na Lysou horu, která by mohla vést
i z Malenovic, z Ostravice nebo z Krásné. O to
více mne udivuje, že se ještě nikdo neobtěžoval
zeptat se na názor nás, lidí z naší obce,“ podotkl
starosta Malenovic Vladimír Malarz. Zdůraznil, že
ne všem by se tato situace líbila. Vždyť spousta
nových obyvatel do Malenovic přišla právě proto,
že je obec pod horami, je tichá a má čisté ovzduší. „Navíc je třeba si uvědomit, že pro výstavbu lanovky je nejdříve nutná změna v územním plánu
obce. Při každé změně dostávají vždy slovo lidé.
Zastupitelé mají povinnost při svém rozhodování
vycházet z jejich názorů a přání,“ pokračoval starosta. Pokud by tedy tlaky na výstavbu lanovky
zesílily, nevylučuje místní referendum.
Vladimír Malarz má na stole dvě plné krabice
zajímavých dokumentů. Co v nich je? „Jsou plné
studií, výkresů a posudků. Není to totiž poprvé,
kdy někdo přišel s tímto nápadem. Spodní stanice
lanovky měla podle posledních návrhů stát u hotelu Bezruč. Návrh počítal i s tím, že k hotelu vede
sjezdovka z Lysé hory. Takže pokud chce někdo
něco vymýšlet, nemusí, stačí se stavit a podívat
se,“ říká s nadsázkou starosta. Na otázku, jak
vnímá tuto citlivou záležitost on sám, odvětil:
„Pokud by se měla někdy v budoucnu postavit
lanovka na Lysou horu, tak jedině s tím, že by se
na ní udělaly i lyžařské sjezdovky s komplexním
zázemím. Že by tam vznikl moderní lyžařský areál. Stavět ji ale jen proto, že se někomu nechce

šlapat nahoru, je podle mne nepřijatelné. Já sám
bych ji sice využíval pro cestu dolů, protože při
sestupu trpí kolena, ale k životu ji rozhodně nepotřebuji. Hlavně však zdůrazňuji, rozhodnout by
měli naši občané. Jim by totiž tato vymoženost
změnila podmínky pro život. Na druhou stranu by
zde vznikla nová pracovní místa, což také není
zanedbatelný fakt. Jsem tedy na vážkách. Obě
varianty mají svá pro i proti.“
Jak již bylo zmíněno, není to zdaleka poprvé, kdy někdo zatoužil postavit lanovou dráhu
na náš nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd. Poprvé se myšlenka objevila na začátku
padesátých let minulého století. Malenovice se
měly stát hlavním střediskem rekreace pracujících. V roce 1953 byla vypracována předběžná
projektová dokumentace. Následující rok ji doplnila i expertíza vodohospodářského rozvojového
střediska v Brně. Už to vypadalo, že se začne
stavět. Nakonec ale chybělo to hlavní – peníze.
Záměr postavit lanovku opět vyplaval na povrch
v roce 1956. Stalo se tak v souvislosti s přípravou
výstavby zotavovny ROH v Malenovicích – Satině. Na místo se tenkrát sjeli odborníci s mnoha

komisí či odborů. Dali hlavy dohromady, takže
v roce 1961 byla na světě již konkrétní projektová
dokumentace. Lanovka měla mít kabinky pro čtyři
dospělé stojící osoby. Počítalo se s vybudováním
nástupní haly s čekárnou a sociálním zařízením
na tzv. Karáskově louce. Výstupní stanice měla
být na vrcholu Lysé hory. Lanové dráze měl
ustoupit 15 metrů široký pás lesa, a to v celé
její délce 1800 metrů. Provoz mělo zajišťovat
deset zaměstnanců. O tom, že stavba lanovky
byla tehdy opravdu na spadnutí, svědčí fakt, že
byla začleněna do konce třetí pětiletky. A to mělo
tenkrát svou váhu. V roce 1962 bylo ke stavbě
vydáno hygienické povolení, probíhala jednání
o změně územního plánu, zajišťovalo se elektrické napájení. Termín zahájení prací byl rok 1963.
Lanovka měla být za dva roky hotová. Náklady
činily téměř třináct milionů korun. I tentokrát ale
stopku všem plánům vystavil nedostatek financí.
O stavbě lanovky se pak hovořilo v roce 1967, ale
ani tentokrát k zahájení prací nedošlo. Naposledy
se plán pokusilo oživit vedení Malenovic začátkem devadesátých let minulého století. Rovněž
bez úspěchu.

Pokud se chystáte na kastraci své kočky, můžete si přijít na obecní úřad pro kupon na dvousetkorunovou slevu. Ten pak uplatníte u veterináře. Sleva
se vztahuje i na více koček jednoho majitele. U každé kočky získáte slevu 200 korun, a to i kdybyste
měli pouze jeden výstřižek.
Co vám kastrace kočky přinese? Pokud myši

lovila, bude je lovit i nadále a nebude ztrácet čas
mrouskáním. Pokud nelovila, asi je lovit nebude.
Pokud značkovala (i kočky značkují), pravděpodobně značkovat přestane. Nebudete mít starosti s koťaty. Pro kočku není tento zákrok výraznou zátěží.
Objednat se můžete u veterinářů paní Domesové:
776 792 394 nebo pana Konvičky: 558 675 064.

Přijďte si pro slevu na kastraci kočky

Rosnička před Vánoci
Centrum volného času U Rosničky
bude mít letošní poslední hlídání a volnou
hernu ve středu 21.12. Provoz pak zahájíme v úterý 3. ledna. Přejeme všem krásné a pohodové Vánoce, veselý a rozdováděný Silvestr a do nového roku hodně
štěstí, zdraví a spokojených společných
chvil u nás v centru.
 Centrum volného času U Rosničky

jubilea
V měsíci prosinci oslaví jubileum:
paní Věra Malaníková – 82 let,
pan František Drabina – 70 let.
Oslavencům přejeme všechno nejlepší,
mnoho štěstí, životního elánu, optimismu, splnění všech přání a do dalších let
pevné zdraví, klid a rodinnou pohodu.

Zveme všechny děti a dospělé na betlémské pásmo.
Čeká vás výroba lucerniček a poté půjdeme pro betlémské světlo
do kostela sv. Ignáce.

v úterý 20. 12. od 9.00 hodin
Zazpíváme si společně koledy, ochutnáme cukroví a
možná přinese Ježíšek i nějaký dárek do herny.
Zveme všechny rodiče a malé děti na besídku u
vánočního stromečku.

Můžete se také přidat a společně s oddílem Tom Lysáci pro
betlémské světlo zajet. Odjíždí se vlakem z Frýdlantu n. O., s sebou
bezpečnou lucernu, peníze na vlak a malou svačinu.
Více info u p. Žídkové, tel. 608 239 096.
Těšíme se na všechny!!!
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Metylovice
Vážení spoluobčané,

blíží se nám Vánoce, nejkrásnější svátky v roce. Přejeme vám,
abyste při nich zažívali jen samé radostné a spokojené chvíle.
Užijte si dny volna i veselý Silvestr. Do nového roku 2017 vám
pak přejeme mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v práci i ve škole.



Vedení obce a zaměstnanci OÚ

Začala spolupráce s městem
Krásno nad Kysucou (SK)

Obec Metylovice podala žádost o dotaci z evropského programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
s partnerským městem Krásno nad Kysucou.
Projekt nese název Přibližme se společnému přírodnímu a kulturnímu dědictví.
„V rámci dotace žádáme o finance na realizaci
cyklotrasy nad sadem, přístřešek pro turisty u Božích muk a pořízení party stanu,“ přiblížil starosta
Lukáš Halata. Pokračoval, že obec s městem
Krásno nad Kysucou uzavřelo dohodu o spolupráci. „Proč jsme si vybrali zrovna toto město?
Vlastně si oni vybrali nás. Hledali na české straně
partnera, který má připravené projekty (stavební

Odvoz odpadů v prosinci
Odvoz odpadů v měsíci prosinci 2016
je ve středu 14. a 28. 12.

povolení či územní souhlas), cílené na zvýšení
atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro
obyvatelé a návštěvníky přeshraničního regionu.
Oni sami žádají o dotaci na výstavbu rozhledny,
obnovu bunkru z 2. světové války a informační
tabule. Jde o náš první společný projekt,“ pokračoval starosta. Jak dále řekl, spolupráce mezi
obcí Metylovice a městem Krásno n. K. se může
rozvíjet například i v neinvestiční oblasti, jako je
ozvučení a osvětlení kinosálu pro nově vznikající
divadelní soubor při TJ Sokol Metylovice.

Mše v kostele Všech svatých
24. 12. – 23.00
25. 12. – 10.00
26. 12. – 10.00 Svátek sv. Štěpána
31. 12. – 18.00
1. 1. 2017 – 10.00

Děti si ve škole pořádně zaběhají

Nová běžecká dráha vzniká na hřišti za základní školou. Bude vybavena i malým doskočištěm. Dráha má sloužit k zefektivnění výuky
dětí na základní škole. Je dlouhá 30 metrů
a slouží hlavně k nácviku startů, sprintu a dalších běžeckých stylů. Výhodou dráhy je, že
umožňuje vyučujícímu srovnání výkonů jednotlivých žáků a pro děti tak vzniká důležitý motivační faktor, jak zlepšovat své výkony právě

v tělesné výchově. Ve sportovním areálu školy
jsou k dispozici také fotbalové branky. Děti si
tak mohou zahrát míčové hry nejen v tělocviku,
v družině, ale i ve svém volném čase.
Velkou zásluhu na vybudování běžecké
dráhy má místostarosta Radomír Kulhánek.
Financuje ji obec Metylovice. Branky zakoupila
škola s využitím finančního daru Enduro klubu
Palkovice z.s.

Školáci i učitelé zvou na Vánoční koncert

Zanechte předvánočního shonu, zbavte se
stresu a přijďte na vánoční koncert, který pro
vás připravila naše škola. Koná se 16. prosince, a to ve dvou časech – od 9.30 a od 17
hodin.
„Vánoční koncert jsme pojmenovali A blízko,
blizoučko je Štědrý den. Je to tradiční, již šestý
ročník. Vystupují na něm děti ze základní i mateřské školy, mažoretky, kytarový a flétnový
soubor i malí houslisté. O hudební doprovod se
tradičně postará Ad-Re-Na-LLin & Spol, který
doplní noví hudebníci z řad našich současných
žáků a rodičovské veřejnosti,“ uvedla ředitelka

školy Renata Spustová.
Na koncertě zazní neznámé koledy, spirituály a církevní písně. Děti si zazpívají i starou
latinskou píseň. Lidé tentokrát uslyší i několik
sólistů. „Těšíme se na vaši návštěvu, budeme
hrát celým srdcem. Děti trénují hodně a s plným nasazením, takže do toho dáváme vše,“
zve ředitelka.
Dvě metylovické děti budou také recitovat
na 28. ročníku Vánočního koncertu frýdlantského dechového orchestru, který se koná 10. 12.
v 18 hodin v kulturním domě Frýdlant. Přijďte je
podpořit,“ doplnila Renata Spustová.

Halloween si užily všechny naše děti

Děti ze základní a mateřské školy si letos Halloween opravdu užily. Zaměstnanci školy pro ně
připravili Halloweenský podvečer. Hned u vchodu, kde svítily dýně a světýlka, na všechny příchozí čekaly strašidelné postavy, kolem kterých museli projít. Děti nafasovaly frkačky a drobné dárky
a sladkosti. Odvahu musely prokázat na strašidelné stezce. Dokazovaly i své motorické dovednosti při skoku v pytli. Pobavily se na výtvarných
stanovištích a vyrobily si i své vlastní lucerničky.
Také děti z mateřinky se na strašidelný den
pečlivě připravovaly. Paní učitelky si s nimi
povídaly o tradici Dušiček i o samotném Halloweenu. Navštívilo je i strašidlo, kterému vymýšlely jméno, a poté si společně zahrály pohybové hry „Na strašidlo“ a „Chodí bubák okolo“.
V dalších dnech se děti naučily krátkou básničku, zatančily si u písniček z pohádky Ať žijí
duchové, tvořily dýně a strašidla, masky čarodějnic. V pátek se ve školce konalo Halloweenské dopoledne s čarodějnicemi, na které si děti
z domu přinesly strašidelné masky a převleky.

dárky a řekli jsme si o symbolice Adventu
a čekání na Ježíška. Děti si vytvořily i krásný
adventní věnec. „Byl to náš první ročník Zpívání
na schodech. Věřím, že se z toho stane naše
tradice,“ řekla ředitelka školy Renata Spusto-

Děti plnily různé úkoly – hod míčkem na dýni,
tanec s balonkem, taneční soutěž, relaxovaly
při tanci se strašidýlky a závěrem všechny děti

dostaly sladkou odměnu. Učitelky tímto děkují
všem maminkám i tatínkům, že dětem přichystali krásné kostýmy.

Sdružení rodičů pořádalo na podzim řadu akcí
Náš spolek se v sobotu 3. září poprvé v historii
účastnil stánkovým prodejem Dne obce. A nebyl
to ledajaký stánek, prodávali jsme domácí zákusky a buchtičky. Plán A byl prodávat langoše, ale
zvítězil plán B, že zapojíme i rodiče a prarodiče,
kteří nám tímhle mohou pomoct, a společně jsme
napekli ovocné bublaniny, rolády, řezy, muffiny,
šneky, věnečky, linecká kolečka a další dobroty.
Vyrobili jsme si pěkné transparenty na stánek
s otisky dětských ručiček a šli jsme „do boje“ :-)
Zpočátku jsme se zalekli množství, které
máme prodat, ale už po osmnácté hodině jsme
neměli co prodávat. Ještě jsme neměli pořádně
připravený stánek, ani na sobě zástěry a už byly
fronty zleva i zprava na všechny ty laskominy,
které se prodávaly samy tím, jak krásně vypadaly. A k tomu všemu se podávalo dobré kafíčko, čaj
a kakao. Děkujeme všem zákazníkům, kteří u nás
neváhali utrácet své peníze (někteří si nechávali
zabalit dobroty i domů), že nás, teda hlavně děti
z Metylovic, podpořili svým nákupem. Kdo není
na sladké, tak si k nám chodil aspoň na kafíčko.
Děkujeme jmenovitě maminkám a babičkám,
které nám pomohly a napekly a některé daly
i kontakt na sebe, s tím, že kdykoliv nás podpoří
a pomohou. Veliké díky paní Monice Solawové,
paní Martině Šigutové, paní Vladimíře Volné,
paní Marii Swiderové, paní Petře Černochové,
paní Martině Dybalové, paní Nadi Kopřivové,
paní Martině Halatové a paní Zuzaně Čečotkové.
O ostatní napečení jsme se postarali my, členové
Sdružení rodičů. Také děkujeme všem, kteří se

Na základní škole začal Advent

Na základní škole začal symbolicky Advent už
v pátek 25. listopadu. Všichni si užili slavnostní
rozsvícení vánočního stromu ve vestibulu školy.
„Společně jsme si s dětmi z mateřinky i základní školy zazpívali koledy, rozdali drobné
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vá. Upřesnila, že na poslední týden výuky jsou
nachystány adventní dílny, speciální vánoční
programy, jako je pečení cukroví, vizovického
pečiva, výroba vánočních ozdob či základní
výuka tkaní tapisérií pro větší a zručnější děti.

starali, abychom měli vše, co potřebujeme.
16. září jsme se zase sešli v hojném počtu
před školou a vyrazili směr Baděnovice – k Volného lesu. Počasí nám opět přálo, bylo téměř jasno. Od ZŠ jsme došli k sokolovně, kde děti dostaly do batůžků buřtíky s chleby a nápoje. A potom
už následovala túra přes pole a lesy. Některé děti
měly své tempo, a tím pádem jsme se rozdělili
na tři skupiny. První skupina byla v popředí a doslova běžela (asi se tak moc těšila na opékání),
druhá skupina měla pozvolné tempo, ale trochu
tápala v cestě k cíli, protože první skupina stihla
v tom všem shonu strhávat i fáborky. Třetí skupina byla s malými uplakanými dětmi, které měly
hlad, ztrácely dudlíčky a staly se i další ´nehody´.
Nicméně třetí skupina dohnala tu druhou, všichni
dali síly dohromady a bez fáborků našli skupinu
číslo 1, která si už opékala buřtíky. Nakonec jsme
se všichni kochali výhledem na naši obec a pozorovali stíhačky, které nám létaly nad hlavami
ze Dní NATO z Mošnova. Cestu zpátky jsme
už všichni pohromadě zvládli ´zkratkou´ z kopce
dolů, přes louky, a ani ploty nám nedělaly problé-

my… Neúnavné děti ještě zvládly z kopců válet
sudy. V pořádku a se zastávkou u rodinky Vivialů,
kde si děti daly ještě občerstvení a natrhaly maliny, jsme dorazili k ZŠ, kde už čekali rodiče. Bylo
to moc hezké odpoledne a věříme, že na jaře vyrazíme zase v tak velkém počtu!
28. září se naše sdružení rodičů mělo možnost malou měrou účastnit Pohádkové cesty
do Půlnočního království. Poprvé v naší historii.
Na konci celé té cesty, plné báječných pohádkových bytostí, jsme v Myslivecké chatě měli
možnost prodávat teplé polévky a červený svařáček pro rodiče. Polévky byly gulášovka a zelňačka a z ohlasů víme, že chutnaly a parádně
zahřály. Výtěžek opět poputuje za našimi dětmi do Metylovic. Děkujeme za účast na cestě
i v našem okýnku.
3. listopadu se měl konat Halloween, který
jsme byli nuceni kvůli nepřízni počasí zrušit.
Chystáme náhradní program, nejspíš formou
Čertovské diskotéky v sokolovně. Omlouváme
se všem dětem i rodičům!

Sdružení rodičů Metylovice, o.s.

Rozšíříme náš obecní vodovod

V Metylovicích se rozšíří vodovod v lokalitě
u sv. Anny a dále ve směru na Žukov. Jak prozradil starosta Metylovic Lukáš Halata, obec
má zpracovanou studii a nyní již vybrala projektanta, který proces dotáhne až do konce,

tedy k získání stavebního povolení. Lidé v tamní lokalitě se v současné době musí spoléhat
na své vlastní zdroje podzemní vody, což se
vodovodem změní. V lokalitě je přibližně 30
rodinných domků a chat.

Od 1. ledna 2017 dochází ke změně ceny
vodného a stočného:
voda pitná (vodné) - 36,01 Kč/m3 (bez DPH)
41,41 Kč/m3 (včetně DPH 15 %)
voda odvedená (stočné) - 32, 45 Kč/m3 (bez
DPH) 37,32 Kč/m3 (včetně DPH 15 %).

Nové ceny vodného a stočného budou
uplatněny vůči všem odběratelům po prvním
odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2017,
popřípadě bude postupováno dle uzavřených
smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

Oznámení o změně ceny vodného a stočného

Království lašské, Obec Metylovice,

Markrabství lašské a Čenda spolek Hodoňovice
srdečně zvou všechny občany, Ľachy, Ľašky i ostatní příznivce na

8. S i l v e s t r o v s k y v y p l a z
směr Ľašsky Řip, kery tež zvem

MONTE ČUPELO
(Metylovskou hůrku)

Vánoce se mohou snadno změnit z příjemných svátků ve zlý sen
Vánoce jsou svátky klidu a pohody. Avšak
i ve vánočním období musejí hasiči zasahovat
u požárů, které by se nemusely při troše pozornosti přihodit. S vánočními svátky je neodmyslitelně spjato používání svíček. Domácnosti jsou
v dnešní době doslova přeplněny hořlavými
materiály.
Čalounění nábytku, koberce nebo závěsy
jsou vyrobeny z lehce hořlavých látek. I přes
častá varování hasičů dochází každý rok v období vánočních svátků k mnoha požárům způsobeným rozšířením ohně od hořících svíček.
Jakákoli zapálená svíčka je v podstatě otevřený
oheň, a proto bychom při manipulaci s ní měli
dbát zvýšené opatrnosti. Je potřeba si uvědomit, že ne každá vánoční dekorace se svíčkami
je určena k zapalování. Klasickým příkladem
je adventní věnec. Při jeho pořízení je potřeba
zjistit, zda svíčky na něm umístěné lze zapalovat nebo zda věnec má plnit pouze dekorativní
úlohu a svíčky se nesmí zapálit. Na první pohled
se jakákoli vánoční dekorace se svíčkami určená k zapalování liší od dekorativní tím, že svíčky

jsou odděleny od hořlavé dekorace nehořlavou
podložkou. Toto však nelze vztáhnout paušálně
na každý výrobek, proto vždy před koupí zkontrolujte návod, který by měl být vždy připojen.
Dále je nutné vybrat i vhodné místo, kde
bude vánoční dekorace se zapálenými svíčkami umístěna. Rozhodně není vhodné umístit takovou dekoraci tam, kde by mohlo dojít
ke styku zapálené svíčky s hořlavým vybavením domácností, např. k oknům, kde vlivem
průvanu může dojít k pohybu záclon ke svíčkám, dále do blízkosti sedacích souprav nebo
na police a skříně, kde může dojít k rychlému
rozšíření případného požáru. Pod dekoraci se
zapálenými svíčkami položte vždy nehořlavou
podložku. Dávejte také pozor na domácí zvířata nebo děti, které mohou při hře snadno
převrhnout hořící svíčku a neštěstí je na světě.
Zapálené svíčky stejně jako jiný otevřený
oheň nikdy nenechávejte bez dozoru. I krátké
opuštění bytu se může vlivem malé nehody,
jako třeba zapomenutí klíčů nebo zaseknutý
zámek, protáhnout na delší dobu, během které

se případný požár snadno rozšíří na celý byt.
Proto vždy při opuštění bytu jakýkoli oheň spolehlivě uhaste.
Požáry vánočních stromečků díky používání
elektrických svíček již téměř vymizely. I tak je
ale potřeba se při nákupu a užití elektrických
svíček ujistit, že jsou schváleny pro použití
v České republice a je k nim připojen český
návod k použití.
Ve vánočním období rovněž dochází kvůli
zvýšené činnosti v kuchyních při přípravě svátečních jídel poměrně často ke vznícení potravin
při vaření. Při hašení vzníceného oleje na pánvi
nikdy nepoužívejte vodu, ale vypněte sporák
a oheň uduste přiložením poklice nebo do vody
namočené a vyždímané utěrky. Existují také
speciální hasicí deky nebo hasicí přístroje určené právě na požáry tuků (třída požárů F).
Aby vás při tom všem vánočním shonu v domácnosti nepřekvapila nemilá událost a případný
požár jste včas zjistili, instalujte si v bytě hlásič
požáru, který vás intenzivním zvukovým signálem upozorní na hrozící nebezpečí. 
Hasiči

Sraz na vrcholu Čupka (Řipa) v 11.45 hodin,
gdě se rozlučime se Starym rokem,
akurat ve 12.00 hodin zazni ľašska hymna,

ľašsky kraľ Zdeňa Viluš I., řečeny Chrabry,
za podpory starosty Metylovic a pani starostky z Bašky
předněse Novoročni projev k roku 2017!
...potem pofulame, pěsničky šumne zazpivame
a pujděm každy do svoji chalupy slaviť dalej...
Přístupové trasy k dobytí vrcholu:

trasa A: Metylovice obecní úřad - hostinec Pod lipami - Čupek
trasa B: Baška obecní úřad - Kunčičky - hostinec U Čendy - Čupek
trasa C: Pržno st. ČD - Hodoňovice hřiště (hostinec Kamenec) – Čupek

Na silvestrovske pohoštěni všecky pozyva
Ľašska kraľovska paľarňa (Beskydská likérka)
Občerstveni na Střelnici v budě „U Fikačka“
Lašska jizba ze Sedlišť zasek fajne placky (stryky) smažiť!!!

– 10 –

Prosinec 2016

Pstruží, Staré Hamry

Hasiči v naší škole!

Ač to zní téměř děsivě, opak je pravdou. V listopadu naši školu navštívil profesionální hasič
Libor Cvik, člen HZS Moravskoslezského kraje.
Děti se zábavnou formou dověděly o tom, jak se
zachovat v případě požáru ve škole, doma nebo
kdekoliv jinde a celkově o náplní práce hasičů.
V modelových situacích si prakticky vyzkoušely, jak postupovat, pokud požár opravdu vznikne,
jakým způsobem telefonicky přivolat pomoc, jak
se správně chovat v uzavřené místnosti a co je
naopak velmi nebezpečné.
Překvapivě mnozí již dobře znali všechna telefonní čísla našeho záchranného systému nebo
tyto dokázali vyvodit.
Vyzkoušet si originální hasičský ochranný oblek byl pro všechny děti určitě nečekaný zážitek.
Tento preventivní program má své opodstatnění a je velmi důležitý. Počty požárů, které zaviní právě děti, jsou velmi vysoké. Děkujeme proto
za všechny zajímavé informace a praktické rady!

Florbalový turnaj žáků ZŠ Pstruží

OBECNÍ ÚŘAD, ZŠ A MŠ PSTRUŽÍ
POŘÁDÁ

3. ADVENTNÍ ROZJÍMÁNÍ
a
DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ V ZŠ A MŠ
U VAŘONKY A DALŠÍCH VÁNOČNÍCH
SPECIALIT

9. 12. 2016 OD 15.00
VE VENKOVNÍCH PROSTORÁCH
CUKRÁRNY
U OTEVŘENÉHO VENKOVNÍHO
OHNIŠTĚ

Středa 16. listopadu patřila všem malým florbalovým nadšencům. Na ZŠ T. G. Masaryka
ve Frýdlantě nad Ostravicí se konalo okrskové
kolo v tomto dnes již tak populárním sportu.
Naše ZŠ Pstruží zajížděla na tento turnaj bohužel bez svého nejlepšího hráče Adama Platoše, který onemocněl, poprat se o co nejlepší
výsledek. Turnaje se zúčastnilo osm škol, které
byly nalosovány do dvou skupin. Z každé skupiny
postupovaly do semifinále první dva týmy. Za suverénní ZŠ T.G.M. jsme bojovali o druhé postupové místo se ZŠ Metylovice. Bohužel než se
hráči rozkoukali, tak po dvou střelách prohrávali
0:2. Nic ale nevzdali a po dvou gólech Kryštofa
Karáska srovnali na 2:2, což by k postupu díky
skóre stačilo, navíc zlepšili hru a měli další šance
vstřelit vítěznou branku. Bohužel platilo již známé „nedáš, dostaneš“ a dostali jsme rozhodující
branku v nejhorší moment, a to v poslední minutě. Z vítězství se radovala ZŠ Čeladná, před domácím týmem. Naši školu reprezentovali: Jonáš
Klásek, Kryštof Karásek, Ondřej Běčák, Vojtěch
Janků, Jan Vatral, Jakub Jurok, Ludovít Leco,
Lukáš Holoubek, Kristián Švrčina a Vilém Kurka.

Svatomartinský lampionový průvod
V minulém roce se v naší obci uskutečnil premiérový ročník lampionového průvodu rodičů
s dětmi. Vzhledem k tomu, že se tato akce setkala
s velkým úspěchem a pozitivními ohlasy všech zúčastněných, mohli jsme se všichni těšit na letošní
druhý ročník lampionového průvodu.
Ten se uskutečnil právě v den svátku sv. Martina, v pátek 11. listopadu. A protože se „Martin
na bílém koni“ opozdil a naši obec pokryl sněhobílou peřinou až o den později, tedy v sobotu, mohly
se děti v pátečním večeru radovat z černočerné
tmy. Krásně tak vynikly všelijaké druhy přinesených lampionů a různých vyrobených svítidel,

stejně jako drobná blikající světýlka, která krásně
zpestřila nejbližší okolí a zářila všem na cestu.
Trasa lampionového průvodu vedla od ZŠ
Staré Hamry centrem obce přes parkoviště ke kulturnímu domu. I letos se nás sešlo hodně. Nejen
děti se svými rodiči, ale i ti dříve narození. A i letos
čekalo na všechny několik úkolů, z nichž se zejména děti mohly dovědět něco více o tomto svátku a tradici, která se v minulosti dodržovala. Např.
co se peklo na svatého Martina, jaké je tradiční
svatomartinské pečivo, jaké se pojí k tomuto datu
pranostiky apod. A pokud by někdo nad nějakou
odpovědí snad chvíli váhal, byla připravena i obrázková nápověda. V kulturním domě pak čekala
na úspěšné řešitele sladká odměna a pro všechny
zúčastněné možnost posedět si a popovídat s přáteli u šálku dobrého teplého čaje.
Zdá se, že si tato podzimní akce získává oblibu u místních občanů a budeme se moci sejít
zase za rok, třeba opět na jiném zajímavém
místě. Děkuji členům obce za skvělou organizaci a přípravu. A přeji všem krásný adventní čas.
Monika Boháčová

Terka a myška Klárka“. Děti jevily o divadlo zájem a aktivně spolupracovaly.
V pátek 25. listopadu bylo v plánu tradiční
„Medové odpoledne“, kde si mohou děti spolu se svými rodiči nazdobit perníčky, zhotovit
adventní svícen nebo vyrobit vánoční věnec.
Součástí tohoto programu byla také možnost
zakoupení domácích zákusků a koláčků.
Další divadelní představení s názvem „Beruška“ proběhlo dne 28. listopadu a následující
den si děti užily Muzikohrátky.
Dětem i rodičům přejeme příjemné strávení všech akcí mateřské školy a klidný vstup
do posledního měsíce tohoto roku.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem
našim sponzorům, díky nimž jsme mohli mimo
jiné zakoupit nové stoly a židličky do třídy Květinka.  Zuzana Tomančáková, učitelka MŠ

Staré Hamry

Vypuštěná přehrada – Ivo Martykán
Kde třpytivé vlnky v modravém poli,
jež svit měsíce pro potěchu svou dělá,
jen černá zem jak jizva obnažená
a srdce rodáka tak stále bolí.

Nevidět hladiny lesk, už nevidět krásu.
Základy sklepů v tehdejších domech,
čnící jak kosti v otevřených hrobech,
němí to svědci zašlých časů.

Staré Hamry

Listopad v MŠ Pstruží
Tento měsíc byl pro děti v mateřské škole
velmi pestrý. Na jeho počátku proběhla zajímavá ukázka na téma „hasiči“, kterou vedl člen
profesionálního hasičského sboru pan Cvik.
Děti byly tímto tématem velmi zaujaty a dokázaly udržet pozornost nezvykle dlouhou dobu.
Dozvěděly se, jaké telefonní čísla mají nejen
hasiči, ale i lékařská záchranná služba a Policie ČR. Pan Cvik názorně předvedl, jak vypadá ochranné oblečení profesionálních hasičů,
seznámil děti s bezpečnostními pravidly při
požárech atd. Tato akce byla velmi zajímavá
i pro paní učitelky z MŠ. Proběhlo rovněž focení dětí, kterého se zúčastnila většina našich
nejmenších.
V polovině měsíce zhlédly děti, spolu se
žáky ZŠ, divadelní představení „Ententýny“
od již nám známé divadelní skupiny „Veverka

Jen řeka Ostravice, jenž zdaleka se bělá,
vytéká z rány z nehybného těla.
A odumřelá páteř železniční trati
navěky spící v bahenní slati.
Moc toho nezbylo v malebném údolí,
u odkryté rakve vzpomínky zabolí.
Derou se na povrch znova a znova
a na zdi hřbitovní pláče Maryčka Magdónova.
Velice smutná báseň, ale zároveň krásná…
Pomník Maryčky Magdónové, hřbitov, kostel,
bývalá fara a bývalá škola se školní zahradou jsou
to jediné, co z malebného údolí a historického centra původně slezské obce Staré Hamry zůstalo.

jubilea
V měsíci prosinci oslaví
své životní jubileum:
Pan MIROSLAV KOKEŠ - 50 let
Paní ANNA MYLKOVÁ - 50 let
Pan STANISLAV VANDA - 50 let
Pan JAN PASEČNÝ - 75 let
Pan VIKTOR MIKULÁŠEK - 80 let
Pan ALOIS DUŽÍ - 85 let
Našim jubilantům k jejich výročí srdečně
blahopřejeme a do dalších let
přejeme pevné zdraví!

Těm, kteří znají pouze dnešní podobu Starých
Hamer, s centrem obce na Samčance, snad ani
nepřijde, jak moc se obec výstavbou přehrady
změnila.
Staré Hamry jsou dnes obcí moravskoslezskou. Leží po obou březích řeky Ostravice, respektive po obou stranách přehrady. Horní konec
přehrady je v poslední době bez vody. Na odkrytá
místa, dříve plná života a radosti, je dnes smutný pohled. A to zejména pro ty, kterým přehrada
vzala domov. Ale také pro ty, kteří pracovali a žili
v okolí nebo tady trávili dny volna a odpočinku.
Jako pozůstatek a připomínka „starých časů“
zůstalo zachováno pouze okolí starohamerského
hřbitova s kostelem, bývalou farou a školou. Atmosféra tohoto místa je velmi silná, neopakovatelná,
až magická.
Bohužel, budovy bývalé školy a bývalé fary byly
odprodány do soukromého vlastnictví, a přesto, že
se obec ve spolupráci se stavebním úřadem snaží
zabránit jejich dalšímu chátrání, tak se to nedaří.
Zřejmé je to zejména u budovy bývalé fary.
Uvědomujeme si, jak krásné a vzácné je to
místo. Proto tam, kde můžeme, snažíme se, aby
zůstalo zachováno i pro časy příští, pro další generace.
V letošním roce obec renovovala na hřbitově
část litinových křížů. Zbývající kříže budou renovovány v roce příštím. Místa s litinovými kříži zůstanou zachována, vznikne tak jakési lapidárium.
Pohřbívat bude možné ve zbývajících částech
hřbitova.
Na bývalé školní zahradě bylo vybudováno
odpočinkové místo s altánem a lavičkami. Letos
byly doplněny dřevěné úly z dílny místního řezbáře pana Františka Janošce. V plánu je umístění panoramatické fotografie zachycující původní
staré Staré Hamry (fotografie je dnes možné vidět
ve vestibulu kulturního domu na Samčance).
Pečujeme také o pomník obětem I. světové vál-

ky. V letošním roce byla provedena nová výsadba
zeleně a oprava kamenné podezdívky oplocení.
Pravidelně, několikrát za sezónu sečeme trávu
na hřbitově a v okolí kostela.
O loňském Adventu jsme poprvé rozsvítili
v obci dva vánoční stromy. Jeden na Samčance
u školy a druhý právě u kostela. Je to taková malá
připomínka původních starých Starých Hamer. Výraz úcty a poděkování našim předkům.

Dřevěné úly pana Františka Janošce…
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Čeladná, Kunčice p. O.
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Senioři v klubu, ve škole i v hospodě

Ještě malé připomenutí konce října, kdy jsme
v klubu důstojně oslavili pětaosmdesáté narozeniny paní Milušky a poslední čtvrtek pokračoval
zdravovědný cyklus Hovory s lékařkou MUDr. Andreou Glosovou. Náročné téma o stresu, depresi,
syndromu vyhoření a jiných psychických problémech podala opět srozumitelně a erudovaně.
Základní škole dáváme jedničku
Listopad jsme zahájili návštěvou čeladenské
základní školy. Paní ředitelka Jana Satinská se
nám věnovala jako vlastním, navíc pro nás paní
kuchařky nachystaly milé občerstvení. Dostalo se
nám všech podstatných informaci o životě školy,
prošli jsme celým objektem a nahlédli do mnoha
učeben. Program byl zakončen klasifikační poradou ve sborovně. Naše dojmy z návštěvy byly
veskrze báječné, také jsme zavzpomínali na naše
školní léta a měli možnost srovnání s dneškem.
Každopádně velký obdiv a uznání paní ředitelce

a jejímu týmu v jejich nelehké práci. Nutno pochválit i šikovné žáky, jejichž výtvory se velkou
měrou podílejí na zajímavých a vkusných interiérech.
Žádný člověk není ostrov
Toto je motto letošního listopadového měsíce
poezie. Naši milí básníři z Literárního klubu Petra Bezruče paní Dajana Zápalková a pan Bohumír Vidura nám zase po čase prezentovali svou
básnickou tvorbu. Program zpestřila a umocnila
paní Jitka Kaifášová virtuózními violoncellovými
vstupy. Tato kombinace se ukázala jako šťastná
volba, program byl vroucně přijat v milé, takřka
rodinné atmosféře. Navíc předsedkyně LK paní
Dajana věnovala našemu klubu dva almanachy
a pan Bohumír svou poslední knížku Sovy ještě
spí. Díky všem za krásné chvíle.
Z Malenovic k Veličkům
„Nebyl v Beskydech ten, kdo nebyl U Veličků“.
Vědomi této „pravdy“ jsme se k Veličkům vypravili trasou z Malenovic okruhem kolem jízdárny.
Cesta barevným podzimem byla skvělá, stejně
tak občerstvení v této zřejmě dnes nejstarší bes-

Ve škole v hudební učebně

Slovo má paní Dajana Zápalková

Kunčice p. O.

kydské hospodě (toto by ale musel ještě potvrdit
pan Andrle).
Všehomix pro paní Milenu
Poslední listopadový čtvrtek jsme se opět
po čase sešli na Všehomixu. Tento zábavný pořad byl výjimečný tím, že byl věnován „pohádkové
babičce“ (v Berušce vědí) paní Mileně k jejímu významnému životnímu jubileu, které jsme společně
decentně a důstojně oslavili.
Co nás čeká v prosinci
Hned prvního prosince jedeme s paní Janou
Bártovou do Skotska, další čtvrtek přivítáme Pete-Saxe v mikulášském hudebním odpoledni, den
poté je odpolední autobusový zájezd za (nejen)
betlémy na Ostravský hrad, následuje tradiční
předvánoční odpoledne s dětičkami z čeladenské
Berušky, předvánočnímu shonu odlehčíme také
vycházkou do Pstruží a dva dny před Silvestrem
se sejdeme v klubovně a zakončíme letošní rok.

Část výpravy U Veličků.
Kompletní program na měsíc prosinec najdete
jako obvykle v čeladenském Zpravodaji, v klubu,
v infocentrech Čeladná a Pstruží nebo na www.
senioriceladna.cz.
Klubovnu naleznete v přízemí Domu s pečova-

telskou službou, kontaktovat mě můžete osobně,
telefonicky (737 532 227) nebo přes e-mail petr.
bernady@seznam.cz.
Závěrem přijměte pozvání na další klubové
akce. 
Petr Bernady

Škola plná studentů finišuje k Adventu
Listopadový čas u nás
ve škole začal symbolem života – SLUNCEM, jímž žáci
I. stupně zahájili řadu projektových dní – Dnů symbolů.
Slunce je odrazem lidské
duše a základem šťastného života na planetě
Zemi, proto se stalo ústředním bodem prvního
dne projektu.
Žáci sledovali pohádky, filmy a prezentace
o slunci, tvořili věty, příběhy, psali básně, pohádky, zpívali písně. V matematice počítali sluníčkové příklady a řešili slovní úlohy. Ve výtvarné
výchově a pracovních činnostech vzniklo mnoho zajímavých výtvorů, např. slunce ze sypané
batiky, z přírodnin, krabiček. Děti prožily zajímavé dopoledne plné nových poznání. V prosinci
nás čeká symbol HVĚZDA. Proč asi?...
Zlatá sluneční barva žáky I. stupně provázela
také pohádkou Zlatovláska, kterou zhlédli v ostravském Divadle loutek. Pěkný kulturní zážitek
si dlouho nesli ve své mysli i srdci.
Ke kulturním prožitkům patří také libozvučná
hudba. Proto se žákům pátého až devátého
ročníku oživila vyučovací hodina hudebně výukovým programem Křížem krážem Moravou
a Slezskem. Zaměření výuky směřovalo k poznání jednotlivých národopisných regionů Moravy a Slezska – Hané, Valašska, Slovácka,
Slezska či Lašska. Pod vedením pedagoga
a hudebního teoretika Petra Drkuly si žáci mohli

zazpívat již pozapomenuté lidové písně
a sami si vyzkoušet hru na starobylé
hudební nástroje – např. fujarku, kobzu,
grumle, píšťalu dvojačku, okarínu nebo
moldánky. Opravdu zajímavý prožitek.
Rovněž hodinu přírodopisu můžeme
žákům obohatit. Třeba návštěvou ostravské ZOO. Výukový program „ŠELMY“,
který pořádá, právě zapadl do plánu učiva. Lektorka žákům představila jednotlivé
skupiny šelem, seznámila je s přirozeným prostředím, ve kterém žijí, druhem potravy
a jejich přirozenými nepřáteli. Žáci si tak mohli
doplnit a osvěžit své znalosti získané z vyučovacích hodin. Ve škole by si nemohli osahat lebky
šelem od těch miniaturních, jako je např. lasice,
až po ty opravdu velké medvědí a tygří, nebo
vyzkoušet, jak hebký kožíšek šelmy mají. Sáhli
si na rysa, kunu, lišku. Takový zážitek musí zaujmout i velké žáky.
Tělocvik je důležitý k protažení, zacvičení si,
ale také k soutěžení. Chlapci II. stupně si během
listopadu zasoupeřili ve florbalu i v halovém fotbalu. V okrskovém kole fotbalu dosáhli starší
žáci místa pátého a mladší třetího. Ve florbalu
žáci I. stupně postoupili do okresního kola a tam
vybojovali pohár za třetí místo. Skvělé skóre pro
naši školu.
Mottem letošního ročníku „Příběhy bezpráví“,
celostátního projektu, který si klade za cíl přiblížit
žákům nejnovější čili moderní dějiny, byly příbě-

hy lidí z Československa, kteří v průběhu minulého století z různých důvodů opustili své domovy.
Po krátkých dokumentech Dráty, které zabíjely
a Opona dokořán, které pojednávaly o elektrických zátarasech na hranicích, představil žákům
svůj příběh pan Ivo Saniter. Vypravoval o svých
pokusech o překročení hranic, o cestě za volností
a svobodou a následném pobytu tam.
K adventnímu času patří tvoření adventních
věnců. Třeba takových, které se podařily dětem
v naší školní družině. Byly o to krásnější, že je tvořily s pomocí svých rodičů.
K tomuto předvánočnímu času patří setkávání
lidí dobrého srdce. Žáky školní družiny navštívila
Alena Svobodová s prožitkovým programem
Buďme kamarádi. Přivezla na ukázku pomůcky,
které pomáhají dětem s postižením. Naši žáci si
mohli vše vyzkoušet a osahat. Určitě tato zkušenost v nich zanechala kapku soucitu a empatie.

HG

Mezinárodní festival Souznění

Mezinárodní festival adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel Souznění se letos
uskuteční ve dnech 8.–11. 12. Během čtyř dnů
nabídne několik žánrově rozmanitých koncertů
a zajímavý doprovodný program.
Letošní 18. ročník se bude konat na pěti
různých místech v Moravskoslezském kraji.
Festival Souznění jako tradičně zavítá do centra města Ostravy, Frýdku-Místku, obce Kozlovice a nově i do města Frenštát pod Radhoštěm a také k nám do Kunčic pod Ondřejníkem

(v pátek 9. 12. – viz pozvánka na této straně).
Ani letos nebude nouze o žánrovou pestrost
programu, zajímavé výstavy, přehlídku lidových
řemesel a domácí i zahraniční gastronomie.
V závěru festivalu na Galakoncertě ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde vystoupí společně
s dalšími umělci zpěvačka Jana Kirschner
s kapelou, dojde na předání finančního daru
na pomoc potřebným. Kompletní program již
naleznete na této adrese: http://www.souzneni-festival.cz/program. 
Lucie Nohlová

Kunčice p. O.

Noví piloti z Kunčic

Někteří z nás si splnili svoje sny, začali létat
s letadly a úspěšně složili zkoušky pro získání pilotního průkazu. Létali převážně na letišti
Frýdlant nad Ostravicí, ale taky v Hradci Králové, Jaroměři a dalších. Dnes už létají po celé
republice.
V dalším roce budeme mít další výcvikové kurzy a navíc ještě organizujeme letecký
výcvik pro mládež od 16 let a vytváříme pro
ně speciální výcvikový kurz. Zatím jsme kurz
pro mládež nikde nepublikovali a chceme dát
kunčické mládeži možnost být první, kdo se
do pilotního kurzu přihlásí. Už v době mezi
světovými válkami vznikla Masarykova letecká liga, zaměřená především na výchovu
mladé letecké generace a v jejich šlépějích
chceme i my pokračovat ve výchově mladých
lidí pod hlavičkou Evropské letecké ligy (www.
leteckaliga.cz). Přikládám foto prvního kurzu

Přehled prosincových akcí

kunčických pilotů s uvítáním, které připravila dcera Bohdana Petra Kateřina Petrová.
Na fotce moje maličkost, Michal Poloha, Bohdan Petr, Petr Adamec. Pokud by měl kdokoliv
zájem o létání, může se obrátit na mě nebo
na kteréhokoli kunčického pilota.

Leoš Liška

OKA FLIGHT SERVICES s.r.o.

Kunčice pod Ondřejníkem 694
leos.liska@okafs.cz

724 006 950

2. 12. Rozsvěcení Vánočního stromu (obec)
3. 12. Adventní koncert v kostele sv. Maří
Magdalény (soubor Věry Kičmerové)
4. 12. Pouť ke cti sv. Barbory
v „ruském“ kostele
4. 12. Sv. Mikuláš (farnost)
8. 12. Vánoční jarmark (škola)
9. 12. Festival Souznění – Beseda u cimbálu
20. 12. Vánoční koncert (škola)
24. 12. „Půlnoční“ mše sv.
ve farním kostele (farnost)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA K. SVOLINSKÉHO
KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

VÁNOČNÍ JARMARK
VÁŽENÍ RODIČE A OBČANÉ, ZVEME VÁS NA VÁNOČNÍ JARMARK,
KTERÝ SE BUDE KONAT V NAŠÍ ŠKOLE

VE ČTVRTEK 8. PROSINCE 2016
OD 15:00 DO 17:00 HODIN.

TĚŠÍ SE NA VÁS DĚTI A ZAMĚSTNANCI ZŠ A MŠ K. SVOLINSKÉHO KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM
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Prosinec 2016
slovo starosty
Vážení spoluobčané,
pomalu se nám blíží vánoční svátky, čas klidu, rodiny a setkávání, ale také čas hodnocení.
V letošním roce jsme úspěšně zrealizovali několik zajímavých investičních akcí jako rozšíření dětského hřiště, získali jsme dotaci na nakládání s bioodpadem nebo na snížení znečištění
životního prostředí. Řešíme projekt možné výstavby obecní kanalizace a Strategický plán obce.
V příštím roce nás čeká další práce a já věřím, že rok 2017 bude pro naši obec stejně úspěšný
jako ten letošní.
Předvánoční čas je však též období poděkování. V letošním roce se nám v Janovicích společně
podařilo mnoho dobrého, spousta krásných akcí a hezkých setkání. Poděkování patří všem našim
spolkům – dobrovolným hasičům, zahrádkářskému svazu, sportovním klubům, šikovným děvčatům z Babince, Prvočasu, myslivcům či členům Červeného kříže. Poděkování patří také našim
paním učitelkám, i všem ostatním, které jsem opomněl a kteří se svými aktivitami zlepšují náš život
v Janovicích a starají se o nás.
Děkuji vám všem, že jsme mohli spolu Janovice opět posunout kousek dál.
Na závěr bych vám chtěl popřát radostné a poklidné svátky a do nového roku hodně zdraví,
radosti a spokojenosti. Krásné Vánoce bych chtěl popřát zvláště našim dětem, protože když si
svátky užijí ony, o to větší radost budeme mít i my, dospělí.
Krásné a klidné Vánoce všem.
Marek Špok, starosta

Dobročinný bazar s oblečením

Společně s podzimními dílnami Prvočasu
proběhla na ZŠ v Janovicích 11. listopadu také
dobročinná akce nazvaná Bazárek. Do této
akce jste se zapojili také vy. Darovali jste oblečení vhodné k prodeji nebo jste si přišli nabízené kousky prohlédnout, případně zakoupit.
Obsloužily vás děti ze čtvrté třídy. Vedle
oblečení pro vás žáci třetí třídy otevřeli stánek
s vyřazenými učebnicemi, pracovními sešity

a písankami, které jsou vhodné např. k domácímu procvičování. Pro zájem ze strany dětí
a veřejnosti jsme Bazárek nechali otevřený
ještě další dva týdny. Výtěžek z obou akcí činí
2.196 Kč. Získané finanční prostředky zašleme
tam, kde je opravdu potřebují. Na stránkách
školy proběhne veřejné hlasování. Po jeho vyhodnocení vybereme projekt, jenž podpoříme.

Blanka Barvíková, Lenka Ševčíková

Janovická knihovna

Janovická knihovna prošla za svůj život několika změnami. První stopy v pátrání po písemném záznamu o možnosti vypůjčovat si knihy
vedou do r. 1866, kdy janovická škola měla již
žákovskou knihovnu s českými vlasteneckými
spisy. V inventáři školy z roku 1870 žákovská
knihovna zaznamenává 46 knih, z nichž mnohé byly nevalné hodnoty. Knihovna má dlouhou
historii a za tu dobu se několikrát stěhovala
a měnila.
V současné době eviduje knihovna přes
8000 svazků knih a odebírá šest titulů periodik
(časopisů) a nabízí tak velký výběr knih a časopisů pro děti i dospělé. Dospěláci zde najdou
široký výběr v beletrii, jako jsou povídky, romány, detektivky, sci-fi, čtení pro ženy, historické
romány, naučnou i odbornou literaturu ze všech
vědních oborů. Z časopisů si pak můžete vypůjčit časopis Bydlení, Květy, Vlastu, Recepty prima nápadů, Moje země a další.
Pro děti jsou k vypůjčení leporela, říkadla,
pohádky, dobrodružné romány, dívčí romány
a taktéž zajímavá naučná literatura. Z časopisů
odebírá knihovna Čtyřlístek, který je u dětí velmi
oblíbený. Knihovna také nabízí rezervaci knih,
meziknihovní výpůjční službu, vyhledávání knih
v on-line katalogu a internet zdarma.
Knihovna má od roku 2009 k dnešnímu dni
celkem 780 registrovaných čtenářů. Jsou to především místní lidé z Janovic, ale patří mezi ně
i občané z Frýdlantu nad Ostravicí či dalších při-

lehlých obcí. Zajímavé je, že z celkového počtu
registrací, tvoří 35 % čtenářů ve věku do 15 let,
30 % jsou lidé mezi 30 a 60 lety, 23 % čtenářů je
ve věku mezi 60 a 80 lety a asi 1 % čtenářů jsou
lidé nad 80 let. Knihovnu také navštěvují více
muži, ať už malí nebo velcí. Těch je 75 % a žen
je 25 %. Aktivních čtenářů, kteří knihovnu pravidelně a často navštěvují – do roka v průměru až
10x, bylo v tomto roce cca 12 %.
V tomto roce se také začaly realizovat dva
nové projekty. Prvním z nich je zkvalitnění služeb čtenářům. Začátkem roku byla Obcí Janovice schválena dotace na knihovnu ve výši
22.000 Kč a tato dotace bude využita pro zlepšení uživatelského komfortu pro čtenáře a zpřístupnění katalogu knih a jejich rezervace. V druhé polovině tohoto roku se pak začal realizovat
ve spolupráci se Základní školou v Janovicích
druhý zajímavý projekt s názvem „Barevná
knihovna“.
Janovická knihovna má vyhovující umístění
ve středu obce v budově pošty. Je dlouhodobě
metodicky i organizačně řízena Městskou knihovnou ve Frýdlantě nad Ostravicí.
Knihy si můžete prohlédnout a vypůjčit v pondělí od 13 do 16 hodin a čtvrtek od 14 do 16
hodin.
Těšíme se na vás!

Monika Havelková

Foto z akce „Barevná

knihovna“: Vladimír Kutlvašr

Janovice

Barevná knihovna

Žáci 7. ročníku naší základní školy se
10. listopadu podíleli na zkrášlení janovické
knihovny, aby ji pomohli přetvořit na příjemné
místo, kde se návštěvníci, a to především děti,
budou cítit dobře a budou se zde rádi vracet.
Na konci minulého školního roku totiž paní
Monika Havelková nabídla škole možnost
spolupráce v projektu „Barevná knihovna“.
Velmi rádi jsme tuto nabídku přijali. Do projektu se zapojili žáci 7. a 8. ročníku. V pracovních
činnostech vytvořili barevné papírové „sovíky“
jako výzdobu do oken. Také vyrobili nadpisy
jednotlivých regálů s knihami a na dveřích
knihovny mohou návštěvníci spatřit knížkovníka, který se může stát rádcem pro ty,
jež si neví rady, jakou knihu si půjčit. Výtvory dětí spojuje symbol sovy, protože ten se
pojí s moudrostí, a tedy i knihami. Děkujeme
za možnost spolupráce a přejeme příjemně
strávené chvíle v janovické knihovně.

Miriam Szromková

Foto: Vladimír Kutlvašr

Vánoční turnaj
ve stolním tenise
Tělovýchovná jednota Janovice, o.s., oddíl stolního tenisu, pořádá v pondělí dne 26.
prosince tradiční Vánoční turnaj neregistrovaných hráčů ve stolním tenisu – GENERALI
CUP – Memoriál Vratislava Kohuta.
Kategorie: jednotlivci, ženy, čtyřhra, děti
do 15 let, jednotlivci nad 50 let, popř. další,
vše závislé na účasti. Putovní pohár pro vítěze hl. kategorie a další zajímavé ceny jsou
zajištěny. V ceně startovného guláš, občerstvení zajištěno. Prezentace účastníků od 8.30
do 9.00 hodin. Zveme srdečně všechny příznivce stolního tenisu, jak z řad aktivních
účastníků, tak i diváků. Informativní přihlášky
s uvedením kategorií, jichž se zúčastníte,
zasílejte p. Ivo Lichnovi e-mailem (livos@
centrum.cz) nebo telefonicky (777 944 400)
do 22. prosince. Hlavními sponzory celé akce
jsou Generali Pojišťovna a.s., Obec Janovice
a TJ Janovice, z. s.

Na Bystrém se konal další
ročník Vánočního jarmarku

V sobotu 19. listopadu se v Janovicích na Bystrém uskutečnil tradiční Vánoční jarmark U Toflů.
Letošní ročník opět nabídl bohatý kulturní program – vystoupili například Schola z Metylovic,
kapela Rebel, místní děti ze základních škol
a bystřanský pěvecký sbor pod vedením Ivany
Dvořákové a Andreji Hovjacké – a také přes
deset prodejních stánků, ve kterých byly pro návštěvníky připraveny různé vánoční výrobky a ozdoby či řada teplých nápojů a dalších pochutin.
Přípravy na jarmark
začaly už na jaře tohoto roku. Během několika víkendů příznivci
a členové TJ Sokol
Bystré vyráběli hrníčky
z keramiky. Teplý nápoj si tak návštěvníci
v průběhu jarmarku
mohli nechat nalít
do hrníčků, z nichž
byl každý originál. Nakonec se jich prodalo
celkem 116 kusů. Speciální poděkování patří

všem, kteří se zapojili do přípravy a úklidu akce.
Nesmíme zapomenout ani na šikovné slečny
a paní, které z vlastní iniciativy napekly vánoční
cukroví, které se v průběhu jarmarku roznášelo
mezi hosty. Za zajištění ozvučení děkujeme Petrovi Mohylovi a Tomášovi Molitorovi. Těšíme se
na vás zase příští rok a přejeme vám příjemné
prožití adventního času.

Za TJ Sokol Bystré Lucie Nohlová

Foto: Vladimír Kutlvašr

Listopadové setkání klubu seniorů

3. listopadu se uskutečnilo další setkání
janovických seniorů. Sešli jsme se v příjemně
vytopené místnosti u svátečně vyzdobených
stolů prostřených dobrotami, u voňavé kávy
nebo čaje. Po milém přivítání jsme odsunuli
hlavní téma „Dědictví“ na později a připomenuli
jsme si poezii barevného podzimu.
Každý si vybral barevnou pastelku a chvíli přemýšlel. Je zajímavé, jak vnímáme barvy
podzimu a jak pěknými slovy to umíme vyjádřit.
Modrá je dobrá zvláště na podzimní obloze,
oranžová prozáří, žlutá připomene plamínek
svíčky, hnědá obnažené kmeny a větve stromů i zem, kterou máme pod nohama při hrabání listí. Zelená je nejen připomínkou léta,
ale i příslibem jara, červená barvou květů jiřin
i hortenzií. Po tomto poetickém povídání přišlo na řadu hlavní téma setkání – problematika dědictví. Na úvod jsme si vyslechli krásná
moudrá slova paní Kaňokové, probrali jsme
hlavní pojmy i zásady dědického řízení, doplnili
o vlastní zkušenosti. Odbornou poradkyní byla

paní místostarostka Milotová. Všechno si hned
nezapamatujeme, a tak děkujeme za to, že
jsme dostali přehled pojmů v dědickém právu
v písemné podobě domů. Dále bylo na programu vyhodnocení dotazníků z říjnového společenského setkání v restauraci Ondráš. Opět
zvítězily jednodenní zájezdy nad vícedenními.
Několik lidí mělo zájem o výjezd na Lysou horu,
do nošovické automobilky
Hyundai,
do termálních lázní,
do Olomouce, Kroměříže či Krakova.
18 lidí vyjádřilo zájem
o zdravotní cvičení.
V klubu seniorů bychom nejraději slyšeli
přednášky s těmito
tématy: bylinky, výživa,
cestománie,
muzika, med i první
pomoc. Mohli bychom

také uskutečnit akce společně s okolními obcemi, seznámit se s jejich historií. Na závěr
jsme chvilku trénovali paměť nad zeměpisnými
názvy. Už se těšíme na prosincové společné
setkání s koledami a povídáním o přípravě
a oslavě vánočních svátků.

Dagmar Holečková

Foto: Archiv obce

Projektový den napříč ročníky – Karel IV.
Vzdávat hold a úctu našim předkům, jež se
zasloužili o vzestup a rozkvět našich zemí, je
nedílnou součástí historie a nezbytného povědomí o naší cestě rozličnými historickými
údobími až po dnešní svět. Uvědomění si naší
bohaté národní minulosti a velkolepých osobností by mělo být součástí výchovy mladých
generací.
Respekt, odhodlání, empatie, moudrost,
chrabrost, projevy lásky a pochopení. Atributy,
jimiž disponoval jeden z největších panovníků
vládnoucí českým zemím. Karel IV. je bezpochyby osobností, která si naši pozornost zaslouží. Jedny z nejkrásnějších chvil, které nám
přináší naše profese, jsou ty, v nichž se nám
podaří děti nadchnout pro dobrou věc – pro
kombinaci hry, vzdělávání, rozvoje talentu
i vzájemné spolupráce. Proto jsme se opět
ponořili do rozjímání, tentokrát do středověkých událostí za vlády Jana Lucemburského
a Karla IV. Bitevní vřavy, hladomor, nešťastné manželství Jana a Elišky, pohnutý životní
osud Karlův. Ale také povznesení českých
zemí z prachu, hluboká víra, velkolepý rozmach stavitelství i podpora vzdělanosti. Dověděli jsme se mnoho nového a zajímavého.
Navštívila nás i samotná Eliška Přemyslovna.
V naší škole je již tradicí, že každoročně
pořádáme školní projekty na podporu čtenář-

ské gramotnosti, kde se žáci učí zpracovávat
informace, dávat je do souvislostí, spolupracovat a komunikovat. Jeden takový, s názvem
Napříč ročníky, se odehrál 18. listopadu. Zaměřili jsme se na historickou osobnost našich
dějin – právě Karla IV. V tomto roce tento
pozoruhodný panovník oslavil výročí 700 let
od svého narození a my jsme se rozhodli věnovat mu celý školní den. Důležité na tomto
projektu bylo, že po celé dopoledne spolupracovaly děti od první do deváté třídy a vzájemně vykonávaly celou řadu činností. Předvídaly
vlastnosti dobrého panovníka, sdělovaly si,
zda tyto vlastnosti měl i náš Karel IV., sledovaly činnost krále ve čtyřech rolích – otce vlasti, stavitele, rytíře a panovníka. Nejzajímavějším bodem jejich práce byla kresba vaječnou
temperou, kdy každá skupina vybarvovala
svůj díl velkolepého obrazu, jenž byl na závěr
při společném setkání poskládán do jednoho
celku v tělocvičně školy. Jaké to bylo pro děti
překvapení, když spatřily hlavní motiv. Výsledek naší práce bude ke zhlednutí umístěn
u hlavního vchodu do budovy školy.
Ze zpětných vazeb vyplývá, že děti práce
zaujala, oceňovaly zejména kresbu, do které
včlenily vaječný žloutek, zjistily, jak se spolupracuje s kamarády různých věkových kategorií, pracovaly s texty v malých skupinách

a u toho vyplňovaly průvodce čtením. Jsme
přesvědčeni o tom, že dané projekty, jimž se
věnujeme, patří ke zpestření klasické výuky
a jsou obohacujícím prvkem v oblasti historického, geografického i osobnostního vzdělávání našich žáků. Projekt Karel IV. je toho dalším
důkazem. Všichni se jistě shodneme na tom,
že onen panovník je jedním z těch, na které
můžeme být po právu pyšní. Pracovat s dětmi,
tvarovat je, vštěpovat jim kulturní, historické
i lidské hodnoty, je jedním z nejvzácnějších
privilegií, jež je nám pedagogům dáno. Jsme
hrdi na naše děti i Karla IV. Tento projekt jsme
získali od kolegů učitelů ze Základní školy
v Třinci, kterým tímto děkujeme za jejich skvěle vymyšlenou a důstojnou oslavu výročí našeho významného panovníka.

Monika Olšáková, Lukáš Pitřík

Foto: Archiv ZŠ Janovice
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Janovice, Bílá

Nejbližší akce v naší
obci Janovice
Poznamenejte si do svých deníčků… a přijďte.
3. prosinec – Mikulášská nadílka 2016
– restaurace U Toflů, pořádá ČČK Janovice
10. prosinec – Adventní Krakow
– jednodenní zájezd, pořádá OÚ Janovice
17. prosinec – Soutěž o nejlepší
bramborový salát
– restaurace U Toflů, pořádá TJ SOKOL
Bystré.
26. prosinec – Vánoční turnaj neregistrovaných hráčů ve stolním tenise
– pořádá TJ Janovice
Detaily k jednotlivým akcím a další aktuální
pozvánky je možné získat na stránkách obce
www.obecjanovice.cz

jubilea
V listopadu oslavili významné životní jubileum
mimo jiné p. Janka Ganišinová a Drahoslava
Chasáková z Janovic – Bystrého, p. Leokádie Pščolková a p. Stanislav Huser z Janovic.
Upřímně jim gratulujeme a přejeme pevné zdraví, štěstí a životní pohodu.
Obec Janovice

Oznámení OÚ Janovice
Dovolujeme si oznámit,
že obecní úřad bude v době
od 22. 12. 2016 do 2. 1. 2017
uzavřen.

Stolní kalendář 2017
pro občany obce Janovice

I na rok 2017 se podařilo připravit a nechat
vytisknout kalendáře na rok 2017. Kalendář je
koncipován jako stolní – týdenní. Byla zachována
koncepce dokumentování dění v obci prostřednictvím fotografií.

Do kalendáře bylo nakonec použito celkem cca
250 fotografií, které zachycují jednotlivé akce. Použité fotografie vytvořilo dvanáct fotografů a jsou
vybrány z archivu obce. Každému týdnu je věnována jedna akce, která proběhla v roce 2015
a 2016. Samozřejmě jsou vyznačeny dny, kdy je
zajišťován svoz popelnic, významné dny v roce
a kalendář připomíná i důležité křesťanské svátky.
Pro rok 2017 byl připraven i souhrn významných
výročí, které si v roce 2017 v obci připomeneme.
Novinkou je zařazení i připomínky plánovaných
akcí, které budou realizovány v roce 2017.
Kalendáře jsou pro občany obce distribuovány
zdarma spolu s rozvozem prosincového čísla Mikroregionu F-B.

Text a foto: Vladimír Kutlvašr

Bílá

Radostné Vánoce
Přicházejí nejkrásnější svátky pokoje, radosti, smíření a rodinné pohody, svátky
opředené kouzlem obyčejů a zvyků dávných věků, dojemným půvabem koled, poezií zasněžené zimní krajiny, oslavou Jezulátka v jesličkách a vůní nazdobených
vánočních stromečků – symbolů vánočních svátků.
Pro tyto vánoční chvíle vám i vašim blízkým přejeme hodně radosti, klidu a pohody, do nového roku pevné zdraví, štěstí a mnoho úspěchů. 
Zaměstnanci Obecního úřadu Bílá



Starosta obce Bílá svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce
na úterý 20. prosince v 16 hodin v budově nového Obecního úřadu Bílá.
Program:
Návrh rozpočtu na rok 2017, Rozpočtová změna č. 4, rozpočtový výhled,
záležitosti organizační povahy, diskuse.

Svatomartinský průvod

V pátek 11. listopadu, tedy přesně v den,
kdy se slaví svátek svatého Martina, se pod
taktovkou spolku PRVOČAS konal již devátý
Svatomartinský lampionový průvod v Janovicích. Od 15. 30 hod se děti s rodiči začali scházet v prostorách 1. stupně ZŠ, kde pro ně byly
připraveny dílny s podzimní tématikou.
Děti si mohly vyrobit sněhuláčka nebo košíček z proužků papíru, vrstvený vyřezávaný obrázek s podzimním motivem, zápichy
do květináčů nebo si mohly barvami na sklo
ozdobit svícen. Pod jejich šikovnýma rukama
ožívaly veselé dýně a duchové, červenaly se
šípky a vybarvovaly se listy stromů. Od tvoření si návštěvníci mohli odskočit do Bazárku,
který organizovaly děti a paní učitelky 3. a 4.
třídy. Za symbolické ceny si mohli koupit něco
na sebe a zároveň přispět na dobrou věc, neboť výtěžek z prodeje poputuje na charitu. To
už se ale začalo venku stmívat a bylo třeba
se pořádně obléknout, zapálit svíčku v lampiónu a vyrazit na parkoviště před školou. Tam
všichni netrpělivě vyhlíželi Martina na bílém
koni. Přijede i letos a doprovodí lampionový
průvod obcí? Martin nezklamal, v 17 hodin přicválal a průvod mohl vyrazit. Nad bezpečností
průvodu jako každý rok bděli dobrovolní hasiči.

ček. A protože jizby byly malé, tak se stromečky
pověsily k trámu, takže nebyly na zemi, a zdobily se tím, co měli lidé zpočátku po ruce, co
třeba uměly vyrobit děti, nebo „stařéčci“. Byly to
papírové ozdoby, ořechy, křížaly nebo čerstvé
ovoce, ale také zabalené, vzácné kostky cukru.
Od přelomu 19. a 20. století se pomalu i na vesnici dostávají skleněné ozdoby. Tyto ozdoby se
dělaly podomácku, roznášeli je podomní obchodníci, mohly ale také být v kupeckém krámě
na Řečici, na Hamrech nebo ve Frýdlantě. Vždy
před Vánocemi kupovali lidé dvě tři ozdůbky,
a tak to postupně doplňovali. Někdy v polovině 20. let už býval celý stromeček s klasickými vánočními baňkami. U nás, na horách, se
skleněné ozdoby začaly používat až v polovině
dvacátých let minulého století. Postupně se
také začínají objevovat betlémy, které svou výzdobou kopírovaly prostřednictvím figurek život
v chalupě a kolem ní. Jistěže nechyběly hlavní
biblické postavy, avšak své místo zde měly postavičky a zvířata známé z okolí tvůrce, důležití
řemeslníci, v našem prostředí ovečky a dobytek. Vyráběly se z nejdostupnějšího materiálu
– dřeva, kterému vdechli život šikovní řezbáři,
které najdete ještě dnes na Bílé a v jejím okolí. Žel, valem jich ubývá. Nedaleko od nás,
ve Frenštátě pod Radhoštěm, si tamní tkalci
přivydělávali tím, že kreslili betlémy na kartón
a ty pak prodávali na jarmarcích. Děti si pak ty
postavičky vystřihly, podlepily dřívkem, a vytvořily si tak malý papírový betlém. Nacházíme
zde figurky, které jsou oblečeny do valašských
krojů, nebo do šatů, které charakterizují jejich
roli na vesnici.
Oslava Vánoc začínala na Štědrý večer,
který se označoval též jako hojná večeře či obžerný den, kdy se rodiny scházely u slavnostního stolu. Prvním chodem býval štědrovečerní
oplatek:
Ten oplatek byl vlastně z těsta na hostie, dělali je buď rektoři nebo kostelníci, roznášeli je
po chalupách, a tím si přivydělávali nějaký ten
krejcárek. Takže se začínalo oplatkem. Ten se
mazal medem, aby všichni byli sladcí a dobří

Když se průvod vrátil zpět ke škole, děti se rozloučily s Martinem a už se hrnuly do tělocvičny,
kde pro ně byl připraven zábavný program „Jinálkiáda aneb sportujeme s Jinálkem“. Děti si
mohly nejen zatančit s Ájou a jejím kamarádem
Jinálkem, ale také vyzkoušet sporty typické pro
Jinálkovu planetu. Pro ty, komu při skotačení
vytrávilo, nebo vyschlo v krku, bylo připraveno občerstvení. Nejrychleji mizely chlebíčky,
Marlenka a koláčky. Po celou dobu progra-

mu i po jeho skončení si děti mohly odskočit
na stezku odvahy, kterou pro ně na travnatém
hřišti pod školou připravili hasiči z Janovic
a Bystrého. Pohled na stovkami svíček nasvícené hřiště byl opravdu nádherný. Už teď se
všechny děti určitě těší na příští, jubilejní lampionový průvod. Děkuji všem, kdo se na organizaci celé akce podíleli.

Jana Grzymková, PRVOČAS, z.s.

Foto: Vladimír Kutlvašr

Bílá

Zpívání pod Vánočním stromem
Vánoční stromy se rozsvěcují po celé republice začátkem adventní doby, kdy si lidé
připomínají blížící se vánoční svátky. V naší
obci již tradičně proběhlo zpívání pod Vánočním stromem v předvečer první adventní
neděle.
Koledy zazpíval hned na začátku folklorní
soubor Grunik z Ostravice, pak následovalo
vystoupení souboru Skřivani ze Základní školy v Horní Bečvě. Roztomilé bylo vystoupení
dětí z mateřské školky. Závěrem promluvil
otec děkan mons. Josef Maňák z místecké
farnosti. Hovořil o tom, že v adventních dnech
velmi často podléháme dnešní uspěchané
době, ve které zapomínáme na své blízké, kdy
nám chybí síla a vůle zastavit se, radovat se
z běžných každodenních maličkostí a zhodnotit, jaký ten končící rok byl. Všem účinkujícím
děkujeme za krásnou adventní atmosféru, dík
patří konkrétně i panu Nakládalovi a Vrzgulovi, kteří dokázali v krátké době umístit aparaturu pro ozvučení. Firma, která toto měla zajistit,
se totiž nedostavila. 
starosta

Na vánoční čas se těšili i na Bílé

Jako všude jinde i obyvatelé Bílé a přilehlých
osad či samot se těšili na nejkrásnější svátky
roku, Vánoce. Bývaly veselé i smutné, bohaté
i chudé. Lidé bilancovali uplynulý rok, kdo zemřel, kdo se narodil, zda se „urodilo“ nebo byl
bídný rok.
Hospodáři odkládali těžce vydřené peníze
za práci v lese, nebo utržené za prodaný dobytek, ženy pak za máslo, vajíčka, sušené houby nebo dětmi nasbírané borůvky, ostružiny či
maliny, aby oslava Vánoc byla nejkrásnějším
obdobím roku. Pokud to bylo možné, tak něco
upytlačili, a to i za cenu přísných trestů, v bohatých honitbách, jinak vyhrazených jen pro
církevní nebo panské hodnostáře. Tajemství
svátků vánočních působilo pochopitelně nejvíce
na děti. Spolu s nástupem zimy a přibývajícím
sněhem, který předznamenal přicházející Vánoce, ubyly dětem některé povinnosti v chalupě či
hospodářství, a naopak přibyly radosti. Nastává čas adventní. Člověk se měl zříci bohatosti
jídla, jakýchkoliv zábav, tancovaček, veselých
muzik, chlapi i o trochu méně chodívali do hospody, byť ne vždycky drželi v tomto směru půst.
A půst vlastně vrcholil na Štědrý den. To byl
pro tehdejšího člověka obyčejný pracovní den,
byla to pouze příprava na největší svátek tohoto vánočního cyklu, na svátek Božího narození
25. prosince. 24. prosince se postily i děti, pak
měly vidět za pecí zlaté prasátko. Vařilo se
postní jídlo, zpravidla hrách nebo fazole. Upekl se sváteční chleba, který ležel pod plátnem
v ošatce až do svátku sv. Štěpána a pak jej
hospodář načal. Patičku dostal dobytek, aby byl
zdravý a plodný, ostatní pak domácí. V chudých
horských chalupách někdy ani na ten sváteční
chleba nebylo. Proto bylo určitou výsadou dětí
z těchto chalup, chodit po koledách a z přinesené koledy doplnit vánoční stůl.
Pokud bychom se vrátili v čase na konec 18.
století, pak by v těch bílanských jizbách byla jenom jednoduchá jedlová větev, která mohla být
zdobena třeba červenými pentličkami. V druhé půlce 19. století se prostřednictvím kostelů
a škol dostával do bílanských chalup i strome-
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jako ten med, ale také se někdy mohl potřít česnekem, aby byli silní, jako je ten česnek. Štědrovečerní hostina měla taktéž obsahovat vše, co
se na usedlosti urodilo a co se ještě urodit mělo.
Proto se vedle jídel svátečních objevovala i jídla
obyčejná, vždy však pouze ta postní.
Volbu a množství pokrmu ovlivňovala hospodářská situace rodiny. Ačkoliv se na horských
osadách podávaly často pouze polévky, kaše
a koláče, snažily se hospodyně dávat na stůl
vše nejlepší, co bylo v chalupě k mání. Jako
první se podávala polévka z luštěnin a poté následovalo ostatní jídlo.
Nedílnou součástí Štědrého dne bylo věštění budoucnosti. Věštilo se ze štědrovečerního
vdolku ščedráku, do kterého se před pečením
zapíchalo tolik peříček, kolik členů měla rodina, věštila jen hospodyně, zpravidla kdo bude
v příštím roce zdráv či nemocný. Komu peříčko
při pečení shořelo, zemřel. Věštilo se i ze štědrovečerního ovoce. Po jídle si hospodář vzal
nůž a překrojil jablíčko. Podle narušení jadérek usuzoval na zdraví, nemoc, případně smrt.
Drobné obměny se dočkala i věštba z půlnočního vynášení smetí. Zaslechla-li dívka zvony,
předvídala smrt, ozvala-li se muzika, chystala
se na svatbu, ze které strany muzika zazněla,
z té přišel ženich.
Vánoce se přirozeně nemohly obejít bez
dárků. Byly velice skromné a vycházely z praktických potřeb dětí i dospělých. Jednalo se o oblečení, boty či nějakou věc do domácnosti. Malé
děti byly obdarovávány drobnou hračkou, nebo
vzácnou sladkostí.
Dnes se Vánoční zvyky dodržují v poněkud
jiném duchu. Atributy zvyků se vymezily na vánoční stromek, nezřídka zdobený výdobytky
techniky, bohatou večeří a samozřejmě dárky,
jejichž hodnota odráží možnosti rodiny a které
mnohdy za nějaký čas končí, v případě dárků
pro děti, v kontejneru jako nepotřebná věc. Vytratily se zvyky a zvláštní tajemno svátků, které
sbližovalo lidi z hor, dávalo jim sílu překonávat
životní strázně, které na ně čekaly v roce příštím. Škoda! 
Miroslav Gromnica

Kontrola topidel podle Zákona
o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

Zákon o ochraně ovzduší nařizuje provést
do konce r. 2016 revizi každého teplovodního
topidla na tuhá paliva připojeného na topnou
soustavu od 10 do 300 kW příkonu, prostřednictvím odborně způsobilé osoby, proškolené
výrobcem. Revize se týká tedy i všech kotlů
z minulosti a je povinná 1x za dva kalendářní roky. Povinností vlastníka kotle je předložit
na vyžádání zprávu o provedené periodické revizi topidla. Zákon dále říká, že při nepředložení revize může být udělena pokuta
až do výše 20.000 Kč fyzické osobě nebo až
do výše 50.000 Kč právnické osobě. Při kontrole dojde k posouzení stavu kotle, kouřovodu a napojení kotle na teplovodní soustavu.
Proto, aby kontrola kotle proběhla podle zá-

kona s kladným hodnocením, musí být topidlo
a celý systém v pořádku z pohledu bezpečnosti provozu a plné funkčnosti. Při revizi se
kontroluje taktéž předepsané palivo, které je
uvedeno v technickém listu nebo návodu k obsluze a které majitel používá. Z výše uvedených důvodů jsme nápomocni ještě do konce
roku objednat revizního technika tak, aby zvládl denně větší počet revizí. V takovém případě
bude pro majitele topidla i vystavení revizní
zprávy se slevou. Připomínám, že při revizi
kotle musíte předložit Zprávu o provedené
kontrole spalinové cesty (komínu). Proto požadavky na revizi urychleně hlaste na obecní
úřad osobně, nebo tel. 724 045 337.

Karel Matula, starosta

Oznámení o změně ceny vodného a stočného
od 1. ledna 2017, SMVAK Ostrava a.s.

Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu s platnou
legislativou schváleny nové ceny vodného
a stočného s účinností od 1. ledna 2017
takto:
Voda pitná (vodné) 36,01 Kč/m³ (bez DPH)
41,41 Kč (vč. 15% DPH)

POZVÁNÍ
Obec Bílá pořádá Vánoční koncert
ve středu 28. prosince v 18 hodin
v kostele sv. Bedřicha v Bílé.

Voda odvedená (stočné) 32,45 Kč/m³ (bez
DPH) 37,32 Kč (vč. 15% DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči našim
odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2017, popřípadě bude
postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

krátce z obce
Něco pro sportovce

6. 12. v 10.30 Bílá
11. 12. v 10.30 Bílá
18. 12. v 10.30 Bílá

Dlouhé zimní večery jsou opět tady, a pokud si chcete protáhnout tělo, každou sobotu večer má obec Bílá pro své občany
od 19 do 20 hodin k dispozici tělocvičnu
v Základní škole v Horní Bečvě.
Možnost kolektivních sportů: sálový fotbal, volejbal, nohejbal, stolní tenis…
Odjezd okolo 18.30 hodin z Bílé po domluvě na tel: 605 790 361 Krňa, 606 055 370
Kubačák.

24. 12. v 16.00 Bílá
25. 12. v 10.30 Bílá
1. 1. v 10.30 Bílá

Obecní úřad v Bílé oznamuje občanům,
že od 23. 12. do 30. 12. bude z důvodů
čerpání dovolené Obecní úřad Bílá uzavřen.

Přehled bohoslužeb
na měsíc prosinec
Vánoční bohoslužby
v kostele sv. Bedřicha

Oznámení občanům
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Plánované kulturní a sportovní akce na PROSINEC 2016

Plánované kulturní a sportovní akce na PROSINEC
čtvrtek 1. 12. FRÝDLANTSKÉ HOVORY s… Jiřím Stejskalikem – Proměny Lysé hory
18.00
kinosál Kulturního centra
vstup zdarma
pondělí 5. 12. FARMÁŘSKÝ TRH
9.00
před obchodním domem OMMA
pondělí 5. 12. Program pro děti
17.00
MIKULÁŠ S MAJDOU z Kouzelné školky
velký sál Kulturního centra
Vstupné 120 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně
zakoupit v BIC nebo na místě.
Úterý 6. 12.
18.00

POVÍDÁNÍ NEJEN O SVOBODĚ V SOUČASNOSTI
beseda s Věrou Sosnarovou a Júliem Kahancem
velký sál Kulturního centra

středa 7. 12.
19.00

Adventní benefiční koncert
VLASTA REDL a MALÁ PARTA
velký sál Kulturního centra
Vstupné 290 Kč, předprodej vstupenek v BIC a v knihkupectví Jakub v Místku.
Výtěžek koncertu bude použit pro osoby v tísni.

čtvrtek 8. 12. CHARITATIVNÍ BAZAR pro Nadační fond Modrý hroch
12.00 – 18.00 foyer Kulturního centra
čtvrtek 8. 12. Cestopisná přednáška Martina Stillera
18.00
S MIMČEM V CYKLOVOZÍKU NAPŘÍČ FRANCIÍ AŽ K ATLANTIKU
kinosál Kulturního centra
vstupné 30 Kč
pátek 9. 12.
9.00

FARMÁŘSKÝ TRH
před obchodním domem OMMA

pátek 9. 12.
15.15

VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍM K JEŽÍŠKOVI
balónky se budou rozdávat od 14.30, tužky s sebou
Náměstí

pátek 9. 12.
17.00

VÝSTAVA OBRAZŮ LEDY PEŠATOVÉ
vernisáž k výstavě frýdlantské malířky Ledy Pešatové. Výstava potrvá do 12. 2. 2017.

sobota 10. 12. 28. vánoční koncert Frýdlantského hudebního spolku
18.00
CO TO CINKÁ, CO TO ZVONÍ…
velký sál Kulturního centra
Vstupenky budou v prodeji v BIC a v cukrárně „Pod Lysou“ od 2. 12.
úterý 13. 12. Tvořivé dílny pro děti
14.00 – 18.00 VÁNOČNÍ HVĚZDIČKY
klubovny Kulturního centra
vstup zdarma
úterý 13. 12.
15.30

VÁNOČNÍ DEN S PRŮVODCEM
Workshop a prohlídka města s vyprávěním o vánočních zvycích a obyčejích v našem
regionu.
sraz před BIC
Vstupné zdarma, akce se koná za každého počasí.

středa 14. 12. CELÉ ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY a koncert MARKÉTY KONVIČKOVÉ
17.00
náměstí
čtvrtek 15. 12. SNOWFILM FEST
18.00
kinosál Kulturního centra
čtvrtek 15. 12. CIMBÁLOVÁ MUZIKA KOTCI – KOLEDY
18.00
Janáčková síň
pondělí 19. 12. Záznam baletu
18.00
LOUSKÁČEK
kinosál Kulturního centra
Vstupné dospělí 200/děti 150 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a
následně zakoupit v BIC nebo na místě.
úterý 20. 12. Tvořivé dílny pro děti
14.00 – 18.00 SNĚHOVÉ VLOČKY, ANDÍLCI Z PAPÍRU
klubovny Kulturního centra
vstup zdarma
pátek 23. 12.
18.00

VÁNOČNÍ KONCERT FOLKOVÉ SKUPINY S.R.O.

Modlitebna Církve adventistů s.d., Kúty 58

sobota 24. 12. VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA VE FRÝDLANTU NAD OSTRAVICÍ
22.00 -22.40 náměstí, vstup zdarma
neděle 1. 1.
17.00-18.00

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
parkoviště před Kulturním centrem, vstup zdarma

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK!
neděle 15. 1.
16.00

Program pro děti
LEDOVÁ SHOW S ELZOU
velký sál Kulturního centra
Vstupné 80 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně zakoupit
v BIC nebo na místě (vstupenky již v prodeji).

pondělí 20. 3. Divadelní představení
19.00
LÁSKA
hrají Karel Heřmánek, Dana Morávková, Zdeněk Žák
velký sál Kulturního centra
Vstupné 300 Kč, 250 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně
zakoupit v BIC nebo na místě (vstupenky již v prodeji).

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Pozor – změna v rezervaci vstupenek!
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Nově platí, že vstupenky je nutné vyzvednout do 14 dnů od zarezervování v BIC, popř.
na pokladně Kulturního centra. Poté rezervace
propadá. Vstupenky, které jsou rezervované
v kratší době než 14 dnů před představením, je
nutné vyzvednout nejpozději tři dny před před-

stavením, jinak je pokladní systém automaticky
uvolňuje do prodeje. Tři dny před danou akcí
je možný již jen prodej vstupenek. Vstupenky
do kina propadají 15 min. před začátkem představení, proto pro zachování požadovaného
místa vás žádáme o včasný příchod.

Kultura

První smaltérské ohlédnutí za rokem 2016

Do konce roku zbývá ještě měsíc, ve kterém
čeká smaltéry spousta práce i řada workshopů. Trochu předčasné zamyšlení na uplynulým
rokem však vyprovokovalo přátelské setkání
na IC Zvonička na Soláni 19. listopadu, které
inspirovalo Sdružení pro rozvoj Soláně u příležitosti 10. výročí vzniku této galerijní a informační instituce na valašských horách.
Pestrá činnost Zvoničky, která ročně přiláká
přes 80000 návštěvníků, ji řadí mezi nejlepší zařízení nejen ve Zlínském kraji, ale i v Česku. Frýdlantští smaltéři se podílejí na její proslulosti jednak letošní výstavou Umění ohně/Frýdlantský
umělecký smalt, která navázala na účast členů
spolku na každoročních Valašských salonech.
Ocenění za výstavu vyslovil předseda sdružení
Jiří Kotásek (mimochodem autor projektu Zvoničky, která byla oceněna krajskou cenou), ale
i nový hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, který
se na vzniku projektu výrazně podílel. Potěšitelné je, že ohlasy na výstavy smaltu byly letos
i v Ostravě, Katovicích i na akcích našich členů.
Informace o výstavě jubilanta Petra Bednáře
na facebooku dnes mají opravu mezinárodní
ohlas. Z dalších akcí má mimořádný ohlas akce
Alchymie smaltu, podpořená Moravskoslezským krajem v rámci Naplňování Koncepce
podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji. Při této nové akci jsme získali
nové zkušenosti, jak výrazněji propagovat frýdlantskou smaltérskou tradici. Také třetí ročník
akce Hledáme talenty pro mládež z Frýdlantu si
získala oblibu a nový ročník, pokud bude pod-

Kurz fotografování

Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí pro
vás připravilo od ledna 2017 kurz fotografování pro začátečníky i mírně pokročilé. Ten je
vhodný jak pro dospělé, tak i pro děti od deseti
let. Bude rozvržen do 8 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, od 11. ledna každou středu
v době od 17.30 do 19.00. Cena za celý kurz
je 1000 Kč, platí se v první lekci, nebo si můžete
koupit dárkový poukaz vhodný k Vánocům. Lektorem bude Milan Vícha, člen Asociace profesionálních fotografů ČR. Hlásit se můžete v kulturním centru osobně, telefonicky na 558 606 304,
mailem na info@kcfno.cz, nebo taky na informačním centru. Více informací o kurzu můžete
získat přímo u lektora na 732 744 549.

Studenti malby Instytutu sztuky v Cieszynie se poprvé seznámili se smaltem. Foto: K. Bogar
pořen městem Frýdlantem, by měl být přínosem
i pro školy samotné. Nové formy spolupráce
hledáme i v připravovaném Beskydském smaltu
3 ve spolupráci s firmou Beskyd s.r.o. a dalších
akcích, jako jsou Dny otevřených dveří. Dobré

i špatné zkušenosti přinášejí poučení i nové nápady. Smaltéři si postupně zvykají, že v Česku
platí pořekadlo: Doma není nikdo prorokem!
Ohlasy na práci dílny ze zahraničí i z Česka jsou
proto povzbudivé. 
(kb)

Chcete udělat radost?
Věnujte dárkový poukaz!

Mnoho lidí se občas dostane do situace, kdy si
neví rady s výběrem dárku. Pokud chcete někoho
blízkého potěšit hezkým a zároveň praktickým dárkem k narozeninám, svátku, Vánocům či jiné příležitosti, ale originální nápad nepřichází, dárkový
poukaz je v takových případech ideálním řešením.
Poukaz můžete využít na jakoukoliv akci
pořádanou Kulturním centrem. Cena poukazu
do kina je 130 Kč a 300 Kč na divadelní před-

stavení nebo koncert s platností do konce roku
2017. Prodáváme je v kanceláři Kulturního
centra denně od 8 do 16 hodin.
Výměnou za dárkovou poukázku obdržíte v BIC nebo na pokladně kina vstupenku
na vámi vybranou akci. Dárkový poukaz ovšem
neumožňuje přednostní vstup k pokladně kina
a ani nezaručuje místo v sále, proto vám doporučujeme si místo včas rezervovat.

Louskáček – vánoční balet

Zveme vás prožít neopakovatelný pohádkový příběh plný dobrodružství, vyprávějící
o kouzlu Vánoc.
Louskáček – baletní vánoční představení pro celou rodinu – vám umožní alespoň
na chvíli zapomenout na shon a stres, který
všichni zažíváme a přenese vás do světa fantazie, pohádek a romantiky. Setkáte se s malou Klárkou, Myším králem, Cínovým vojáčkem
a jeho armádou.

V Louskáčkovi zazní jedny z nejznámějších
baletních melodií: vířivý valčík sněhových vloček nebo snový tanec Cukrové víly. Scéna se
inspiruje vánočními motivy 19. století a skvěle
zachycuje pohádkovou atmosféru inscenace,
která dokonale souzní s časem Adventu a stala
se symbolem Vánoc diváků po celém světě.
Louskáček v klasické choreografii Petera
Wrighta uvedeme poprvé v rámci cyklu Balet
v kině 19. 12. od 18 hodin. 
KC FnO

Pavlína Kollárová pokřtila svoji knihu
Pavlína Kollárová, členka Literárního klubu
Petra Bezruče, vítězka mnoha celostátních literárních soutěží, vydala svoji první básnickou
sbírku. Kolegové z klubu ji tolik očekávali, vždyť
autorku znají, jak kvalitní poezie z jejího pera vychází. A dočkali se. 8. listopadu se ve frýdecké
knihovně uskutečnil křest knihy s názvem Blanickým rytířem s.r.o., za hojné účasti literátů, kamarádů a známých. Všichni dychtivě očekávali
představení autorčiny knížky.
Podvečer uvedl hrou na kytaru Dušan Axman
a najednou se v knihovně zjevil nefalšovaný rytíř –
v brnění, statný, na stráži. Mnozí si říkali: tak oni ti
blaničtí rytíři fakt existují, když je nejhůř, asi opravdu přijdou. Ale v této situaci rytíř měl radost z toho,
že Pavlína sbírku vydala a ochotně se jal jejího
křtu. Společně s předsedkyní literátů Dajanou Zápalkovou knihu Blanickým rytířem s.r.o. slavnostně pokřtili a popřáli jí především úspěch u čtenářů.
Poté moderátorka večera Nela Chamrádová
autorku blíže představila a předala slovo Melanii

Novákové, autorce kreseb. Ta přítomné provedla básněmi vydané sbírky básní, některé byly
předneseny přímo autorkou.
A jaké jsou vlastně básně v knize Pavlíny Kollárové? V doslovu Dajana Zápalková píše: „Básnická tvorba Pavlíny Kollárové se line ve znamení
lidské trpělivosti, houževnatosti, velkého citu pro
soudržnost tak křehkých mezilidských vztahů,
nechybí jí statečnost a odhodlání bránit své blízké
a milované. Zachycuje šarm ženy, její tělesné přitažlivosti a „návnad“, jak obtížně přežívají v proudu
času, který neúprosně vše strhává s sebou – lásky, sny, odchody nejbližších. A ona opět čeká, jako
ten „Blanický rytíř“, že nastane den, kdy bude potřeba její pomoci a ona bude připravena do boje.
Básně autorky, psané převážně volným veršem bez grafické interpunkce, vkusně doplněny
kresbami Melanie Novákové, ji jednou jistě dovedou na „básnický Olymp“, kde všechna její opěvovaná životní témata a snění splynou v jeden celek
a čtenáři tak bude „naservírovaná“ poezie plná

lidské lásky a pochopení,“ napsala Zápalková.
Všichni přítomní na uvedeném křtu „Blanických rytířů s.r.o.“ byli verši Pavlíny Kollárové
osloveni, pohlazeni na duši, protože: její poezii
rozumím, týká se přímo nás, řekla jedna autorčina kolegyně z práce a šla Pavlíně poděkovat
za krásnou knihu i večer. Věřím, že se s autorkou
nesetkáváme při tak slavnostní příležitosti naposledy, ale jistě nás zase brzy s něčím překvapí.

Dajana Zápalková

Den poezie i pod Beskydami
Poetové, básníci a příznivci poezie dlouho netrpělivě čekali, jaké téma vyhlásí Společnost poezie pro tento rok a konečně se v létě dozvěděli –
18. ročník festivalu Den poezie s tématem Žádný
člověk není ostrov byl inspirován verši anglického
renesančního básníka Johna Donnea, které napsal roku 1624: „Žádný člověk není ostrov sám
pro sebe; každý je kus nějakého kontinentu…”.
A tak spousta „psavců“ v celé republice se
jala přemýšlet a psala básně na uvedené téma,
aby je v listopadu ve dnech 13.–27. listopadu
představila veřejnosti na různých literárních
večerech, setkáních v knihovnách, divadlech,
muzeích, výstavách atd.
I Literární klub Petra Bezruče Frýdek-Místek se
připojil, členové nezaháleli a svými verši přispěli
k sestavení literárního pásma, které bylo uvedeno
ve čtvrtek 24. listopadu v hudebním oddělení místecké knihovny a v pátek 25. listopadu v Knihovně a Muzeu v Šenově. Obě tyto akce měly něco
do sebe. V Místku proběhla za moderování členky
literárního klubu Nely Chamrádové, kdy spolu
se třemi literárními kolegy představili básně své
na dané téma a dalších členů klubu. Kouzlo poetičnosti bylo podtrženo jemnou hrou na kytaru
a zpěvem interpretky Markéty Žvakové.
V Šenově si vzala na starost průběh večera
ředitelka knihovny a literátka Simona Slavíková,

která ke spolupráci přizvala nejen členy literárního
klubu, ale i žákyně místní ZUŠ. Básně na dané
téma četli opět členové literárního klubu, neobvykle byly též prezentovány verše Petra Bezruče
v podání Slavíkové a podbarvovány hudbou v interpretaci žákyň ZUŠ. Tento zajímavý scénář se
hostům v sále šenovského muzea moc líbil.
Den poezie byl spojen s křtem dvou knih
a s výstavou zajímavých obrazů Milana Pastrňáka.
„Den poezie je jistě příležitostí, jak se literáti
našeho klubu mohou prezentovat na veřejnosti. Letošní zajímavé téma jistě přimělo mnohé

zúčastněné přemýšlet o své existenci na této
zemi, mohli si uvědomit, že nikdy v žádné situaci nejsme sami, máme kolem sebe blízké
a známé, nejsme na pustém ostrově,“ zapřemýšlela o smysluplnosti letošního Dne poezie
literátka Taťána Prokešová.
18. ročník Dne poezie je za námi, skončil, ale
jaksi pomyslně otevřel bránu adventního času,
který jaksi rychle po roce přispěchal. Asi proto,
abychom všichni trochu zvolnili své pracovní tempo, rychlost žití a uvědomili si blízkost svých bližních a přátel. Prožijme jej tedy v pohodě, za znění
koled a vnitřního štěstí. 
Dajana Zápalková

Kultura
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Spolek dobrovolně nedobrovolných herců Vás zve na pohádku,
podle „Čarodějnické pohádky” Pavla Doležala
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Vstupné dobrovolné,
ale povinné :-)
Jste srdečně zváni.
Těšíme se na Vás!
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Vstupenky je možno rezervovat na stránkách
www.kcfno.cz, zakoupit v BIC nebo na místě.
Každé dítě obdrží malý balíček.

Dorazí Mikuláš s andělem a
čertem :)
Na akci Vás srdečně zve Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí, p.o.

www.kcfno.cz
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Navštivte naši prodejnu
ve Frýdku-Místku.

5%
SLEVA

PŘI PŘEDLOŽENÍ
NA PRODEJNĚ.

Specialista na trezory,
trezorovou techniku, sejfy
a zabezpečení zbraní.
Kde nás najdete?

Showroom a prodejna
Jamnická 223
Frýdek-Místek (Staré Město)
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Budeme se těšit na Vaši návštěvu...

Tel.: + 420 733 221 323

|

info@adsafe.cz

|

www.ADSAFE.cz
LEKARNA

oční optika

jsme specialisté na
KONTAKTNÍ ČOČKY
a KRÁsné BRÝle
T.G. Masaryka 600, Frýdek
Po-pá 9 – 17 hod
Tel. 558 63 64 64

pRo
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www.elpooptika.cz

Lumír Matula,
oprava elektroniky

Děkujeme Vám za projevenou
důvěru v uplynulém roce.
Do nového roku 2017
Děkujeme Vám za
Vám přejeme hodně zdraví,
projevenou důvěru
štěstí, osobních i pracovních
v uplynulém roce a
Televizory
úspěchů. plazmové, LCD, videa,
do nového roku 2017
DVD, CD, videokamery,
satelitní
Vám přejeme hodně zdraví,
Za Oční a estetické
štěstí, osobních i pracovních
centrum
přijímače, set-top-boxy, mikrovlnúspěchů.
MUDr. Michaela Hustá

NEMÁTE ČAS CHODIT
DO LÉKÁRNY?

né trouby. Přijedu k Vám
Za Oční a estetické centrum
732 16 46 36, 558 622 296 MUDr. Michaela Hustá

Děkujeme Vám za projevenou důvěru
v uplynulém roce.
Do nového roku 2017
Vám přejeme hodně zdraví, štěstí,
osobních i pracovních úspěchů.
Za Oční a estetické centrum
MUDr. Michaela Hustá

Michaela Drábková
Hlavní 1485
739 11 Frýdlant n. O.
OD OMMA 1. patro
Tel.: 608 644 990

Pro inzerci volejte

603 249 743

Vydává Zájmové sdružení Frýdlantsko - Beskydy * vychází ve 13 obcích * zpracovává: PR Agency Petra Pavelky, El. Krásnohorské 149, 738 01 Frýdek-Místek, + 420 603 249 743,
e-mail: petr@fmseznam.cz * Tisk: Czech Print Center a.s. * registrace: MKČRE 10157

