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Mikroregion zavádí forenzní značení kol
BESKYDY – Zájmové sdružení obcí Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy připravilo,
ve spolupráci s MP Frýdek-Místek a za podpory ministerstva vnitra, v rámci prevence
kriminality projekt na forenzní značení jízdních
kol, elektrokol a invalidních vozíků. Projekt
pomůže řešit krádeže jízdních kol v mikroregionu, a to jejich forenzním označením a evidováním v národním registru.
Forenzní identifikační značení (FIZ), nazýváno také syntetická DNA, je metoda ochrany majetku, která má především preventivní
účinky. Samotné FIZ je složeno z roztoku
lepidla a mikroteček s unikátním identifikačním kódem. Mikrotečky jsou tak malé, že nejsou pouhým okem viditelné, a celý roztok je

po zaschnutí na předmětu navíc průhledný.
Označená místa ani mikrotečky tak nejsou vidět. Výhodou této metody je, že nepoškozuje
předmět, na který je roztok nanášen.
V roce 2016 značilo a registrovalo jízdní
kola již 26 měst. V národním registru REFIZ
je v současné době zaregistrováno více než
10.000 jízdních kol, přičemž odcizených je
pouhých 58.
Značení v obcích mikroregionu bude probíhat ve dvou kolech, na jaře a na podzim. Místo značení upřesní každá obec samostatně,
nejčastěji budou využívány prostory hasičské
zbrojnice. Na webu http://mikroregion.reservanto.cz/ je možné si zarezervovat také konkrétní čas. Pokud by vám nevyhovoval termín

značení ve vaší obci, můžete přijet a nechat
si označit své jízdní kolo v kterékoli jiné obci
mikroregionu. Žádné poplatky za značení se
neplatí, služba je zcela zdarma, není ani důležité místo trvalého bydliště.
Celé značení jednoho kola trvá zhruba 10
minut. Roztok je nutné nanášet na čistá místa,
proto je nezbytně nutné kolo před značením
řádně očistit, a to i na místech hůře dostupných (spodní část rámu, všechny sváry atd.)
Po značení je nutné nechat roztok zaschnout
alespoň 24 hodin. V případě nepříznivého počasí bude termín značení přeložen. Občanům
budou tyto informace včas sděleny místním
obecním úřadem.

(Pokračování na str. 3)

FRÝDLANT – Zajištění dopravní bezpečnosti v našem městě je tématem číslo jedna. Téměř jakékoliv plánování a strategie se
v této oblasti vyznačuje dlouhodobými procesy, finanční náročností a nutnou kooperací
více subjektů. Přesto je možno konstatovat,
že je rok od roku naše město bezpečnější.
V rámci zajištění větší bezpečnosti se snažíme navázat na loňské projekty jako např.
rekonstrukce ul. Janáčkova a vybudování
nových parkovacích míst na ul. Poštovní.
V letošním roce se v rámci investičních akcích
připravuje:
Rekonstrukce zpevněných ploch u ZŠ
Komenského – probíhá projekční příprava
a povolování stavby tak, aby samotná realizace mohla začít na podzim 2017. Součástí
je i realizace přeložky ČEZ ve dvou úsecích.
Předpokládané náklady stavby jsou 6,5 mil. Kč.
Rekonstrukce ul. Dvořákova – je zahájeno zpracování PD ve stupni DÚR. Předpokládané náklady akce pro rok 2017 jsou 200 tis.
Kč. Realizace v r. 2018.
Zřízení autobusového zálivu Partyzán
na ul. Padlých hrdinů – probíhá příprava
zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele
stavebních prací, bylo požádáno o financování ze SFDI. Realizace v I. polovině roku
2017. Předpokládané náklady stavby činí 0,9
mil. Kč.
Úprava ul. Hlavní pro zřízení přechodu
pro chodce – je zpracována dokumentace
pro vydání stavebního povolení, je vydáno
územní rozhodnutí, připravuje se žádost o vydání stavebního povolení. Následně bude
zpracována zadávací dokumentace pro výběr
zhotovitele stavebních prací. Předpokládaný
náklad stavby činí 1,0 mil. Kč.
Zřízení místa pro přecházení u ZUŠ – je
vybrán zhotovitel stavebních prací, čeká se

na jejich zahájení po ukončení zimního období. Předpokládaný náklad stavby činí 300
tis. Kč.
Parkoviště č.2 mezi bytovými domy
na ul. 5. května – zpracovává se projektová
dokumentace, bude vybrán zhotovitel stavebních prací a stavba realizována. Předpokládaný náklad stavby činí 300 tis. Kč.
Výstavba chodníku podél místní komunikace II.tř. ev.č. 26, Nová Ves – Ostravice
včetně opravy části přilehlé místní komu-

nikace II.tř. ev.č. 26, Nová Ves – Ostravice – v úseku od silnice III/48414 po ZŠ Nová
Ves je zpracováno levostranné umístění
chodníku ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí, o jehož vydání je požádáno.
Bude následovat zpracování dokumentace
ve stupni DSP, žádost o vydání stavebního
povolení. Dle dokumentace pro provedení
stavby bude vybrán zhotovitel stavby, jejíž
předpokládaný náklad činí 10 mil. Kč.

(Pokračování na str. 3)

Město Frýdlant sází na bezpečnost

Protidrogový vlak REVOLUTION TRAIN
míří znovu do Moravskoslezského kraje
FRÝDLANT, ČELADNÁ – Město Frýdlant
n. O. a Obec Čeladná vás ve dnech 27.–29. 4.
srdečně zvou k návštěvě protidrogového vlaku REVOLUTION TRAIN, který je unikátním
projektem protidrogové prevence založený
na smyslovém prožitku a interaktivitě.
Projekt REVOLUTION TRAIN je unikátním
nástrojem, který rozšiřuje dosavadní přístupy a metody primární protidrogové prevence.
Jedná se o speciálně vybavenou multimediální

mobilní vlakovou soupravu, která formou interaktivního a zážitkového vzdělávání přináší
zcela nové pojetí primární prevence pro vybrané cílové skupiny – především děti a mládež
ve věku 12–17 let. Vlak bude v těchto dnech
přistaven na nádraží ČD Frýdlant nad Ostravicí. Podrobné informace o projektu, tour, harmonogramu a termínech prohlídek pro veřejnost
získáte na webových stránkách www.revolutiontrain.cz. 
Odbor sociálních věcí

Profesionální fotograf zasvětí do tajů focení
BESKYDY – Beskydské informační centrum Frýdek-Místek, p. o. nabízí i v letošním
roce ideální příležitost pro všechny, kteří
touží se svým fotoaparátem co nejlépe za-

chytit nádherná zákoutí Frýdku-Místku a přírodu Beskyd a přitom dostat ještě užitečné
rady od zkušeného fotografa. V průběhu
jara se tak můžete vydat hned na tři mini-

kurzy fotografování.
Začínající i zkušenější fotografy zasvětí
do všech tajů focení fotograf Josef Plaček,
pod jehož vedením budou zaznamenávat jak
nejrůznější zákoutí v okolí frýdeckého náměstí, tak i detaily přírody a architektury pod Lysou
horou. Letos se mohou účastníci těšit znovu
i na netradiční kurz, kdy se skrz objektivu fotoaparátu podíváme na západ slunce.
Čtyřhodinového kurzu se mohou zúčastnit
jak dospělí, tak i malí fotografové v doprovodu rodiče. Cena kurzu je 200 Kč, přičemž je
nutné se zaregistrovat předem na pobočkách
Beskydského informačního centra (ve Frýdlantě nad Ostravicí na ulici Hlavní).
A kde se na fotokurzy můžete vydat?
29. 4. – Frýdek-Místek objektivem, sraz
na Zámeckém náměstí ve Frýdku v 9.00 hodin
13. 5. – Beskydy objektivem, sraz před RC
Rosnička v Malenovicích v 9.00 hodin
31. 5. – Za západem slunce, sraz před RC
Rosnička v Malenovicích v 16.00 hodin

FORENZNÍ ZNAČENÍ: Mikrotečky zvyšují ochranu kol před odcizením. 

Foto: Petr Pavelka

Zúčastněte se i vy série
závodů na horských kolech

Pokud jezdíte rádi na kole a své děti k cyklosportu vedete také, zapojte se do série závodu
pod názvem Czech-pol Silesia cup 2017.
„Společně se sportovními legendami beskydských hor jsme vymysleli seriál závodů horských kol (MTB) pro všechny věkové kategorie
1-99 let. Cílem tohoto počinu je ukázat dětem,
že cyklistika je zajímavý sport, budovat v nich
sportovního ducha, smysl pro fair play a ukázat
jim krásy aktivně stráveného času,“ vysvětlují
pořadatelé.
Každá věková kategorie pojede závod přizpůsobený jejím schopnostem. Celý seriál
bude bodován, jednotlivé závody budou odměňovány a na konci budou vyhlášeni celkoví
vítězové jednotlivých kategorií.
„Abychom ukázali mladým talentům, že i my
věkově pokročilí se umíme bavit a soupeřit
mezi sebou, zahrnuli jsme starty závodů i pro
rodiče a doprovod. Těšíme se na vás, a hlavně na vaše děti, které si vychutnají startovní

nervozitu a vítězný pokřik v cíli,“ dodávají pořadatelé.
Závody se pojedou v těchto termínech: 23.
4. – Staříč, 14. 5. Hodoňovice, 18. 6. – Sviadnov, 17. 9. Lubno a 30. 9. Pržno.
Kategorie Czech-pol Silesia cup 2016:
Mimina I – odrážedla – 2013–2016
Mimina II – mini kola – 2012–2014
Přípravka – 2010–2011
Předžáci – 2007–2009
Mladší žáci – 2005–2006
Starší žáci – 2003–2004
Kadeti – 2001–2002
Junioři – 1999–2000
Open – 1971–1998
Nejstarší – 1917–1970
Startovné je dobrovolné. Prezentace probíhá mezi 10.00 a 11.30 h., start první kategorie
nastává v 11.45 hodin. Více informací najdete
na www.skprzno.cz nebo na tel: 775 133 784
(Vlastislav Matýsek).

slovo starostky

Krásné Velikonoce!

Kalendářní jaro je v plném proudu. Všichni věříme, že
stabilní teplo musí dorazit každým dnem a my se budeme
moci pustit do práce na zahrádkách a budeme si užívat probouzející se přírody.
Letošní duben je opět měsícem velikonočním. Podle
tradic bychom již měli mít proveden generální jarní úklid
a měly by být „vymeteny“ všechny příbytky od pozůstatků
zimy, abychom tím dali prostor jaru co nejdříve nakouknout
do našich domácností. Ovšem ani tyto aktivity a mnohdy
nepopulární práce nemohou být překážkou, abychom se
na svátky jara netěšili a jako každoročně pletli pomlázky, malovali kraslice či pekli velikonočního beránka. Stejně jako Vánoce mají i Velikonoce své nenahraditelné kouzlo a moc.
Až po nich může skutečně začít opravdové jaro, vyrašit první květy, rozkvést sad. Kouzelné
na nich je, že nejsou svátky dárků, ale mají spíš duchovní rozměr. Nakonec, jsou největším
křesťanským svátkem, dávajícím víře sílu a smysl.
Tématem dubna nemůže být nic jiného než pohled na bezpečnost silničního provozu. Tuto otázku snad řeší každé město či vesnice. Za vše mluví číslo 5,38 milionu vozidel registrovaných v České
republice. Dopravním provozem jsme dnes zasaženi úplně všichni, čímž se logicky zvyšují i rizika
s tím spojená. Kde je doba, kdy jsme se na ulici s obdivem otáčeli za každým projíždějícím automobilem? Dnes jich denně napočítáme tisíce. Řešíme parkování, plynulost provozu a samozřejmě
bezpečnost. Tu v našem městě řešíme v rámci menších i větších investičních akcí, jako jsou např.
rekonstrukce komunikací a chodníků, výstavba nových parkovacích ploch, autobusových zálivů,
přechodů pro chodce, přípravou
kamerového systému nebo dalšími
akcemi, jako je nákup bezpečných
stojanů na kola, měřiče rychlosti pro
obvodní oddělení Policie ČR aj.
Vážení občané,
Tomuto důležitému tématu bezpečnosti věnujeme ještě několik přídovolte nám, abychom Vám za Město Frýdlant
spěvků ve vydání tohoto zpravodaje.
nad Ostravicí popřáli příjemné prožití
Všem vám přeji nádherné provelikonočních svátků, spoustu elánu, pohody
žití velikonočních svátků, teplé,
a radosti do nadcházejících jarních dní.
ale hlavně bezpečné jarní období
a hodně radosti ze slunečných
dnů, které určitě nastanou.
David Pavliska
Helena Pešatová

Helena Pešatová,
místostarosta
starostka města

starostka města
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Duben 2017
Ředitelka Mateřské školy Frýdlant nad Ostravicí, ul.Janáčkova 1444, příspěvkové organizace
na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ

do frýdlantských mateřských škol pro rok 2017/2018.
Zápis proběhne ve čtvrtek 11. května od 8.00 do 14.00 hodin v mateřské škole Janáčkova
a odloučených pracovištích – MŠ Smetanova, MŠ Nová Ves, MŠ Lubno.
Více informací na www.msjanackova.cz.

Sběr objemného odpadu
Informujeme občany, že o víkendu ve dnech
22.–23. dubna bude ve Frýdlantě nad Ostravicí
probíhat mimořádný sběr objemného odpadu
z domácností.
Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny na těchto čtyřech stanovištích:
1. stanoviště na separáty ul. Ondřejnická
– rozcestí ul. Pstružovská
2. hasičárna Lubno
3. hasičárna Nová Ves
4. parkoviště u hřbitova
(křižovatka ul. Nerudova a Padlých hrdinů)
Do kontejnerů můžete odložit vysloužilé
předměty z domácností, které nelze pro jejich
rozměry odkládat do sběrných nádob na komunální odpad (např. vyřazený nábytek, matrace,
koberce, podlahové krytiny, sanitární keramiku).
Do kontejnerů na objemné odpady nepatří
nebezpečné odpady, stavební odpad, elektroodpad a bioodpad.
Žádáme občany, aby objemný odpad skládali do kontejnerů co nejúspornějším způsobem a v okolí kontejnerů udržovali pořádek.

Na výše uvedených stanovištích bude možné vedle velkoobjemových kontejnerů odložit
také elektroodpad (např. ledničky, mrazničky,
pračky, sporáky, televizory a monitory), který
bude následně odvezen v rámci zpětného odběru elektrozařízení.
Tento mimořádný svoz slouží pouze pro sběr
velkoobjemových odpadů a elektroodpadu.
Nebezpečné odpady je možné celoročně
zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře na ulici
Ostravská 291. Provozní doba sběrného dvoru
je od pondělí do pátku v době od 8.00 do 18.00
h. a v sobotu od 8.00 do 14.00 h. Kromě nebezpečných odpadů je zde možné odkládat také
tříděné složky komunálního odpadu (biologické
odpady, papír, plasty, sklo, kovy) a objemné
odpady (např. vyřazený nábytek, matrace, koberce, podlahové krytiny, sanitární keramiku).
Sběrný dvůr funguje zároveň jako místo zpětného odběru elektrozařízení. Všechny výše
uvedené služby jsou pro občany města, chataře a chalupáře vlastnící nemovitosti na území
města zdarma.

Frýdlant nad Ostravicí

Vzdělání, soutěže, zábava = ZŠ TGM

Hurá, je tu jaro! Přichází pěkně pomaloučku,
zlehka, jako by se mu nechtělo, ale nebojte se,
zimu nakonec určitě porazí a my se dočkáme
krásných teplých dnů, na které se již všichni
určitě moc těšíme. Na rozdíl od rozvláčného
chování výše zmíněného ročního období děti
ve škole jedou na plný plyn. Březnové dny přinesly do Tégeemky hned několik aktivit.
V pátek sedmnáctého provětrala své mozkové buňky více jak třetina našich žáků s kladným
vztahem k matematice. Známá soutěž Klokan
proběhla ve čtyřech věkových kategoriích a my
už známe naše nejlepší počtáře. V kategorii
Cvrček (2. a 3. třída) jsou to Anežka Honková
a Petr Koval, vítězným Klokanem (4. a 5. třída)
je Ester Smejová, z Benjamínů (6. a 7. třída) se
nejvíc dařilo Filipu Kobělkovi a Kryštofu Šimčákovi, mezi Kadety si vedl nejlépe Jan Šik.
Zájem dětí v následujícím týdnu byl nejen
o školní kolo pěvecké soutěže Loutnička, svá
želízka v ohni jsme měli i ve čtvrtek 16. března na regionální přehlídce dětských zpěváků
lidových písní Zpěváček 2017 v Ostravě. V obrovské konkurenci více než padesáti výborně
připravených soutěžících se podařilo postoupit

našim Markétce Vaculové a Kubíkovi Myslikovjanovi do 2. kola, ve kterém si 1. dubna zazpívají v Divadle loutek s cimbálovou muzikou
Vojtek.
Tradiční nadšení provází také sportovně založené kluky a holky, jež sehráli svůj okrskový
turnaj ve vybíjené. Nejprve ve středu 15. 3.
za účasti čtyř družstev zvítězily dívky, den nato
pak v mnohem silnější konkurenci zástupců
devíti škol za vytrvalého povzbuzování svých
spolužáků vyhráli a stejně jako děvčata postoupili do okresního kola i naši chlapci. Tam už to
měli ale mnohem těžší, a přestože se rvali jako
lvi, obě družstva se musela spokojit s nepopulárním „bramborovým“ umístěním. Tady se
přísluší poděkovat všem žákům, kteří odvážně
vstupují do soutěží či olympiád, prokazují, co
všechno dokáží, a reprezentují tak nejen svoji
školu, ale aniž si to možná neuvědomují, i město Frýdlant n. O. Díky patří i těm, kteří je k tomu
všemu připravují, jejich učitelům. V neposlední
řadě pak děkujeme i samotným organizátorům
soutěží. Bez nich by se měření sil také nemohlo
uskutečnit. A tak je moc dobře, že to v Tégeemce všechno vzájemně funguje.

Vedle soutěží a srovnávání vzájemných dovedností jsme prožili ještě jeden zajímavý počin.
Byl jím náš Ponožkový den. Konal se 21. března
a byla to nejen legrace, ale zároveň i podpora
těch, kteří to mají na světě těžší než my zdraví.
Toto datum je totiž nejen začátkem jara, ale i Mezinárodním dnem Downova syndromu, kterým
je celosvětové zdravotní postižení způsobené
ztrojením 21. chromozomu. A protože buňky zapříčiňující tuto nemoc svým tvarem připomínají
ponožky, organizace Down Syndrom International je zvolila jako symbol akce k tomuto dni.
U nás v Tégeemce jsme přesvědčeni o tom, že
podpořit jakýkoli handicap je vždy důležité, a proto jsme se rozhodli přidat se k dalším desítkám
škol v České republice a udělat si prostě Ponožkový den. Co to znamenalo? Nepřemýšlet ráno
nad tím, zda máte na nožky dvě stejné ponožky.
Právě naopak, přijít do školy na každé noze s jinou nebo třeba i podkolenkou! A čím barevnější,
pruhovanější a svému okolí viditelnější, tím lepší!
Jak dosvědčují fotografie, letošní jednadvacátý
březen v ZŠ TGM zářil nejen všemi barvami a veselými úsměvy, ke všemu hřál i pocitem podpory
toho, kdo nemá zůstat sám.
(lg)

Příznivci chemie se sešli na Komeňáku

Je už dlouholetou tradicí, že žáci základních
škol mohou každoročně prověřovat a porovnávat své znalosti v rámci vědomostních olympiád. Nejinak tomu bylo také v letošním školním
roce, kdy si milovníci obávané chemie opět
dali sraz na Komeňáku, aby v rámci okresního
kola „namíchali“ to nejlepší pořadí nadějných
chemiků.
Okresnímu kolu vždy předchází školní kolo,
do kterého se přihlásilo pět odvážných z řad
našich deváťáků. Postup mezi 25 soutěžících
v rámci okresního kola nakonec vybojovali Veronika Huserová a Kryštof Klásek z IX. A.
V úterý 7. března pak oba reprezentovali
naši školu během 53. ročníku okresního kola
Chemické olympiády. Učebna chemie Kome-

jubilea
Jubilanti města Frýdlantu nad Ostravicí:
V měsíci lednu 2017 oslavil své životní
jubileum a dal se zveřejněním svůj souhlas:
pan Josef Tomančák, 80 let, Frýdlant
V měsíci únoru 2017 oslavili svá životní
jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas:
paní Jarmila Goluchová, 80 let, Frýdlant
paní Alena Večeřová, 85 let, Frýdlant
V měsíci březnu 2017 oslavili svá životní
jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas:
paní Ludmila Albertová, 92 let, Frýdlant
pan Eduard Kaňák, 86 let, Frýdlant
paní Jarmila Laníková, Frýdlant
paní Marie Vávrová, 92 let, Frýdlant
pan Jan Juříček, 80 let, Frýdlant
pan Ladislav Kula, 80 let, Nová Ves
pan Ladislav Konečný, 86 let, Lubno
paní Josefa Skotnicová, 86 let, Lubno

Blahopřejeme
všem oslavencům

ňáku se tak znovu proměnila v laboratoř, v níž
se soutěžící museli potýkat s řadou náročných
úkolů z oblasti organické a anorganické chemie. Ostatně posuďte sami. V praktické části
se soutěžící nejdříve seznámili s Yamadovým
univerzálním indikátorem a potom museli zjistit, jaké barvy má tento indikátor v roztocích
s různým pH. Dalším úkolem bylo rozlišit tři
neznámé vzorky podle zjištěných hodnot pH.
Pozorování, míchání, měření, zapisování a vyhodnocování zabraly sice celé dopoledne,
ale příznivci roztoků a kádinek si určitě přišli
na své. Z našich žáků byl nejúspěšnější Kryštof Klásek, kterému tímto k 7. místu ještě jednou blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci
školy.

Ponožkový den 21. března v Tégeemce.

Náhradní výsadba ve Frýdlantě nad Ostravicí
Všechny dřeviny rostoucí na pozemcích mimo
pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou podle
zákona o ochraně přírody a krajiny chráněny
před poškozováním a ničením. Ke kácení dřevin
rostoucích mimo les je potřeba povolení orgánu
ochrany přírody. Zákon o ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcí vyhláška dále stanovují podrobně režim kácení dřevin rostoucích mimo les
a vymezují situace, kdy povolení není potřeba.
Zákon také umožňuje orgánu ochrany přírody
uložit v rozhodnutí o povolení kácení dřevin žadateli přiměřenou náhradní výsadbu, která je nástrojem ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé
pokácením dřeviny.
Náhradní výsadba je zpravidla ukládána
na pozemcích, na kterých má dojít ke kácení. Zákon však umožňuje také uložení náhradní výsadby na jiných pozemcích a také na těch, které nejsou ve vlastnictví žadatele o kácení. Je to možné
pouze s předchozím souhlasem jejich vlastníka.
Obecní úřady vedou přehled pozemků vhodných
pro náhradní výsadbu ve svém územním obvodu.
Vzhledem k tomu, že je pro náhradní výsadbu žádoucí zvolit takové pozemky, na kterých
je v souladu s územně plánovací dokumentací
zajištěna dlouhodobá perspektiva vysazených

Doklady vyřídíte i ve čtvrtek
Informace k vyřizování na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a na registru řidičských průkazů, silničních vozidel a techniků na úřadu:
Sdělujeme občanům města, že úřední dny
na Městském úřadu Frýdlant nad Ostravicí
na úseku občanských průkazů a cestovních
dokladů a dále na registru řidičských průkazů,
silničních vozidel a techniků jsou nejen v pon-

dělí a ve středu (8.00–11.00 a 12.00–17.00), ale
rovněž ve čtvrtek (8.00–11.00 a 12.00–14.00).
Doporučujeme využít k vyřizování dokladů
právě čtvrteční dny z důvodu kratší čekací doby
na přepážkách a také možnost využití objednání prostřednictvím elektronického objednávacího systému na webových stránkách města.

Odbor vnitřních věcí

a obecní živnostenský úřad

Májové odpoledne, letos
opět na 1. máje, ale jinde

V posledních dvou letech bylo úspěšné májové odpoledne uskutečněno v areálu kempu
za řekou. Letos zůstane s největší pravděpodobností tento kemp uzavřen, proto jsme dohodli pronájem areálu Domu zahrádkářů a májové odpoledne se bude konat tam. Nakonec
můžeme v tom najít i určitou symboliku, protože
1. máj není jen Svátkem práce, ale i přirozenou
oslavou jara, probuzené přírody a s tím spojených aktivit mnohých lidí v zahrádkách a v přírodě vůbec.
Charakter akce zůstává stejný jako v minulých letech. Atraktivní pro všechny věkové
skupiny, ale přece jen vhodný především pro
rodiny s dětmi. Pro ně připravíme trochu zá-

Vítězné družstvo okrskového kola ve vybíjené ze ZŠ TGM.

bavy, tj. několik soutěží oceněných sladkými
odměnami, chybět nebude také skákací hrad.
I letos si budou návštěvníci moci pochutnat
na kančím guláši, případně na opečeném párku či koláčích. Samozřejmě i tekuté občerstvení bude k dispozici.
Cílem této akce je posedět, pobavit se s přáteli, třeba si i zazpívat a hlavně si odpočinout
od každodenních starostí a „blbé nálady“ čišící často z televizních zpráv. Začátek je ve 13
hodin.
Doufejme, že počasí k nám bude milosrdné!
V zastoupení všech pořadatelů vás zvou
frýdlantští zastupitelé za KSČM Dagmar
Kozáková a Jaromír Drabina

dřevin, a že většina pozemků je již také značně
protkána různými sítěmi (vodovod, plynovod, el.
vedení, kanalizace apod.), není vždy zcela jednoduché takto vhodné pozemky na území města
nalézt.
V loňském roce byla žadatelům o kácení
v rámci rozhodnutí o povolení ke kácení uložena orgánem ochrany přírody náhradní výsadba
na pozemcích ve vlastnictví města v celkovém
počtu 43 ks dřevin. Jedná se jak o jehličnaté, tak
o listnaté druhy převážně okrasných kultivarů,
které dosahují menších rozměrů a jsou vhodné
pro výsadbu v městském prostředí.
Výsadba bude provedena např. v lokalitách
ulice Okružní, Nerudova a Bahno, nebo v meziblokové zeleni na ulici Komenského, Jana Trčky, Janáčkova, Harcovská, Poštovní, Palackého
a Padlých hrdinů.
V rámci péče o městskou zeleň jsou na území
města káceny dřeviny se sníženou vitalitou nebo
estetickou hodnotou, růstovými defekty nebo

dřeviny poškozené abiotickými a biotickými vlivy. Kácení je prováděno také z důvodu výstavby
a plánovaných investičních akcí.

Otvírání ondřejnických studánek
Frýdlantský turistický oddíl mládeže Divočáci ve spolupráci s KČT – turistika Frýdlant n. O.
bude stejně jako v předchozích letech pořádat
dne 22. 4. již 18. ročník akce Otvírání onřejnických studánek.
Zveme všechny děti a jejich doprovod
na tuto pěknou jarní akci. Letos bude start
od frýdlantské stanice horské služby na ulici

Ondřejnická (cca 200 m nad restaurací Park)
v době od 9.00 do 11.00 hod a cíl u roubenky na Ondřejníku do 13.00 hodin. Cestou děti
navštíví několik studánek či pramenů, kde je
budou čekat pohádkové postavy. Děti splní
drobné úkoly a odměněny budou drobnými pamlsky. V cíli obdrží účastnický list.
TOM Divočáci a KČT – turistika Frýdlant n. O.

Frydlantsky huděc Marian Friedl
Po loňském úspěšném večeru s cimbalistkou, zpěvačkou a rozhlasovou i televizní redaktorkou Magdalenou Múčkovou se
cimbálová muzika Kotci rozhodla udělit titul
„Frydlantsky huděc“ Marianu Friedlovi. Tento
skromný muž z nedalekých Kozlovic je vskutku
renesanční osobností – multiinstrumentalista,
účastník a spoluautor mnoha hudebních projektů od pop music přes jazz až po autentickou interpretaci lidové hudby našeho regionu,
spolupracovník takových osobností, jako jsou
Jitka Šuranská, Martin Chodúr nebo Jan Rokyta mladší. Kromě toho je to ale také špičkový odborník na hudební nástroje z celého
světa a zasvěcený znalec kořenů nejen lidové
hudby. Nás bude samozřejmě zajímat zejména jeho práce na poli lašského a valašského
folkloru, kterému se aktivně věnuje se svou
kapelou RukyNaDudy.
Setkání s Marianem Friedlem a s lidovou
hudbou (nejen) Lašska proběhne ve čtvrtek 27.
dubna v Janáčkově síni ve Frýdlantě nad Ostravicí pod záštitou starostky Heleny Pešatové.
Srdečně vás zve cimbálová muzika Kotci.
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Frýdlant nad Ostravicí, Staré Hamry

Duben 2017

Mikroregion zavádí forenzní značení kol

(Pokračování ze str. 1)
Na závěr shrnutí: co vzít s sebou – důkladně očištěné pojízdné jízdní kolo, občanský průkaz a doklad o nabytí (např. účtenku,
fakturu, záruční list apod.), popř. se na místě
vyplní čestné prohlášení o nabytí. Prosíme
občany, aby k označení jízdních kol nevozili
kola nepojízdná, zastaralá nebo poškozená,
značení těchto kol je zbytečné a nákladné. Pro podrobné informace můžete využít
kontaktu: Ing. B. Manďáková Radová, tel.
558 412 556, email: investice.vedouci@obec-ostravice.cz.

Mariášový turnaj v Lučině
V neděli 30. dubna ve 14 hodin se v restauraci Lučina ve Frýdlantě n. O. uskuteční
„přátelský turnaj“ v trojkovém voleném mariáši. Jeho výsledky nebudou započítávány
do celkového hodnocení série Mariáš Tour
2017. Zveme tímto všechny příznivce mariáše
k účasti na této akci.

Sportu zdar a mariáši zvlášť!

Miroslav Šálek

Termíny značení, čas vždy od 9.00 – 17.00
OBEC
Frýdlant nad Ostravicí

TERMÍNY JARO

TERMÍNY
PODZIM

St 13. 5., So 17. 5. So 2. 9., St 6. 9.

Baška

29. 4.

9. 9.

Bílá

29. 4.

X

Čeladná

6. 5.

16. 9.

Janovice

6. 5.

23. 9.

Kunčice pod Ondřejníkem

27. 5.

23. 9.

Lhotka

X

30. 9.

Malenovice

10. 6.

30. 9.

Metylovice

17. 6.

X

Ostravice

17. 6.

7. 10.

Pržno

3. 6.

14. 10.

Pstruží

24. 6.

7. 10.

X

16. 9.

Staré Hamry

Město Frýdlant n. O. sází na bezpečnost


(Pokračování ze str. 1)
Chodník Lubno – zpracovává se dokumentace pro územní rozhodnutí na umístění
chodníku podél pravé strany silnice III/48414
ve směru z Pražma do Pržna s realizací v úseku od autobusové zastávky „U Horyla“ po rozhraní k.ú. Lubno/Pržno.
Pro zlepšení dopravní obslužnosti se připra-

vují dva projekty autobusových zálivů na ul.
Hlavní u Billy ve směru z centra města s realizačním nákladem 1,0 mil. Kč a autobusový
záliv na ul. Poštovní s nákladem na projekční
přípravu 100 tis. Kč.
Dále probíhá projekční příprava mostů
24b-M2 na Lubně a 26b-M1 přes potok Satina na Nové Vsi.

Bude zrealizováno předání projekčních prací pro DSP a DPS pro výběr zhotovitele na akci
„Úprava ulice Hlavní u železničního přejezdu“
a zajištění schválení spolufinancování stavby, která bude realizována MSK a Správou silnic MSK.
V rámci neinvestičních akcí budou probíhat
opravy místních komunikací a chodníků
na území města.

Informace o povinném předškolním vzdělávání

Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou
věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné.
Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází,
musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové
nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.
Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče
o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.
Náležitosti žádosti jsou: jméno a příjmení
žadatele (dítěte), jeho datum narození, místo
trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, označení správního orgánu, jemuž je
žádost určena (konkrétní mateřská škola). Dále
uvede zákonný zástupce: jméno a příjmení tohoto zástupce, místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný
zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat. Zákonný zástupce nemusí dokládat
u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě
podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.
O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje
ředitel konkrétní školy ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů
ve složitějších případech.
Povinné předškolní vzdělávání má formu
pravidelné denní docházky v pracovních dnech
v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a škol-

ských zařízení, po dobu čtyř souvislých hodin
denně. Začátek povinné doby ředitel školy stanoví mezi 7. a 9. hodinou a uvede ve školním řádu.
Zápis dětí do mateřských škol se řídí těmito zásadami:
1. K zápisu je nutná řádně vyplněná žádost
o přijetí k předškolnímu vzdělávání, doklad
s vyjádřením lékaře o řádném očkování dítěte
(netýká se dětí, pro které je vzdělávání povinné) a prohlášení rodičů, OP a rodný list dítěte
(Doklad s vyjádřením lékaře a prohlášení pro
rodiče prosím vytiskněte na druhou stranu tiskopisu Žádost o přijetí ).
2. Nárok na přednostní přijetí od 1. 9. 2017
mají děti, které před začátkem školního roku
dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku (§ 34
odst. 3 školského zákona – znění účinné od 1.
9. 2017, uplatněné při zápise 11. května 2017).
3. Spádová mateřská škola musí přijmout
přednostně děti ze svého školského obvodu,
pro které je předškolní vzdělávání povinné nebo
mají přednostní právo přijetí – ve školním roce
2017/2018 se jedná o děti čtyřleté a starší.
4. Děti přihlášené po termínu zápisu budou
umísťovány podle volné kapacity v jednotlivých
mateřských školách. Na umístění dítěte do mateřské školy, pokud není v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, není právní nárok.
5. Tiskopisy si mohou zák. zástupci vyzved-

nout v mateřské škole, nebo stáhnout z webových stránek školy - msjanackova.cz
Další informace:
1. V době zápisu pořádají mateřské školy
dny otevřených dveří – můžete se seznámit
s prostředím mateřské školy, jejím programem,
provozními záležitostmi, školním řádem a dozvědět se další údaje, které vás o konkrétní
mateřské škole zajímají.
2. Ve výše uvedené dny podávají zák. zástupci vyplněné žádosti o přijetí k předškolnímu
vzdělávání včetně prohlášení na příslušné MŠ.
3. K ověření údajů uváděných v žádosti
může MŠ požadovat předložení rodného listu
dítěte a OP.
4. Co se týče znalostí a dovedností dítěte před
nástupem do MŠ, výhodou pro dobrou adaptaci
dítěte je, pokud dítě má základní návyky v sebeobsluze (umí jít na WC, umí se najíst, zvládá přiměřeně oblékání, umí se dorozumět s ostatními).
5. Rodiče dětí, kteří podali žádost k zápisu,
budou vyrozuměni do 30 dnů od podání žádosti
o výsledku řízení, nebo do 60 dnů ve složitějších případech.
Další podrobnější informace, které budou zákonní zástupci potřebovat, najdete na webových
stránkách MŠ a také budou předloženy u zápisu.

Těšíme se na vás i vaše děti.
Ředitelka mateřské školy Jindra Hiklová

Staré Hamry

Jarní vymetání
a kontrola komínů

Jaro je tady…

jubilea
V měsíci dubnu oslaví své životní jubileum:
Paní IVANA VELIČKOVÁ - 50 let
Pan JAROSLAV KUBALA - 60 let
Pan LUBOMÍR NEUMANN - 60 let
Paní MARIE LISNÍKOVÁ - 70 let
Paní ANNA ZAJÍCOVÁ - 75 let
Našim jubilantům k jejich výročí srdečně
blahopřejeme a do dalších let
přejeme pevné zdraví!

Přehled bohoslužeb v dubnu
2. 4. 10.30 BÍLÁ
9. 4. KVĚTNÁ NEDĚLE: 10.30 BÍLÁ
13. 4. ZELENÝ ČTVRTEK: 18.00 OSTRAVICE
14. 4. VELKÝ PÁTEK: 15.00 OSTRAVICE
15. 4. BÍLÁ SOBOTA: 18.00 OSTRAVICE
16. 4. SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
PÁNĚ: 10.30 BÍLÁ, 11.30 STARÉ HAMRY
17. 4. VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ: 9.00 OSTRAVICE
23. 4. 10.30 BÍLÁ, 11.30 STARÉ HAMRY
30. 4. 10.30 BÍLÁ, 11.30 STARÉ HAMRY

Pravidelné jarní vymetání a kontrola komínů
proběhne ve Starých Hamrech v pátek 28. 4.,
v sobotu 29. 4. a v sobotu 6. 5. Práce bude
provádět Kominictví Rostislav Velička. Zájemci
o tuto službu, nechť své závazné objednávky
nahlásí nejpozději do středy 24. 4. na obecním úřadě, a to buď osobně, telefonicky (558
637 310, 602 204 969) anebo e-mailem na adrese obec@stare-hamry.cz.
Podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. se
u spotřebiče na pevná paliva o výkonu do 50
kW musí čištění provádět při celoročním provozu 3x ročně, při sezónním provozu 2x za rok.
U spotřebičů na kapalná paliva do 50 kW výkonu se čištění musí provádět 3x ročně, u spotřebičů na plynná paliva do 50 kW výkonu 1x
ročně. Kontroly spalinové cesty se u všech
těchto spotřebičů musí provádět jednou ročně.
Písemný zápis s výsledkem kontroly by měl obdržet každý žadatel o tuto službu.

z kalendáře akcí
4. dubna: Zápis do 1. ročníku ZŠ Staré Hamry
24. dubna: Prohlídka obecního bytu
28.-29. dubna: Jarní vymetání a kontrola komínů
30. dubna: Zájezd do divadla – muzikál Evita
5. května: Májové posezení u cimbálu
10. května: Den matek
13. května: Svoz nebezpečného odpadu

Pozvánka na seminář

„Jak připravit předškoláka?”
Seminář je určen pro rodiče budoucích žáků
1. tříd a pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ, lektorem bude
Mgr. Šárka Sohrová

Kapacita semináře je omezena, pro zajištění místa je možné se
přihlásit na e-mailu dkostalova@frydlantno.cz

20. 4. 2017 od 16:00
Kinosál Kulturního centra Frýdlant n. O.
Seminář je zdarma
Seminář je ﬁnancován v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání
v ORP Frýdlant nad Ostravicí, reg. č. projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000392

M

ístní

A
P

kční
lán

rozvoje vzdělávání v ORP Frýdlant nad Ostravicí

Staré Hamry

Co obec ještě plánuje
Připravuje se 2. etapa renovace litinových
křížů na starohamerském hřbitově.
V garážích pod lesem na Lojkaščanku je
plánována výměna vrat, instalace bezpečnostního systému a elektrorozvodů.
V plánu jsou také opravy polních cest v majetku obce. Polní cesty, které nejsou zahrnuty
do místních komunikací, se nacházejí zejména
v k.ú. Staré Hamry 1.
Obec podala žádost o dotaci z programu
Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje na projekt „Rekonstrukce
a modernizace spojovací chodby ZŠ Staré
Hamry“, který zahrnuje výměnu vnitřních dveří,
nové osvětlení chodby a zejména zakrytí nevzhledných topenářských rozvodů. Plánované
výdaje činí 192.000 Kč.
Nedílnou součástí života v obci jsou různorodé společenský akce. Připravujeme několik

Upozorňujeme majitele psů,
jež doposud neuhradili
poplatek za psy, že jeho
splatnost je do 31. 3. 2017!
Eva Balášová,
evidence poplatků

Májové posezení u cimbálu
OÚ Staré Hamry pořádá
„Májové posezení u cimbálu“
cimbálové muziky Polajka
v pátek 5. 5. od 17.30 h.
v Kulturním domě na Samčance.
Pohoštění zajištěno. Vstupné: 50 Kč
Možný dovoz a odvoz občanů Starých
Hamer po předchozí domluvě na OÚ
Staré Hamry do čtvrtku 4.

akcí:
Májové posezení s cimbálovkou, Den dětí,
program u příležitosti starohamerské pouti, akci
na Gruni „Gruň náš šumný jediný“ a jiné. Minulá léta ukázala, že o tyto akce je zájem a že
má smysl je pořádat. Ukázalo se však také to,
že na pořádání akcí venku „pod širým nebem“
naše obec není vybavena. Proto zastupitelstvo
rozhodlo o zakoupení deštníků, stanů a lavic se
stoly. Deštníky i stany budou opatřeny logem
obce a nápisem Obec Staré Hamry.
Byt ve škole prošel rozsáhlou rekonstrukcí, kterou provedla firma Beskydgroup s.r.o.
z Frýdku-Místku. Nový byt si občané můžou
prohlédnout na Dni otevřených dveří dne 24. 4.
od 15.30 do 16.30 hodin.
Případní zájemci o pronájem tohoto bytu
mohou podat žádost na OÚ.

Harmonogram sběru
nebezpečného odpadu
Termín konání: 13. 5. 2017
Zemědělské družstvo: 10.35–10.45
Gruň: 11.15–11.25
Jamník: 11.40–11.50
Základní škola – Hotel ČERTŮV HRÁDEK:
12.00–12.10
Most: 12.20–12.30
Samčanka za obecním úřadem: 12.40–12.50
Obec Staré Hamry – NO, ZO a PNEU
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Duben 2017
slovo starosty
Vážení spoluobčané,
první čtvrtinu roku máme za sebou, užíváme si prvních jarních dnů,
teplejších slunečních paprsků a připravujeme se na velikonoční svátky.
K jaru patří i uklízení ve svých domech, jeho okolí a zahradách. S touto
činnosti je spojená i větší produkce různorodého odpadu.
Chtěl bych vás požádat, abyste odpad řádně vytřídili a uložili tam, kam
patří. V obci je vybudováno dostatečné množství sběrných míst, na kterých
jsou umístěny nádoby na jednotlivé složky odpadu, který se dá znovu recyklovat. Neukládejte
k těmto nádobám předměty, které se svou velikostí do nich nevejdou, elektrozařízení, zrcadla, autoskla, porcelánové a keramické nádobí apod. Pro tyto předměty je v obci zorganizován sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu, a to v sobotu 8. dubna od 8 do 9.40 hodin v prostoru
před budovou bývalého kravína. Větve z ořezu stromů a keřů je možné opět ukládat na sběrné
místo u ohrady za kravínem, kde budou následně seštěpkovány pracovníky obecního úřadu. Pro
ukládání drobnějšího biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu, např. trávy, zbytků rostlin apod. bude opět sloužit oplocené sběrné místo. Chtěl bych poděkovat všem občanům, kterým
není lhostejné, jak vypadá okolí jejich domů, a společně se zkrášlováním svého majetku se zapojili
i do úklidu veřejného prostranství nejen v blízkosti svých domovů. Od 1. dubna opět nastoupili
na obec pracovníci na veřejně prospěšné práce, kteří jsou financováni Úřadem práce ČR, a věříme,
že s jejich pomocí udržíme naši obec v čistotě a pořádku. To vše se ale neobejde bez vaší pomoci
a vždy největší zásluhu na tom, jak bude vypadat naše vesnice, máte především vy, občané. Znovu
bych chtěl připomenout, že první prázdninový víkend se naše obec stane pořadatelem 37. ročníku
Srazu Lhot a Lehot České a Slovenské republiky, kdy počítáme s velkou návštěvností účastníků
z celé republiky a Slovenska. Rádi bychom předvedli naši vesnici v co nejlepším světle, aby všichni
návštěvníci od nás odcházeli spokojeni a s vědomím, že tady v Beskydech pod Ondřejníkem je
malá, ale krásná vesnička, ve které stojí za to strávit pár dnů, a případně se i rádi vraceli.
Do prvních jarních dnů bych vám chtěl popřát hodně sluníčka, zdraví, elánu, příjemné prožití
velikonočních svátků strávených v okruhu svých blízkých a hlavně dobré nálady.

Zdeněk Kubala, starosta

Sportu zdar a plesu zvlášť!

Plesovou sezonu ve Lhotce uzavřel v sobotu 25. února tradiční kostýmový ples pořádaný
Klubem žen a Sokolem. Ten letošní sportovní
se nesl v duchu „ve zdravém těle zdravý duch!“.
A bylo to letos velmi jednoduché. Žádné shánění
kostýmů vodníků nebo hmyzí havěti. Sportovci
jsme přece všichni a patřičný ohoz máme doma!
Bylo to zřejmé hned při příchodu do sálu Obecního domu, kde se ples konal. Všichni vykračovali
tak nějak svižně a elán jim vydržel i na taneční
parket. Je třeba říci, že tempo a zábavu vydatně
podpořila skvělá kapela Blankyt. Na parketu to
nebyla žádná „ulejvárna“, jakou můžeme občas
zahlédnout i na ligových trávnících. Všichni makali naplno. A jak to bývá při akcích v Obecníku
tradiční, personál v čele s Vladimírem Slípkem
zajistil, že nikdo nestrádal hladem, ani žízní.
Zábava s tancem běžela na plné obrátky, ale
všichni čekali na vystoupení „profíků“ – Lhoteckého tanečního tělesa. To je zlatý hřeb všech
tematických plesů. Co vymyslela choreografka
Ivanka Fulneková a nacvičila s šestnácti ochotnými tanečníky a tanečnicemi, z nichž nejstarší
už pomalu vypočítává starobní důchod? Bylo to
perfektní. Opět výborně vybraná hudba a tentokrát, v duchu hesla plesu, vystoupení skutečně
ve strhujícím tempu. Byl to nejenom taneční, ale
i sportovní výkon. A velký potlesk po vystoupení
byl opravdu zasloužený. Taneční ukázkou povzbuzení návštěvníci plesu opět vtrhli s elánem
na parket a vysvobodila je až půlnoční tombola,
při níž si odpočinulo tělo, ale zase dostala „zabrat
mysl“ při rychlé kontrole spousty lístků, protože
i jejich prodej byl nadmíru hojný. Ceny byly předány šťastným výhercům a zábava pokračovala až
do pozdních či časných ranních hodin. Klub žen
Lhotka a TJ Sokol si mohli spokojeně přidat další
krásný korálek na náhrdelník společných plesů.

V obci Lhotka bude probíhat
sběr ošacení pro Diakonii Broumov
od 10. do 21. 4.
v pracovní době obecního úřadu.

Sběr velkoobjemového, nebezpečného
a elektro odpadu v naší obci Lhotka

V sobotu 8. dubna na prostranství u bývalého kravína od 8.00 do 9.40 hodin.
Nebezpečné odpady – mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly od postřiků
a jiných chemikálií, zbytky barev, laků a ředidel,
autobaterie, prošlé a nepotřebné léky, rozbité či
rozebrané televizory, monitory, obrazovky, rádia,
počítače, lednice, mrazničky, sporáky, pračky.
Velkoobjemové odpady – skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace.
Zpětný odběr elektrozařízení – pouze kompletní a nerozebrané!!! – lednice, mrazničky,
sporáky, pračky, mikrovlnné trouby, fritovací

hrnce, varné konvice, vařiče, myčky nádobí, vysavače, žehličky, váhy, zářivky, výbojky, monitory, tiskárny, televizory, rádia, videorekordéry,
telefony a ostatní domácí spotřebiče.
Termíny svozu komunálního odpadu: úterý
4. 4. a 18. 4.

rozloučili jsme se
V březnu jsme se rozloučili
s paní Zdeňkovu Kahánkovou, která
zemřela ve věku 77 let.

Upřímnou soustrast.

Lhotka

Letní a zimní oblečení (dámské, pánské,
dětské):
• Použitelné i poškozené: trika, mikiny, tepláky, šaty, kalhoty, rifle, košile, svetry, noční
košile, tílka, pyžama, šátky
• pouze nepoškozené (funkční zip, neroztržené): zimní bundy, kabáty, spodní prádlo,
ponožky, halenky, čepice, rukavice, šály,
plavky, opasky, kabelky
• Domácí textil: použitelný i poškozený:
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, látky,
ubrusy, látky (minimálně 1m2, ne odřezky),
pouze nepoškozený záclony, závěsy
• pouze nepoškozený
záclony, závěsy
Drobné elektrické spotřebiče: použitelné
i poškozené
rádia, žehličky, mixery, toustovače, fény…
Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky: použitelné i poškozené
kromě spacáků, ty pouze s funkčním zipem
a čisté
Obuv: pouze nepoškozená
páry svázané nebo zabalené a zavázané v igelitových taškách, aby se neztratily
od sebe při manipulaci
Hračky – plastové, plyšové:
• pouze nepoškozené a čisté, pokud má
hračka více částí (stavebnice, lego), tak je
potřeba dobře zabalit
Knihy:
Věci, které vzít nemůžeme
• ledničky, televize, počítače, matrace, koberce, stany – z ekologických důvodů
• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se
transportem znehodnotí
• silně znečištěný, plesnivý a vlhký textil –
znehodnotí se tím ostatní textilní materiál
• nádobí bílé i černé, skleničky, porcelán
• lyže a lyžáky

noví občánci
V březnu se rodičům
Pavle Kočířové a Pavlovi Urbanovi
narodila dcera Vanesa.
Přejeme, aby holčička byla zdravá
a dělala rodičům jen samou radost.

Poplatky za psy
Splatnost místního poplatku za psa byla nejpozději do 31. 3.
Platba převodem na č. účtu 1690539349/0800
PES - V.S.1341 k tomuto čtyřčíslí připojit číslo vašeho domu do sdělení pro příjemce napsat
vaše jméno – 80 Kč. Za každého dalšího psa přihlášeného na tutéž osobu – 140 Kč.
Doposud není zaplaceno 49 psů, 1 pes pak
z roku 2014 a 1 pes z roku 2015.

Ve školce žijeme sportem

I když se již odevšud ozývá ptačí zpěv signalizující přicházející jaro, hory a sjezdovky stále nabízejí
potěšení ze zimní přírody. Zažily to i nejstarší děti
z Mateřské školy Lhotka, příspěvková organizace,
které 10. března ukončily týdenní lyžařský výcvik
Lyžování se sluníčkem u SUN Outdoor o.s. v Bílé.
Třináct nadšených dětí denně dojíždělo autobusem spolu s dětmi z MŠ Kozlovice do lyžařské školičky, kde pod vedením trpělivých
instruktorů, rozdělení do skupin podle zdatnosti,
zdokonalovaly své lyžařské dovednosti. Dvě
skupiny pokročilejších lyžařů už od prvního dne
trénovaly sjezd na velké sjezdovce za hotelem
Majer, ostatní v lyžařském parku. Bravurně
zvládly i jízdu na lyžařské kotvě, a když sjížděly
svah podle instruktorem vykreslené stopy, byla
to úžasná podívaná. Poslední den proběhly závody. Za snahu a vytrvalost byly děti odměněny
diplomem, medailí a potleskem přítomných rodičů. Nikdo se nezranil, vše zdárně skončilo.

Od čtvrtku 16. března dětem začíná plavání
v bazénu U Fandy ve Lhotce. V deseti půlhodinových lekcích budou rozvíjet svou koordinaci,
odvahu a vytrvalost. Děti se už nemohou dočkat.

Na výročce seniorů byly květiny dvakrát
Březen bývá pro členy lhoteckého Klubu
seniorů obdobím hodnocení celoroční činnosti.
Nejinak tomu bylo i letos, kdy se jich ve velkém
sále pohostinství Pod Ořechem v pátek 17.
března sešly čtyři desítky.
Po klasické zprávě o výsledcích hospodaření
si vzal slovo předseda klubu Karel Závodný a zrekapituloval vše, co se od loňského března za rok
seniorům podařilo. Vyšší věk členů klubu s sebou
přináší i pěkná kulatá výročí jednotlivců, ale i zlaté
svatby lhoteckých manželských dvojic. Ti všichni
jsou v průběhu roku s gratulací a dárkem navštěvováni. Hodnotil kladně i ty akce uplynulého období, které obohatily život všech občanů. Na tradiční smažení vaječiny, opékání párků, lhotecký
krmáš, ale i přátelský večírek zvou pravidelně
senioři nejenom své členy, ale i ostatní občany
Lhotky. A není pak výjimkou, že na krmašské zábavě, zejména při losování tomboly, nechybí ani
nejmladší lhotecká generace. A právě ti nejmenší,
děti z mateřské školy, přišli se svým jarním pásmem letošní již dvacátou třetí výroční členskou
schůzi od založení klubu pozdravit. A nejenom
to. Všichni účastníci v sále dostali od nich vlastní květinové výrobky – žluté narcisy. Velké oblibě v celoroční činnosti se u seniorů těší výlety.
Zatímco v předchozím roce byli u chlebovických
včelařů a zahradníků ze Staříče, v tom hodnoceném navštívili řezníky z Krásna u Valašského
Meziříčí i národní kulturní památku – rožnovské
Valašské muzeum v přírodě. Uplynulé výlety se

na schůzi hodnotily a náměty na ty nové se budou ještě posuzovat a pro letošní rok připravovat.
Tradičním hostem bilancování bývá i starosta
obce Zdeněk Kubala, který ve svém vystoupení nejen shrnul práci a dosažené výsledky obce
a zastupitelstva za uplynulé období, ale i seznámil
všechny přítomné s novými záměry a připravovanými akcemi na období nadcházející. A protože
výsledky hospodaření byly příznivé, nechyběl
na hodnotící akci ani přípitek a chutné jídlo místní
kuchyně, samozřejmě i se zákuskem. Žluté papírové narcisy dětí nebyly jedinými květinami seniorského pátečního odpoledne. Červené karafiáty
si s sebou odnesly domů ještě i všechny přítomné ženy, které jim k jejich mezinárodnímu svátku
předali s malou gratulací jejich kolegové v klubu.
Senioři se rozešli v dobré náladě a nově doplněný
výbor se už domluvil na schůzce k přípravě další
akce, kterou bude padesát dnů po Velikonocích
smažení vaječiny na Kuříně. 
Pavel Pasek

Lhotečtí šachisté ve druhém ročníku

Na podzim v roce 2015 nově ustavený šachový oddíl Sokol Lhotka vstoupil do okresního přeboru F-M. První sezona se vyvedla a na jaře 2016
oslavovali lhotečtí šachisté druhé místo v tabulce.
Určitá euforie se dostavila, ale říká se, že obhájit
vítězství či pozici je těžší, než je získat. A to se
potvrdilo hned v následujícím ročníku. Po nepříliš
vydařeném začátku se našim šachistům podařilo
vyhrát ve „šňůře“ čtyři utkání po sobě a posunout
se ze 7. místa až na 3. místo po 9. kole. V něm
porazili TJ Dobratice „B“ tři a půl ku jednomu
a půl bodu. O výhru se zasloužili Vysoglad Petr,
Zeman Stanislav a Vlášek Roman. Remízou pak
přispěl k celkovému vítězství Genšerovský Milan.
Do konce přeboru zůstávají poslední dvě utkání,
a to 25. 3., kdy naši hrají venku s TJ Bystřice, a 8.
4. poslední utkání doma s TŽ Třinec „D“. O vítězi
okresního přeboru je už rozhodnuto, protože Třinec C má nedostižný náskok. O druhé a třetí místo budou v posledních kolech bojovat Brušperk
B, Sokol Lhotka a Beskydská šachová škola E
a F. Takže je šance, že by lhotečtí šachisté mohli
obhájit loňskou druhou příčku.
Ale je třeba myslet na budoucnost. A to i na tu
trochu vzdálenou a vychovat si zdatné nástupce.
Proto oddíl začal s náborem nových nejmladších
šachistů. Při veřejném vánočním turnaji si ověřili,
že řada lhoteckých dětí šachy zná a zajímají je.
První šachový trénink začal v pátek 3. 3. v pro-

storách Obecního domu v počtu pěti mladých
šachových nadšenců a bude pokračovat každý
pátek ve stejnou dobu. Srdečně zveme všechny zájemce od těch nejmladších do šachového
kroužku. A zveme všechny také i na poslední
utkání sezóny v sobotu 8. 4. s Třincem „D“.

jubilea
V měsíci dubnu oslaví svá nádherná životní
jubilea a dali ke zveřejnění souhlas občané:
Emílie Mertová - 91 let
Květoslava Volná - 90 let
Vojtěch Slípek - 70 let
Za obecní úřad přejeme všem oslavencům
do dalších let pevné zdraví, mnoho
spokojenosti a životního elánu.
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Plánujeme tradiční zájezd – pojeďte s námi!
Ať Vám jarní vajíčko,
vykouzlí v srdci sluníčko
a ušatý zajíček
štěstí plný košíček.
Pomlázka ať něžně šlehá,
vždyť i v ní je skrytá něha.
Veselé Velikonoce
přejí všem občanům
Zastupitelé obce Baška

Kulturní komise Rady Obce Baška připravuje tradiční Zájezd za poznáním krás naší
vlasti ve dnech pátek 15. září – neděle 17.
září.
Předpokládaná trasa zájezdu:
- Pátek 15. září – Baška – Šternberk – Původně obranné středověké sídlo s dochovanou
válcovitou věží a zbytky opevnění hlavního
paláce láká návštěvníky nevšední atmosférou.
Hradní interiéry překvapí návštěvníky svou velkorysostí a bohatou výbavou uměleckých před-

mětů, dovezených z celé Evropy, především
pak umění 15. století. Výjimečně dochovaná
kolekce sbírek Jana II. z Liechtensteinu tvoří
z hradních interiérů výkladní skříň knížecí sběratelské vášně.
Macocha – prohlídka Punkevní jeskyně –
Macocha je 138,5 metrů hluboká, 174 metrů
dlouhá a 74 metrů široká.
Večer divadelní/muzikálové představení
v Brně.
- Sobota 16. září – Valtice – Valtické pod-

Upozornění na nebezpečí ptačí chřipky

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj
nařizuje tato mimořádná veterinární
opatření k zamezení šíření nebezpečné
nákazy – aviární influenzy. Tato mimořádná
veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy
– vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú.
Dobrá u Frýdku-Místku, v rámci Moravskoslezského kraje.
Dle těchto mimořádných veterinárních
opatření se všechna tři katastrální územní
obce Baška (Baška, Kunčičky u Bašky i Hodoňovice) nachází v pásmu dozoru, ve kterých se pro občany nařizují tato opatření:
a) zákaz přemístění drůbeže, kuřic před
snáškou, jednodenních kuřat a vajec v pásmu dozoru bez souhlasu krajské veterinární správy. Tento zákaz se však nevztahuje
na tranzitní přepravu přes pásmo dozoru při
přepravě v silniční a železniční dopravě, pokud se tato přeprava uskuteční bez překládky nebo bez zastávky;
b) zákaz pohybu drůbeže, kuřic před
snáškou, jednodenních kuřat a vajec
do hospodářství, jatek, balíren nebo podniků
na výrobu vaječných výrobků, které se nacházejí mimo pásmo dozoru. Odchylky (výjimky) z tohoto zákazu může povolit krajská
veterinární správa na základě žádosti.

c) dodržování přiměřených opatření
biologické bezpečnosti každou osobou
vstupující do hospodářství nebo je opouštějící za účelem zabránění rozšíření aviární
influenzy,
d) neprodlené vyčištění a dezinfekce
dopravních prostředků a zařízení používaných k přepravě drůbeže, jiného ptactva
chovaného v zajetí, kadáverů, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, jakož i veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly
být kontaminovány, přípravkem s účinnou
látkou 1% roztok peroxysulfát draselný.
e) zákaz vstupu drůbeže, jiného ptactva
chovaného v zajetí nebo domácích druhů
savců do hospodářství nebo jeho opuštění
bez souhlasu krajské veterinární správy.
Toto omezení však neplatí pro domácí druhy
savců, kteří mají přístup pouze do obytných
prostorů v hospodářství, v nichž nemají:
1. žádný kontakt s drůbeží nebo jiným
ptactvem chovaným v zajetí, které se nacházejí v tomto hospodářství,
2. přístup k žádným klecím nebo prostorům, v nichž jsou tato drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí chovány;
f) zákaz přemísťování nebo rozmetání
použité podestýlky, hnoje nebo kejdy bez
souhlasu krajské veterinární správy;
g) zákaz pořádání výstav, přehlídek,

Foťte Bašku, jak ji ostatní neznají
Obec Baška vyhlašuje fotografickou soutěž
„Baška, jak ji neznáme“.
Podstatou soutěže je zachytit na fotografii
jakékoliv zákoutí všech našich tří částí obce
– v Bašce, Kunčičkách i v Hodoňovicích. Nejraději bychom ocenili snímky z každého ročního období, protože pak ty nejzdařilejší budou
použity pro tvorbu obecního stolního kalendáře
pro rok 2018.
Čtyři nejzdařilejší snímky odměníme vstupenkami pro dvě osoby na vybrané kulturní
akce v obci.
Podmínky účasti v soutěži:
- Věk soutěžících není omezen.
- Velikost formátu 13x18 cm, barevné i černobílé foto.
- Fotografie je nutno odevzdat na OÚ Baška
v obálce, která bude opatřena jménem soutěžícího, jeho adresou, tel. kontaktem a e-mailovým kontaktem.
- Uzávěrka soutěže je 31. července 2017.
- Vyhodnocení soutěže provedou radní
Obce Baška, první tři výherci pak budou oceněni v měsíci srpnu 2017.

Předáním fotografií dává soutěžící souhlas
OÚ Baška k použití fotografií bez nároku na autorskou odměnu k propagaci obce. Soutěžící
tímto prohlašuje, že je autorem předaných fotografií a OÚ Baška nenese trestně právní odpovědnost za jejich původ. Obecní úřad Baška
si dále vyhrazuje právo nezařadit do soutěže
fotografie, které neodpovídají zadanému soutěžnímu tématu.
Takže, ať je ráno, poledne či večer, všichni
ven s foťákem! Těšíme se na vaše povedené
záběry!
Případné dotazy k soutěži zodpoví Dajana
Zápalková na tel. č. 558 445 217, e-mail: d.zapalkova@baska.cz

Sankce
Za nesplnění nebo porušení povinností
vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle
ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:
a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.
Poučení o nákaze
Aviární influenza (ptačí chřipka) je infekční onemocnění ptáků virového původu. Původcem onemocnění je chřipkový virus typu
A, různých subtypů. Onemocnění se klinicky
projevuje apatií, sníženým příjmem krmiva,
sníženou snáškou, dýchacími potížemi, otoky na hlavě, krváceninami na končetinách
a zvýšeným úhynem. Nemocnost i úmrtnost
může dosahovat až 100 %. Inkubační doba
je 3 až 7 dní a jednotlivé druhy ptáků jsou
k nákaze různě vnímaví. Nejvíce vnímavá
k onemocnění je hrabavá a vodní drůbež
a volně žijící vodní ptáci. K přenosu onemocnění dochází přímo z nemocných ptáků nebo nepřímo pomocí kontaminovaných
pomůcek, krmiva, vody apod. K infekci dochází nejčastěji přes trávicí ústrojí. Nemocní
ptáci vylučují virus sekrety a exkrety, které
následně kontaminují peří a okolí. Rozlišujeme vysoce patogenní formu aviární influenzy (HPAI) a nízce patogenní formu aviární
influenzy (LPAI). Obě formy podléhají podle
veterinárního zákona oznamovací povinnosti. U HPAI může výjimečně dojít při vysoké
infekční dávce k přenosu na člověka nebo
na jiné savce. Virus je ničen běžnými desinfekčními přípravky.

Povinné očkování
psů proti vzteklině

Farnost a velikonoční svátky

Římskokatolická farnost ve Skalici u Frýdku-Místku přeje čtenářům milostiplné a požehnané prožití velikonočních svátků Kristova vzkříšení. Radostné „Aleluja“ ať nezní jen
z našich úst, ale ať se naplno rozezní především v našich srdcích.
Co nejsrdečněji zveme do chrámu sv. Vác-

trhů, soutěží a jiných svodů drůbeže nebo
jiného ptactva chovaného v zajetí;
h) zákaz vypouštění drůbeže za účelem
zazvěření.
Doba trvání opatření
Opatření v pásmu dozoru mohou být zrušena nejdříve po uplynutí 30 dní po provedení předběžného vyčištění a dezinfekce
infikovaného hospodářství v souladu s § 46
vyhlášky.

lava v Bašce k prožití Svatého týdne a Velikonočních svátků.
Mše svaté a obřady Svatého týdne v chrámu sv. Václava v Bašce:
9. 4., Květná neděle, mše sv. v 10.30 h.
13. 4., Zelený čtvrtek, mše sv. v 18.30 h.
14. 4., Velký pátek, velkopáteční obřady
v 15.00 h., od 14.30 pobožnost Křížové cesty
15. 4., Bílá sobota, velikonoční vigilie, obřady
Bílé soboty a mše sv. se budou konat ve farním kostele sv. Martina ve Skalici ve 20.00 h.
16. 4. 2017, Velikonoční neděle, mše sv.
v 10.30 h.
Kaple Narození Panny Marie v Hodoňovicích:
Mše svaté:
16. 4., Velikonoční neděle, mše sv. v 10.30 h.
17. 4., Velikonoční pondělí, mše sv. v 10.30 h.

Zve P. Mgr. Paweł Grodek,
 farář farnosti Skalice u Frýdku-Místku

V sobotu dne 29. dubna bude provedena
vakcinace psů proti vzteklině na těchto místech:
Obecní úřad 8.00 h.
Baška u Cihelny 9.00 h.
Malá Baška 9.30 h.
Hodoňovice – Kamenec 10.00 h.
Hodoňovice – U Čendy 10.30 h.
Kunčičky u Bašky – Bayerův mlýn 11.30 h.
Kunčičky u Bašky – Hlíny 12.30 h.
Poplatek za očkování jednoho psa proti
vzteklině činí 120 Kč.
Dle zákona je majitel psa povinen nechat
ho očkovat proti vzteklině od stáří tří měsíců
a pak pravidelně dle vakcinačního schématu,
který udává výrobce vakcíny.
Během očkování je možné si
zakoupit preparáty na odčervení
i odblešení.
Vakcinaci provede MVDr. Radka Kopřivová (mobil 777 787 178).

zemí – Unikátní labyrint obnovených částí
historických vinných sklepů vzájemně propojených v celkové délce přes 900 m. Vznik sklepů
je datován až k letopočtu 1289 v souvislosti se
založením kláštera minoritů.
Lednice – Novogotická přestavba v 19. století z něj vytvořila romantické sídlo obklopené
jedním z největších evropských parků (téměř
200 ha), ve kterém návštěvník najde palmový
skleník, benátskou kašnu, římský akvadukt,
čínský pavilon, minaret a umělou zříceninu
Janův hrad. Díky unikátnímu propojení stavebních památek s okolní člověkem formovanou
přírodou byl v roce 1996 celý lednicko-valtický
areál zapsán do seznamu světového dědictví
UNESCO.
Skanzen Strážnice – více než 60 zajímavých objektů na ploše 16 ha v krásném a klidném prostředí. Lidová architektura od 18. stol.,
ukázky původních stavebních postupů, lidová
řemesla, tradiční zemědělství a chov zvířat,
historie a vývoj vinohradnictví, původní odrůdy
plodin.

Večer posezení ve vinném sklípku.
- Neděle 17. září – Hrad Veveří, Brno – odpolední prohlídka po Brně (Špilberk…)
Ubytování: Koleje J. A. Komenského, Mendelovy univerzity v Brně, pokoje jsou dvou-třílůžkové, buňkového typu se společným sociálním zařízením a kuchyňkou pro 2/3 pokoje.
Předpokládaná cena zájezdu 2 250 Kč.
V ceně: doprava, ubytování, 5x stravování polopenze v menze, parkovné, prohlídky do výše
rozpočtu ceny zájezdu.
V programu zájezdu je počítáno se zajištěním průvodce u všech objektů, které navštívíme. Trasa zájezdu je upravena tak, aby nebyla
uspěchaná.
Bližší informace, přihlášky, zaplacení zálohy
a organizační záležitosti, vám poskytne pan
David Blahut, předseda kulturní komise a vedoucí zájezdu, na informativní schůzce, která
se uskuteční ve čtvrtek 11. května v 17.00,
zasedací místnost obecního úřadu Baška.
Kontakt: David Blahut, tel. 737 910 533,
kultura@baska.cz

Pržno
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jubilea

Senioři a žáci školy vynesli spolu Morenu a přivítali jaro

Duben je měsícem oslav jubileí
těchto spoluobčanů:
paní Ludmila Herotová – 86 let
pan Jiří Loder – 75 let
pan Leopold Šebesta – 60 let
pan Milan Vašut – 55 let
paní Marie Šálková – 55 let
pan Gustav Vitanovec – 50 let
pan Pavel Dvořák – 50 let
pan Ivo Beneš – 50 let
Vážení oslavenci, přejeme vám spoustu
dalších krásných let plných štěstí, zdraví
a samozřejmě i životní pohody
a životního elánu. OÚ Pržno

Obec Pržno zavádí Mobilní rozhlas
V souvislosti se zlepšováním informovanosti
občanů zavádíme v naší obci novou službu, díky
které vás budeme informovat o dění v obci pomocí různých komunikačních kanálů. Zaregistrujte se, vyplňte vaše tel. číslo a e-mail. Následně
budete ZDARMA dostávat SMS zprávy, hlasové zprávy a e-maily o dění v obci, upozornění
na výpadky vody, elektřiny, čištění ulic, pozvánky
na kulturní události a mnoho dalšího. Také se
budete moci vyjádřit k plánovanému dění v obci
prostřednictvím unikátních hlasových referend.

Fotbalová sezóna zahajuje

Všichni fotbaloví příznivci jsou nažhaveni,
fotbalové jaro je opět tady. Oddíl kopané SKP
po důkladné zimní přípravě zahájil sezónu
na venkovních hřištích v posledním březnovém
víkendu. Pohled na postavení obou týmů v tabulkách po podzimní části není příliš lichotivý.
Ženám patří až 10. příčka z 12 týmů a muži
na tom byli ještě hůř. Patřilo jim předposlední
místo. Avšak jen do prvního zápasu ve Vendryni, kde podlehli domácímu týmu 3:0. Děvčata
zahajovala v Brušperku a ani zde Pržno nebodovalo. Děvčata prohrála vysoko 8:1. Poprvé
se doma týmy představily na „apríla“, tedy 1.
4. Děvčata hostila soupeřky z Vítkovic a muži
lídra tabulky z Nebor. Oba zápasy, vzhledem
k postavení soupeřů v tabulce, nebyly pro naše
barvy rozhodně žádnou procházkou. V sobotu

9. 4. odehrají muži od 10.15 hodin derby ve Frýdlantě n. O. s „B“ týmem. Ženy hrají ve stejný
den od 13.30 hodin v Rožnově p. R. O velikonočním víkendu můžeme vyrazit za fotbalem
nejdříve na utkání žen, které hrají v sobotu 15.
4. od 13.30 h. na domácím hřišti proti Českému Těšínu. Muži hrají o den později, v neděli
16. 4., od 10.00 h. ve Smilovicích s místním
béčkem. Také další neděle bude patřit fotbalu. Dne 23. 4. se představí ženy od 15.00
ve Štramberku a muži od 16.00 h. v Milíkově.
Poslední dubnová utkání se odehrají v sobotu
29. 4. Od 12.30 h. budou děvčata hostit sokyně
z Veřovic a po tomto zápase vyběhnou na pažit
naši hoši, kteří se utkají týmem Janovic. Držme
našim fotbalistům palce a přijďte je podpořit. 

Petr Blokša

Jak správně třídit skleněné odpady?
Dnes se zaměříme na třídění skla, které dáváme do zelených, případně bílých kontejnerů. Základní třídění tedy spočívá v oddělení skla čirého
od barevného. Tento způsob ale u nás neaplikujeme. Sbíráme všechno sklo do jedněch nádob.
Tato surovina se následně dotřiďuje na třídicích
linkách. Podle výkladu společnosti EKOKOM:
čím méně střepů, tím lépe. Základem je, abychom do nádob neodhazovali sklo i s kovovými
víčky. Ta kovová patří do nádob červených. Dále
je důležité si uvědomit, že ne vše, z čeho lze udělat střepy, patří do skla.
Do skla nepatří: porcelán a keramika (komunální odpad - KO), drátosklo (sběrný dvůr
- SD), varné sklo (KO, SD), monitory TV a PC

(SD), zrcadla (KO, SD), automobilová skla (SD),
lahvičky od léčiv (SD), zářivky a výbojky (SD).
Do sběrného dvora mohou všichni občané obce
Pržno a vlastníci nemovitostí odkládat odpady,
které neskončí v popelnicích, případně v nádobách na třídění, a to zdarma. V posledních letech jsme se v třídění skla hodně zlepšili! V roce
2014 jsme vytřídili necelých 12 tun, o rok později
to již bylo asi 18 tun, no a v loňském roce jsme
dosáhli výtěžnosti 22 tun skla. Řadíme se tak
k nadprůměrným třídičům. Všem, kdo třídí, patří
chvála a poděkování. Sklo je „nesmrtelné“. Může
se recyklovat stále a stále. Vzhledem k tomu, že
jaro již dorazilo, tak se příští odpadové téma bude
týkat kompostování. 
(pb)

Knihovna letos oslaví páté narozeniny

Naše knihovna bude letos slavit již 5. výročí
znovuobnovené činnosti. Na začátku byl záměr
vedení obce podpořený zastupitelstvem. Útočiště knihovna nalezla ve staré mateřské škole
v době, kdy jsme ještě stále řešili, jak to s touto budovou bude dále. Vznik knihovny přivítala
řada občanů, a to nejen místních. Knihovna byla
na přechodnou dobu přemístěna po dobu výstavby OC Pržno do prostor společnosti THERMA FM, která tímto významně podpořila zachování její činnosti.
Po otevření Občanského centra získala
knihovna nové prostory, které pravda nejsou
největší, ale i tak umožňují dostatečně naplňovat
poslání knihovny. Dnes po letech činnosti můžeme konstatovat, že si knihovna našla a stále

nachází své příznivce, své čtenáře. Je také významným prvkem podílejícím se na vzdělávání
našich školáků a předškoláků. V současné době
knihovna nabízí takřka 1900 titulů. Celkem je zde
registrováno více než 60 čtenářů, z toho 22 dětí.
V loňském roce navštívilo knihovnu celkem 1167
zájemců, kteří si vypůjčili celkem 1894 knih. Ze
statistiky dále vyplývá, že knihovnu průměrně
navštíví více než osm čtenářů za den. Kromě
toho navštívilo během loňského roku knihovnu
302 dětí a 19 pedagogů, kteří zde zhlédli celkem
14 kulturních a vzdělávacích akcí. Toto číslo nás
řadí na samotnou špičku mezi knihovnami spadajícími pod knihovnu ve Frýdlantu nad Ostravicí. Závěrem lze jednoznačně říci, že knihovna
má v obci své opodstatněné místo.

vy se ptáte, my odpovídáme
Otázka: Jak to vypadá s rekonstrukcí železniční tratě?
Odpověď: V měsíci únoru proběhla schůzka představitelů SŽDC a starostů dotčených
obcí, kde byly prezentovány výsledky studie
proveditelnosti. To je dokument, který měl
za úkol nastínit, jak by měla vypadat optimální
varianta budoucí modernizace trati a zároveň
představit případná úskalí projektu. Nyní tedy
nastal čas pro přípravu projektové dokumentace pro územní rozhodnutí. Tato dokumentace
by měla být zpracována asi během roku a půl.
Poté bude následovat územní řízení. Těžko
říci, jak dlouho bude trvat. Po územním rozhodnutí bude zpracována dokumentace pro
stavební povolení. I tento krok bude trvat přibližně rok a půl. Když vše sečteme a přidáme
ke každému stupni stavebního řízení asi rok,

plus nějakou rezervu, vyjde nám, že modernizovat by se mohlo začít zřejmě od roku 2023.
A co modernizace přinese? Jednoznačně
zvýšení komfortu cestování, a hlavně značné
zkrácení přepravních časů, přibližně o polovinu. Budou realizována rovněž opatření omezující hlučnost drážní dopravy. Současná cesta z Frýdlantu n. O. do Ostravy-střed zabere
46 minut. Po modernizaci to bude pouhých 21
minut. Vlaky budou na trati dosahovat rychlosti až 160 km/h! V naší obci nebude budována
dvojkolejná trať, jak se někteří občané domnívali, ale dojde „jen“ k napřímení některých úseků. Značný stavební zásah bude představovat
demolice stávajícího železničního mostu a výstavbu nového, který by měl vyrůst o několik
desítek metrů výš proti proudu řeky Ostravice.

Petr Blokša

Beseda objasní vše o čističkách
V uplynulém měsíci proběhl průzkum zájmu
mezi občany o zapojení se do záměru pořídit individuální čistírny odpadních vod pro rodinné domy
v Pržně. Do všech schránek byl doručen dotazník. Celkem jich bylo 300 kusů. Zpět se vrátilo přibližně 25 % z nich. Průzkum s sebou přinesl řadu
dotazů a rozdílných postojů. Jelikož bylo dopředu
zřejmé, že bude k tématu řada dotazů, uskuteční
se v OC Pržno beseda na toto téma. Konat se
bude ve středu 26. 4. od 16 hodin. Zváni jsou
všichni, kteří mají zájem. Své dotazy a podněty
můžete i nadále zasílat na adresu obce, nebo
emailem: ou@przno.cz. 
Petr Blokša

krátce z obce
Průchod za školou je
pro veřejnost uzavřen

Informujeme občany, že průchod za školou k hřišti
SKP je pro veřejnost zcela uzavřen, a to na základě výslovného požadavku vlastníka pozemku, pana
Josefa Rady. Průchod mohou využívat pouze děti
a zaměstnanci ZŠ a MŠ Pržno v době, kdy je škola
v provozu (po-pá od 8.00 do 16.00). 
OÚ

Přijďte s námi uklidit Pržno

Chcete žít v čistém prostředí? Tak neváhejte, vezměte děti a zúčastněte se tradiční akce Ukliďme Pržno,
ukliďme Česko. Bude se konat v sobotu 8. dubna.
Pokud vám není lhostejné, jaké máte kolem sebe životní prostředí, přijďte a přiložte ruku k dílu. Zúčastnit
se může každý bez ohledu na věk či pohlaví. „Sraz
účastníků bude na parkovišti u Občanského centra
v osm hodin ráno. S sebou si vezměte jen pracovní
oblečení a dobrou náladu. Ochranné pomůcky a pytle rozdáme my,“ řekl starosta Pržna Petr Blokša.

Show pro děti

Obec Pržno připravila pro nejmenší kouzelné nedělní odpoledne. Dítka se mohou těšit na nefalšovanou Klaunsko-kouzelnickou show, která vypukne
v neděli 9. dubna od 15.00 hodin ve společenském
sále Občanského centra v Pržně. A co se bude dít?
Bude se kouzlit a čarovat, soutěžit a hrát, nebo také
tancovat. Zkrátka bude to hodně veselé odpoledne.
Jste srdečně zváni. Vstup je zdarma.
(pb)

Klub seniorů a děti z naší základní školy se v úterý 21. března sešli na tradičním Vítání jara s utopením
Morany. Sraz byl u školy, poté se všichni přesunuli k řece. Utopili Moranu a společně si zazpívali.

Lyžařské závody prověřily zdatnost malých i velkých

Už třetí ročník lyžařského závodu O Pohár
starosty obce Pržno se konal ve čtvrtek 23.
března. Tentokráte se autobus s lyžaři vypravil
do obce Bílá-Mezivodí, kde na místní sjezdovce od pondělka trénovali žáci 5. třídy naší školy
na školním lyžařském výcviku. K 18 páťákům
se přidalo dalších 17 dětí ve věku od 4 do 13
let. Všechny děti byly rozděleny do věkových
kategorií, které byly rovněž patřičně pojmenovány. Měli jsme zde Lyžníky, Prcky, Bumbrlíky,
Mazlíky či Třináctky. Všechny děti se s velkým
zápalem a nadšením pouštěly ze svahu dolů.
Každou jízdou dokazovaly, že je lyžování, případně jízda na prkně, hodně baví. Dětské kategorie doplnili také rodiče a zástupci SKP. Ti byli
rovněž rozděleni do kategorií, na ženy a muže,
respektive na Sněženky a Machry. Na start se
postavilo takřka 50 závodníků. Nikdo se nezranil, i když terén byl značně náročný. A kdo byl
vítěz? Těch byla celá řada. Nejlepší z Lyžníků
byla Anna Výmolová, následovaná Tobiášem
Fleisnerem a jeho bráchou Oliverem. V kategorii snowborďáků byl nejlepší Jakub Šťastný
před Dominikem Nachtigalem a Markétou Hlostovou. Mezi Prcky byla nejlepší Nela Pavlíková

před Kubou Václavíkem. O třetí místo se podělili
Sofie Skotnicová a Nikolka Mydlářová. V kategorii Bumbrlíci jasně zvítězil Honza Pitřík před
Violkou Mydlářovou. Bronzovou příčku společně
obsadili Nikolka Pavlíková a Kryštof Gola. Mezi
Mazlíky vyhrála Anička Václavíková o pouhý
vlásek před bráchou Šimonem. Spojená 3. příčka patřila Adélce Pitříkové a s ní také Johance
Muroňové a Vojtovi Rýznarovi. Třináctky měly
za vítěze Matěje Prachaře, který porazil sestru
Nelu a na 3. místě Ondru Muroně. Byla rozdělena řada sad medailí, diplomů a sladkostí.
O poháry starosty se bojovalo mezi Sněženkami
a mezi Machry. Nejlepší z něžného pohlaví byla
Kateřina Václavíková, před Marcelou Pitříkovou
a Martinou Mydlářovou. Mezi Machry se sváděl
velký souboj, ze kterého vyšel vítězně Vlastislav
Matýsek ml., před Vladimírem Skotnicou a Vaškem Prachařem. Organizaci závodu pomáhali
zajišťovat ředitel školy Tomáš Kolesa s kolegy,
Zdeněk Matysek st., Renáta Muroňová, Kateřina Sýkorová a Eva Šťastná.
Vše dopadlo na výbornou. S písničkou
na rtech jsme se všichni ve zdraví vrátili. Tak
zase někdy příště… 
Petr Blokša

Naše děti uspěly v turnaji ve vybíjené

A je to tady! Stříbro z turnaje ve vybíjené. První sportovní úspěch v roce 2017 v podání páťáků
a čtyř čtvrťáků. Jak se to povedlo? Jak je to možné? Myslím, že za to může skvělé dodržování taktiky na hřišti. Zvolili jsme eskymácký přístup a ten
se vyplatil. V přípravě jsme se zaměřili na chytání
míčů, když už nemůžeme pořádně trénovat v tělocvičně to házení. Přesto jsme díky příznivému
počasí nad hendikepem vyzráli. Nejprve jsme makali na přihrávkách a chytání v indoor podmínkách.
Pak přišla eskymácká taktika. Oblékli jsme kožešiny a několikrát vyrazili za jídelnu trénovat to, co
v tělocvičně nešlo. Nacvičili jsme, jak hrát účelně,
trpělivě a bez chyb, kde se pohybovat, jak si připravit útok na velryby, lišky i medvědy a vyrazili do Frý-

dlantu na ZŠ TGM. Naši kapitáni byli před každou
hrou vybráni pro svůj tým. První soupeř – silní indiáni (bez indiánek!) ze ZŠ Komenského. Byly to
nervy, rozhodčí nás nepodržel, ale přesto remíza.
V druhém utkání jsme rozprášili tlupu z Metylovic
a v posledním utkání ve skupině poměrně těsně
i ZŠ Ostravici. Vítězství ve skupině. Uff.
Semifinále a v něm velmi dobře hrající lasičky
z Janovic. V počátku to nevypadalo dobře, ale
pak už se stroj rozjel, taktika lovu zafungovala
a šlo se slavit! Finále, proti nám snajpři z TGM
s rychlopalnými medvědobijkami – žádné
squaw a první porážka. Naši borci tak získali
krásné druhé místo. Díky a blahopřejeme všem!

Kolektiv učitelek ZŠ Pržno

Svoz komunálních odpadů se uskuteční ve středu 5. a 19. dubna. Připomínáme, že
v den svozu musí být popelnice vystaveny před
dům vždy již od 6.00 hodin. Odpady z chatovišť
budou od 16. týdne sváženy 1x týdně.
Opětovně připomínáme občanům, že výše
poplatku za odpady zůstává i v tomto roce stále stejná, tedy ve výši 500 Kč/os / rok. Úhrada
je splatná do 30. 4. 2017. Rovněž podotýkáme,
aby občané nenechávali tuto povinnost na poslední chvíli. Nádoby, které nebudou označeny nálepkou pro rok 2017 do konce dubna,
nebudou od 1. květnového svozu (3. 5. 2017)
vyvezeny!

Již od března jsou po obci rozmístěny velkoobjemové kontejnery na zelený odpad – BRKO.
Jsou na obvyklých místech: za hasičskou zbrojnicí, za kravínem a v lokalitě Bojdová (400 m
za starým úřadem, směrem ke komaxitu).
Všichni občané mohou rovněž individuálně
odvážet biologický odpad do sběrného dvora,
ovšem se žádankou z OÚ Pržno. Stále jsou
k dispozici kompostovatelné sáčky na kuchyňský bioodpad, který tak může končit v domácích
kompostérech, a ne v popelnicích. Tento způsob nakládání s bioodpadem je rovněž mnohem
hygieničtější. Zájemci si mohou sáčky vyzvednout na OÚ. Jsou zdarma.
Petr Blokša

Svoz komunálního odpadu

V neděli se nekosí, buďte ohleduplní

Začalo jaro a s ním i úpravy našich zahrádek. Během celého týdne mohou lidé kosit, řezat dřevo
a dělat ostatní úpravy. V neděli by však mělo vše
utichnout. Buďte ohleduplní ke svým sousedům
a dodržujte nedělní klid tak, aby si tento den mohl
bez rámusu užít opravdu každý.

Přijďte postavit Máj a upálit strigy

Tradiční a oblíbené stavění Máje se bude konat
v sobotu 29. dubna v areálu za hasičskou zbrojnicí.
Zároveň od 15 hodin dojde na všechny přilétnuvší
čarodějnice či strigy, které se dočkají upálení.
Vezměte tedy své děti i pohádkové bytosti, které
s vámi sdílí vaši domácnost, a přijďte. Pořadatelé
připravují soutěže a hry, večer pro dospělé hudbu
a zábavu. Samozřejmostí bude občerstvení.

Klub seniorů zve
na výlet na Ostravici

Výbor Klubu seniorů zve své členy na odpolední výlet vlakem do Ostravice, kde společně navštíví bazén
hotelu Odra. Akce se uskuteční ve čtvrtek 6. dubna.
Odjezd vlakem z Pržna ve 12.39 hodin.  Výbor KS

Obec má nové internetové stránky

Naše obec Pržno má nové internetové stránky. Byly
spuštěny v měsíci březnu a, jak je zřejmé z obecní
diskuse, bude potřeba je v řadě částí více než jen doladit. Veškeré podněty budou brány v úvahu a budou
řešeny tak, aby se náš web co nejvíce přiblížil svými
parametry trendům moderních webů samospráv.
Pište nám své připomínky a podněty. Vynasnažíme
se o co nejlepší výsledek. Děkujeme.  Petr Blokša

Žádost o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání
od školního roku 2017–2018
do Mateřské školy Pržno bude přijímána

ve čtvrtek 4. května 2017

v době od 9.00 do 15.00 hodin
v budově MŠ Pržno.
K zápisu přineste s sebou rodný list dítěte
a občanský průkaz zákonného zástupce
Těšíme se na Vás

–7–

Ostravice

Položíme kytici k pomníku

slovo starosty
Vážení občané,
jsem často oslovován vámi občany, z jakého důvodu se nevyjadřuji k ostravickému občasníku „Ostravičan“. Tento časopis po možnosti přečtení několika čísel přirovnávám k bulvárním
médiím, která si zakládají na zveřejňování polopravd, vytrhávání určitých sdělení z kontextu,
pomíjení skutečných problémů a v neustále touze vytvořit senzační čtení se uchylují k osobním útokům. Celé mi to připadá jako hra ukřivděných jedinců, a to neúspěšného kandidáta
na starostu obce, nespokojeného zastupitele a jiných lidí, kteří v některých případech dokonce
možná ani nejsou občany České republiky. Pokud mám zastávat funkci starosty a hájit zájmy
obce jako celku, tak zcela jistě chápete, že nelze vyhovět všem a musím také činit rozhodnutí
či opatření, které se jednotlivci líbit mohou, či nikoliv. Nejjednodušší je tak přistoupit k osobnímu útoku na starostu jako člověka, který stojí v čele obce, než na skupinu zastupitelů či
občanů. Vydávání tohoto občasníku ve mně vyvolává pocit jako při sportovním utkání, když je
člověk v pozici, kdy už nechce, nestačí či není schopen pracovat a táhnout na branku. A tak se
uchyluje k faulování, podrážení a jinému podobnému a pokoutnému jednání.
Vždy zastávám názor, že je nutné obec rozvíjet v oblasti údržby či investic do majetku, snažit se získávat finanční prostředky z jiných zdrojů, než je rozpočet obce. Tady se už nejméně
třikrát stalo, že pokud se zadaří zajistit financování z cizích zdrojů, je podáno trestní oznámení
ze strany zastupitele. Myslíte si, že to vede k lepší motivaci a realizaci akce či následujících
investic? Asi sotva, že?
Vážení občané, žádám vás, abyste si úsudek na dle mého pohledu bulvární občasník
udělali sami, protože je možno si dané informace obstarat serióznějším způsobem. Třeba
z úřední desky obce, účasti na zastupitelstvu, diskuzí se starostou, místostarostou či zastupiteli. Nechci a nebudu na toto letákové podsouvání informací reagovat a jsem přesvědčen,
že poslání obce, tudíž i mne, je obec řádně rozvíjet a budovat. V případě vaší potřeby přijďte,
můžeme vaše problémy či požadavky rozdiskutovat. Musím uznat, že již z mnoha těchto
diskuzí se nakonec zrodila velmi užitečná věc pro vás, pro nás, pro celou obec. 

Miroslav Mališ, starosta obce

Duben 2017

Obec Ostravice zve své občany na slavnostní pokládání věnců při příležitosti sedmdesátého druhého výročí konce II. světové války.
Pietní akt proběhne 4. května 2016 v 16.00 hodin u pomníku padlých v Ostravici. Přijďte vzpomenout na chvíle, které změnily moderní dějiny lidstva.

Proč jezdí vlaky tak pomalu?
Odpovídá správa dopravní cesty

Vzhledem k množícím se dotazům a připomínkám od občanů a návštěvníků Ostravice
ve věci přetrvávající pomalé jízdy vlaků přes
železniční přejezd u hotelu FREUD uvádíme:
Předmětný železniční přejezd byl modernizován (spolu s ostatními na předmětné dráze)
v roce 2014. Základním posláním modernizací
a rekonstrukcí součástí železniční infrastruktury je nejen dosažení nové úrovně měřitelných
parametrů, jako je například zvýšení traťových
rychlostí a propustnosti dráhy, ale i zvýšení
úrovně bezpečnosti provozu dráhy a drážní
dopravy.
Specifikou tohoto přejezdu je bezprostřední
blízkost silniční křižovatky silnice I. třídy I/56
a místní komunikace. Vzhledem k nemožnosti
dosažení bezpečné vzdálenosti hranice křižovatky a nebezpečného pásma železničního
přejezdu v intravilánu obce (odsun drážního
tělesa od pozemní komunikace nebo naopak),
bylo správními orgány v této věci příslušnými rozhodnuto o zřízení světelné signalizace
na silniční křižovatce, jejíž signalizace je ovládána činností přejezdového zabezpečovacího
zařízení. V praxi tedy celá signalizace funguje tak, že aktivací výstrahy přejezdového
zabezpečovacího zařízení jízdou vlaku nebo
zásahem osoby pověřené řízením provozu
dráhy dojde u signalizace na silniční křižovatce k nastavení kombinace světelných signálů
takových, které zamezí z každého možného
směru jízdy silničních vozidel a chodců vjezdu
či vstupu do nebezpečného pásma železničního přejezdu. Způsob zajištění bezpečnosti
na železničním přejezdu a přilehlé silniční
křižovatce popsaným způsobem – tedy koncentrací drážní a silniční inteligentní telematiky
s platnou legislativou předepsanou prioritou
provozu dráhy – je jedním z prvních technických řešení užitých v České republice. Zařízení je nyní takto provozováno ve zkušebním
provozu.
Je vhodné si uvědomit, že zejména díky
obrovské kinetické energii jedoucího vlaku
(a s tím spojených nedozírných následků
na životech, zdraví a majetku možného střetu vlaku s pevnou překážkou) jsou železniční
zabezpečovací systémy koncipovány, projek-

OZNÁMENÍ

STAROSTA OBCE OSTRAVICE SVOLÁVÁ
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE OSTRAVICE
Místo konání:
sál restaurace U Tkáčů v Ostravici
Ostravice č. p. 260
Doba konání:
středa 19. dubna v 17.30 hodin
Program:
1) Zahájení
2) Volba návrhové komise a ověřovatelů
zápisu, zapisovatelka
3) Program jednání zastupitelstva
4) Územní plán – změna č. 1
5) Různé, diskuze
6) Usnesení, závěr
ZASEDÁNÍ JE VEŘEJNÉ.
 Miroslav Mališ, starosta obce Ostravice

továny a realizovány s maximální úrovní integrity bezpečnosti SIL (SIL = Safety Integrity
Level), laicky řečeno s maximální možnou
bezpečností a provozní spolehlivostí, srovnatelnou s úrovní letecké, kosmické nebo např.
vojenské techniky.
Právě optimalizace úrovně integrity bezpečnosti je důvodem přetrvávající pomalé
jízdy vlaků přes železniční přejezd. V současnosti se koncipuje systém přenosu informací
o stavu světelné signalizace silniční křižovatky
do přejezdového zabezpečovacího zařízení.
Záměrem je spolehlivě diagnostikovat poruchový stav silniční křižovatky, který může zvýšit riziko jízdy silničních vozidel nebo přístupu
chodců k nebezpečnému pásmu železničního
přejezdu v době jeho výstrahy. Takovým poruchovým stavem může být přerušené vlákno
žárovky, snížená izolační schopnost elektrické
instalace světelné silniční signalizace, mechanické poškození této signalizace a podobně.
Nově se před železniční přejezd osadí drážní
světelné návěstidlo (tzv. „přejezdník“), které
bude strojvedoucího drážního vozidla informovat o bezpečném stavu jak přejezdového

zabezpečovacího zařízení, tak i světelné signalizace na křižovatce. V případě detekce
jakéhokoliv neprovozního stavu či poruchy
každého z obou zařízení bude strojvedoucímu drážního vozidla přejezdníkem navěštěno
možné zvýšené riziko nebezpečí na železničním přejezdu, na což bude strojvedoucí povinen reagovat dle platných předpisů provozovatele dráhy.
Toto doplňkové opatření je aktuálně ve fázi
definování hierarchie systému a souvisejících
vazeb, následně bude naprojektováno, sestaven funkční model s odpovídajícím software,
který bude podroben standardním testům
na prokázání úrovně integrity bezpečnosti
a ověření funkcionalit včetně simulace poruchových stavů. Po ověření funkcionalit a bezpečnosti uvedeného opatření přenosu stavu
světelné silniční signalizace do drážních zařízení dojde k jeho instalaci. Po ověření provozní funkčnosti dojde ke zvýšení úrovně bezpečnosti na železničním přejezdu a obnovení
plné traťové rychlosti jízdy drážních vozidel
na něm. Ukončení výše popsaných procesů
lze očekávat v roce 2018.

Diakonie Broumov, sociální družstvo
Více na www.diakoniebroumov.org, www.facebook.com/broumovdiakonie

VYHLAŠUJE SBĚR POUŽITÉHO OŠACENÍ
- Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
- Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
- Látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte
nám odřezky a zbytky látek)
- Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
- Vatované a péřové přikrývky, polštáře
a deky
- Obuv – veškerou nepoškozenou
- Hračky – nepoškozené a kompletní
- Peří, péřové přikrývky a polštáře
- Menší elektrospotřebiče – mohou být i ne-

noví občánci
V měsíci březnu jsme přivítali
nové občánky obce Ostravice:
Kláru Mésárošovou, rodičů Jana Mésároše
a Lucie Mésárošové
Viktorii Michalcovou, rodičů Viktora Michalce a Kateřiny Michalcové
Naděždu Kišovou, rodičů Pavla Kiše
a Martiny Hatákové
Šťastným rodinkám přejeme hodně
zdraví a holčičkám
krásné dětství.

funkční
- Knihy
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
- ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
- nábytek
- znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční:
22. dubna v 8.00 – 11.00 hodin za ZŠ Ostravice.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či
krabic, aby se nepoškodily transportem.
Bližší informace vám rádi sdělíme:
tel.: 491 524 342, 224 316 800

Milí spoluobčané, přejeme vám krásné a pohodové prožití Velikonoc,
mnoho příjemných chvil v rodinném kruhu a veselý šmigrust.
Miroslav Mališ, starosta obce,
Jiří Pavlán, místostarosta, a zaměstnanci obecního úřadu.

kos informuje

Senioři oslavili Mezinárodní den žen
Členové klubu seniorů se 8. března jarně
naladěni sešli v Restauraci u řeky, aby poseděli, pobavili se a oslavili Mezinárodní den
žen. Slavnostní náladu umocnilo velmi pěkné
vystoupení dětí ostravické základní školy, které
se všem přítomným moc líbilo. Po informacích
o výsledcích ankety k návrhům na další činnost
našeho klubu v letošním roce předala mužská
část ženám gratulaci a květiny.
Příjemnou náladu umocnilo chutné občerstvení připravené personálem restaurace.

Za příjemné prožité odpoledne patří velké poděkování všem, kteří se aktivně
podíleli na jeho zdárném
průběhu.
Akce v měsíci dubnu:
Velikonoční zdobení dne 5.
4. od 15.00 hodin v Restauraci u řeky. Druhá
akce: bowling dne 26. 4. od 14.00 hodin na Sepetné. Podrobnosti budou zveřejněny na obvyklých místech a na internetu. 
(JN)

Zápis k povinnému předškolnímu
vzdělávání do mateřinky v Ostravici

Zápis nových dětí do mateřské školy pro
školní rok 2017/18 se uskuteční ve čtvrtek
11. května od 14.00 do 17.00 hodin v budově
mateřské školy.
Náležitosti k zápisu:
- rodný list dítěte
- doklad o povinném očkování
Kritéria pro přijetí dětí:
- povinné předškolní vzdělávání pro děti,
které dosáhnou pěti let do měsíce září
- přednostní přijetí čtyřletých dětí pocházejících ze spádového obvodu
- očkování dítěte jako zákonná podmínka
přijetí k předškolnímu vzdělávání u dětí mladších pěti let
V letošním školním roce 2016/17 má ma-

teřská škola tři třídy o celkovém počtu 75
dětí. Celková kapacita školy 84 dětí skýtá
dostatek volných míst pro přijetí nových kamarádů. Ve věkově smíšených třídách a třídě
předškoláků mají děti přirozené podmínky
pro rozvíjení celé osobnosti, sociálního cítění
a poznání.
V průběhu roku děti navštěvují kulturní
zařízení, tematicky zaměřené dílny s rodiči,
exkurzní výlety, keramický kroužek, atleťáček, kroužek vědy a sportovní kroužek. Pro
předškoláky probíhá výuka anglického jazyka
a předplavecká příprava. Zvláštní pozornost
je věnována logopedické prevenci.
Těšíme se na nové děti, přijďte mezi nás!

Věra Závodná

Předškoláky čeká zápis do první třídy

krátce z obce
Zapište si v kalendáři
nejdůležitější akce roku
Také tento rok pořádá obec Ostravice oblíbené akce. Vezměte si tedy své diáře a zapište si ty nejdůležitější. 11. června se hlavně
děti mohou těšit na tradiční Ostravickou pouť.
Soutěž hudebníků nazvaná Beskydská heligonka se bude konat 24. června. A neposledně, akce plná soutěží a zábavy – Den
obce – letos bude 8. července. Jste všichni
srdečně zváni.

Personální změny
na obecním úřadu
Na Obecním úřadu v Ostravici dochází k 1.
dubnu ke změnám. Po téměř 21 letech práce na odchází do důchodu Pavel Božoň ze
Správy majetku obce, kde ho nahradí Tomáš
Marosz. Obecní úřad opouští také Lucie Kalusová, místo ní nastoupí na agendu Kácení
dřevin a evidence majetku Vlasta Remešová. Telefonní i emailové kontakty zůstávají
v platnosti.

Děti předškolního věku čeká důležitý životní krok – zápis do první třídy. Ten se v naší ostravické škole koná v úterý 25. dubna v čase od 13 do 17 hodin. S sebou je třeba vzít rodný list
dítěte a doklad totožnosti.
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu k povinné školní docházce, odloží ředitelka školy začátek povinné
školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě
dovrší osmý rok věku.
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Duben 2017

Malenovice

Skauti pořádají tradiční pietní akci na Ivančeně

Krásné a pohodové prožití Velikonoc,
mnoho příjemných chvil v rodinném kruhu
a veselý a pořádně mokrý šmigrust
přejí všem spoluobčanům
Vladimír Malarz, starosta obce, a zaměstnanci obecního úřadu.

Na jaře začne hlavní investiční akce
S jarním počasím začne v Malenovicích i hlavní investiční akce letošního roku, rekultivace
kopce Borová. V současné době probíhá čištění
ploch od náletové zeleně. Hlavní práce se spustí
hned, jakmile se stabilně umoudří počasí.
Obec dále letos plánuje výstavbu chodníku
o délce 300 metrů a prodloužení vodovodního

řadu Malenovice – Borová, dlouhého 248 metrů.
„U obou těchto akcí jsme podali žádosti o vydání stavebního povolení. Jakmile je budeme mít,
vyhlásíme výběrové řízení na zhotovitele stavby,“
sdělil starosta Malenovic Vladimír Malarz. Upřesnil, že nový chodník povede od zastávky Malenovice-Božoň po zastávku Konečná.

Příznivci skautingu se zúčastní v sobotu 22.
dubna historicky prvního společného výstup k nové
mohyle Ivančena. Skauti z blízka i z dáli společně
poputují k Ivančeně, kam mohou donést kámen
s podpisem. Kromě slavnostního ceremoniálu
bude u mohyly také pestrý doprovodný program.
Program:
11.00 skautská mše na mýtině nedaleko Ivančeny
12.00 slavnostní ceremoniál u mohyly.
Doprovodný program:
Možnost zakoupení nášivky s tématem nové
mohyly, pohlednic, odznáčků apod.
Freever stánek – tým organizátorů roverských
akcí připravuje stánek pro rovery, rangers, skauty a skautky; můžete se těšit na bunge running,
slackline, skákací boty a další.
Stánek pro vlčata a světlušky.
Možnost zápisu do kroniky Ivančeny.
Kvíz o Ivančeně s překvapením na vrcholu.

STAVĚNÍ MÁJE
•OD 17.00 HODIN.
•U HASIČSKÉ ZBROJNICE

krátce z obce

Rodinná soutěž o nejúspěšnější výstup na Lysou horu. Soutěžit se bude
v kategorii dětí a poté smíšené dvojice dospělých. Podmínkou u
dospělých je, že jeden z dvojice je občanem Malenovic.

Dětské tratě, start 10.00:
Kategorie do 6 let – trať Obecní dům – Ski Malenovice
Kategorie do 10 let – trať Obecní dům – Korýtko

Bruslařská sezóna
se letos vydařila
Vzhledem k oteplení v posledním únorovém
týdnu jsme v Malenovicích ukončili bruslařskou
sezónu. Tato bruslařská sezóna byla rekordně
dlouhá, bruslili jsme 40 dní. Chtěl bych poděkovat všem dobrovolníkům, kteří zajišťovali provoz kluziště. Zvláště však bych chtěl poděkovat
Karlu Fidorovi, který provedl základní nástřiky
na tenisovém kurtu, a Daliborovi Pindurovi, který se vzorně staral o ledovou plochu v průběhu
celé sezóny. 
Miroslav Sajdl

Kategorie do 15 let – trať Obecní dům – U Veličků
Kategorie do 18 let – trať Obecní dům – Lysá hora

Dospělí, start 13.00:
Smíšené dvojice, kategorie starší z dvojice do 45 let – Obecní dům – Lysá hora
Smíšené dvojice, kategorie starší z dvojice nad 45 let – Obecní dům – Lysá hora

Na označených místech budou kontrolní body, počítat se budou
nejrychlejší časy v jednotlivých kategoriích a soutěží se o hodnotné ceny.
Hlavní výhrou je rodinná vstupenka do ZOO v Ostravě.
Pro závodníky i doprovodný tým zajištěno občerstvení, pro děti během
závodů dospělých doprovodný program (biatlonová střelnice) a hlídání.
Registrace není nutná. Více info u p. Plevové tel. 603 420 242

Vás zve na

3. ROČNÍK SOUTĚŽE MLADÝCH HASIČŮ
a zároveň

HASIČI Z MALENOVIC VÁS ZVOU NA

•V NEDĚLI 30. 4. 2017

V sobotu 22. 4. start v 10 hodin,
registrace od 9.00

Sbor dobrovolných hasičů Malenovice

Obecní obchod
zavřený nezůstane
Jistě jste si všimli, že obchod vedle obecního
úřadu je uzavřený. Nemusíte ale mít obavy.
Vedení Malenovic dělá vše pro to, aby zase
sloužil svým zákazníkům. Prozatím to vypadá tak, že by mohl být otevřen již od prvního
května.

Zkontrolujte známky

V naší obci se množí případy zaběhnutých
psů. Máte-li tedy doma svého čtyřnohého
kamaráda, zkontrolujte, zda má v pořádku
psí známku. V případě, že je opotřebovaná či
dokonce ztracená, si pro novou můžete přijít na obecní úřad. Kvalitní a čitelná známka
usnadní návrat vašeho zaběhnutého pejska
zpět domů.

Posbíráme v dubnu
nebezpečný odpad

Kdo se chce zbavit nebezpečného odpadu, bude mít příležitost. Jeho sběr proběhne
v Malenovicích 22. dubna. Kontejner bude
přistaven na dvou místech – na parkovišti
Konečná v čase od 8 do 8.30 hodin a na parkovišti před Obecním domem od 8.40 do 8.55
hodin.

3. KOLO MORAVSKOSLEZSKÉ LIGY MLADÝCH HASIČŮ
v sobotu 6. KVĚTNA 2017
HŘIŠTĚ U HASIČSKÉ ZBROJNICE
prezentace od 12.00 hod.

start prvního družstva ve 13.00 hodin
Občerstvení zajištěno

Lyžařské závody dopadly letos na jedničku

Letošní závody na lyžích se uskutečnily
po roční pauze opět na svazích areálu SKI
Malenovice. Akce se konala v neděli 5. března za krásného slunného počasí. Soutěžilo se
dvoukolově a tradičně na perfektně připravené
trati. 22 účastníků bylo rozděleno do devíti kategorií. A jak to všechno dopadlo?
Konečné výsledky:
předškolní dívky - 1. Amálka Kubačáková
dívky - 1. Agnes Malazrová, 2. Ema Smolíková, 3. Adélka Jauerníková
předškolní hoši - 1. Filip Fuciman, 2. Ríša Ramík
mladší hoši - 1. David Smolík, 2. Tomáš Stávek, 3. Vojta Žydel
starší hoši - 1. Honza Stávek, 2. Radim Jauerník
nejstarší muži - 1. Petr Neuman
nad 50 let - 1. Roman Velička, 2. Miroslav Sajdl,
3. Petr Kubačák.
nad 40 let - 1. Petr Stávek, 2. Petr Koribanič
muži - 1. Jakub Nikl, 2. Jan Bakota, 3. Marek
Valošek.
Nakonec byli vyhlášení závodníci podle

časů, napříč všemi kategoriemi: 1. Agnes Malarzová, 2. Jakub Nikl, 3. Jan Bakota, 4. Ema
Smolíková, 5. Jan Stávek, 6. Petr Stávek, 7.
Marek Valošek, 8. Petr Koribanič, 9. David
Smolík, 10. Roman Velička. Po dokončení soutěže dostal každý účastník párek, čaj a tři nejlepší v kategorii medaili. Na závěr patří velké
poděkování pořadatelům SKI Malenovice, a to
nejen za připravenou trať, ale také za pohostinnost, díky níž se všichni v jejich areálu cítili
velmi pěkně.

Obec má své stránky na Facebooku

Obec Malenovice se nebrání sociálním sítím.
A protože chce, aby se potřebné informace dostaly k co možná nejvíce obyvatelům, vedení se
rozhodlo založit stránky na Facebooku. Takřka
okamžitě se ukázalo, že to byl dobrý krok.
„Dali jsme jako jednu z prvních zprávu, že se
ztratil fotoaparát. Příspěvek vidělo přes patnáct
tisíc lidí, což bylo až neuvěřitelné. Hlavní ale je,
že díky němu poctivý nálezce fotoaparát přinesl
k nám na obec, odkud si ho jeho šťastný majitel
vyzvedl. Ukázalo se tak, že Facebook dokáže
i pomáhat,“ je nadšená vedoucí Centra volného
času U Rosničky Miluše Plevová. Jak pokračovala, i další příspěvek pomáhal. „Tentokrát šlo
o ztraceného psa. I on díky stránkám na Face-

V sobotu 8. dubna 2017 od 14.30 hodin
Zveme celou rodinu, přijďte si vyrobit
pěkné velikonoční dekorace. Zajištěn je
materiál, pomůcky, malé občerstvení. Pro
děti jsme připravili dětskou dílničku a poté
společně nazdobíme vajíčky stromky na
našem náměstí.

booku našel svou paničku,“ řekla Miluše Plevová.
Kdo tedy máte přístup na Facebook, přidejte si
stránky Malenovic: facebook.com/obecmalenovice. Na stránkách jsou zveřejňovány pozvánky
na akce, fotky z nich i další důležité informace.

Obecní úřad Malenovice
zve místní občany na
tradiční JARNÍ BRIGÁDU

OČISTA OBCE - „DO ČISTA“
v sobotu 8. 4. 2017 od 9.00 hodin.
sraz u Obecního domu v Malenovicích
Občerstvení je zajištěno!

ve čtvrtek 20. 4. od 16 hodin
Přijďte s námi oslavit Den Země. Čeká vás
tvořivé odpoledne, děti si zasadí svou kytičku,
pokřtíme slavnostně naše nové šneky a další
aktivity budou připraveny pro všechny děti a
uvítáme i dospělé. Těšíme se na vás ☺
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Metylovice

Milí spoluobčané,
přejeme vám krásné prožití Velikonoc,
řádně mokrou a veselou pomlázku
a spoustu pěkných chvil v rodinném kruhu.
Lukáš Halata, starosta Metylovic a zaměstnanci OÚ

Přijďte podpořit naše hasiče
na jejich první letošní soutěž

Sbor dobrovolných hasičů Metylovice zve
všechny své příznivce na Soutěž železných hasičů
a hasiček TFA Metylovice, která se uskuteční v sobotu 8. dubna v areálu fotbalového hřiště v Metylovicích. Jedná se o soutěž v simulaci běžné hasičské
činnosti. Závodník v kompletním zásahovém obleku, těžkých botách, zásahové přilbě s dýchacím
přístrojem na zádech plní určené disciplíny na čas.
Soutěže se budou účastnit závodníci převážně z Moravskoslezského kraje v níže popsaných
kategoriích, dále bude probíhat soutěž družstev,
nesoutěžní TFA pro děti a po skončení hlavního
závodu soutěž pro veřejnost v bouchání kladivem
v hammerboxu na čas.
Kategorie:
muži do 35 let (ceny 1.–10. místo)
muži nad 35 let (ceny 1.–5. místo)
ženy do 35 let (ceny 1.–5. místo)
ženy nad 35 let (ceny 1.–3. místo)
družstva (součet časů muž + žena + muž nad
35 let) (ceny 1.–3. místo).
A jak vlastně bude soutěž probíhat? Soutěžící
startuje v předepsané výstroji s dýchacím přístrojem jako zátěží. Takto ustrojený soutěžící plní
všechny disciplíny. Po celou dobu pokusu nesmí

žádnou část výzbroje ani výstroje sundat, v opačném případě je pokus ukončen. Po odstartování
soutěžící přetáhne dvě pneumatiky za vyznačenou metu. Poté čtyřikrát podleze zábradlí u hřiště. Po zemi svine jednu hadici B na jednoducho
do kotouče a vloží do boxu. Muži překonají bariéru
2x2 m bez použití postranních vzpěr. V případě neúspěšného pokusu se musí vrátit o pět metrů zpět
a oběhnout kužel, teprve po třetím neúspěšném
pokusu smí rovnou pokračovat dál. Ženy bariéru
jen oběhnou. Muži musí zvládnout i 60 úderů kladivem v hammerboxu (30 nahoru a 30 dolů), ženy
30 úderů v hammerboxu. Hasiče ještě čeká přeskákání deseti pneumatik, závodník musí šlápnout
do každé z nich. Za úkol budou mít i překlápění
velké pneumatiky – 4x tam a 4x zpět, pneumatika
se nesmí kutálet. Musí zvládnout i zapojení dvou
koncovek C a koncovky B na rozdělovač, poté
zhruba stometrový běh zpět do prostoru startu
a cíle. Na závěr musí každý přetáhnout pneumatiky
z úvodní disciplíny na původní místo.
Po skončení hlavního závodu bude probíhat
soutěž pro veřejnost spočívající v bouchání kladivem hammerboxu na čas (startovné 20 Kč, vítěz
bere celý bank).

Vakcinace psů proti vzteklině

v Metylovicích
Vakcinace
psů proti vzteklině
Hrom adné očk ování psů proti vzteklině proběhne v
Vakcinace
psů proti vzteklině
v Metylovicích
v sobotu 22.dubna 2017,

v Metylovicích

Hrom adné očk ování psů proti vzteklině proběhne v
a to na následujících svodových místech:

v sobotu 22.dubna 2017,

Hrom adné očk ování psů proti vzteklině proběhne v
a to na následujících svodových místech:

v sobotu 22.dubna 2017,

Dolní konec

08,45 – 09,00 hod

za Obecníkem
Dolní konec
u Sosny
za Obecníkem
Dolní konec
u Sosny
za Obecníkem

09,05 – 09,25 hod
08,45 – 09,00 hod
09,30 – 09,45 hod
09,05 – 09,25 hod
08,45 – 09,00 hod
09,30 – 09,45 hod
09,05 – 09,25 hod

a to na následujících svodových místech:

Podle zák
ona se vak cinace týká psů starších 09,30
3.měsíců.
Každý hod
chovatel je
u Sosny
– 09,45
povinný zajistit odborném u personálu potřebnou pomoc.
Vakcinace
je plně
hrazena
a poplatek
za nao
čkování
jednoho
Podle
zák ona
se vak
cinacechovatelem
týká psů starších
3.měsíců.
Každý
chovatel
je
zvířeteodborném
činí 230,-uKč
včetně 21%
DPH. pomoc.
povinný zajistit
personálu
potřebnou
Podle
zák ona
se vak
cinacechovatelem
týká psů starších
3.měsíců.
Každý
chovatel
je
Vakcinace
je plně
hrazena
a poplatek
za nao
čkování
jednoho
povinný zajistit
personálu
potřebnou
zvířeteodborném
činí 230,-uKč
včetně 21%
DPH. pomoc.

Zápis
do jemateřské
Vakcinace
plně hrazena školy
chovatelem a poplatek za nao čkování jednoho
zvířete
činí 230,- Kč včetně 21% DPH.
bude začátkem
května
Rodiče, kteří chtějí zapsat své děti do mateřské školy, budou mít již brzy příležitost. Zápis do mateřinky v Metylovicích se bude konat
v úterý 9. května od 15 do 16.30 hodin v budově metylovské základní školy.
Rodiče si musí vzít rodný list dítěte a občanský průkaz. „V minulosti nám občas pochybělo
místo. Ale před třemi lety jsme navýšili kapacitu
školky o 20 míst, takže doufám, že nebudeme
muset nikoho odmítat,“ řekla ředitelka školy
Renata Spustová. Dodala, že podle potřeby
přijímají i děti ve věku 2,5 let.

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

Odvoz odpadů

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

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

Duben 2017

Škola pořádá tradiční oslavu Dne Země
Stalo se již neměnnou tradicí, že naše škola pořádá akci na oslavu Dne Země. Tento
rok se bude konat v sobotu 22. dubna. A stejně jako každý rok i tentokrát čekají na děti
zajímavé úkoly a spousta poznání. „Hlavním
cílem je vést děti už od raného věku k ekologickému smýšlení. A to se v naší škole děje.
Zábavnou formou jim učitelé a pořadatelé
akce v čele s Vladimírou Volnou ukážou, co
se přírodě dělat nesmí a co jí naopak pomáhá,“ uvedla ředitelka školy Renata Spustová.
A co děti čeká? Podobně jako loni i letos
dostanou u vstupu kartičky s počtem úkolů.
Za každý splněný dostanou razítko a na konec i sladkou odměnu. Jednotlivá stanoviště
se budou týkat přírody a její ochrany. Oslava
Dne Země je prostě akcí, kterou žije celá škola i mnoho rodičů. „Paní Volná s rodiči chystá
tuto akci sama. Má obrovský nevyčerpatelný
zásobník skvělých nápadů, velký elán a vše
dělá s ostatními pomocníky ve svém volném

čase bez nároku na jakoukoliv odměnu. Za to

jí patří velký dík,“ doplnila ředitelka školy.

Naši nejmenší vyrazili do Divadla loutek
Dva autobusy plné nejmladších žáků V pátek 17. března vyrazily ze základní a mateřské školy za dalším kulturním zážitkem. Výlet, kterého se účastnili žáci prvního ročníku
spolu s Medvídky a Sluníčky z mateřské školy, začal v 9.15. Cílem bylo ostravské Divadlo loutek, kde si pro ně herci a loutkoherci
připravili pohádku O perníkové chaloupce.
V představení, ve kterém se představili jak
živí herci, tak loutky, nechyběly ani hudební pasáže. Největším zážitkem byla pro děti
strašidelná ježibaba, která však byla jako
ve správné pohádce přemožena. Dobro zvítězilo nad zlem a děti tak mohly spokojeně
nasednout do autobusu a vydat se plné zážitků na cestu domů.

Děti poznávaly život zpěvných ptáků
V naší mateřské škole proběhl ve středu
8. března další velmi zajímavý ekoprogram,
tentokrát na téma Ze života zpěváčků. Celý
týden jsme s dětmi probírali toto téma a ekoprogram byl velkým přínosem a zpestřením
celého tématu.
Děti se dozvěděly, kde ptáčci žijí, jak
a z čeho si staví hnízda, čím se živí, jak se
ptáčci mezi sebou dorozumívají. Děti procvičily svoji zručnost při výrobě hnízda pro
skřivánka. Následně si děti vyzkoušely, co
obnáší péče o hnízdo s vajíčky a následně
s malými ptáčky, kterým hledali na louce potravu v podobě hmyzu, rychlost zapojily při
obraně hnízda před dravci. Dětem se celý
ekoprogram velmi líbil a všechny úkoly plnily
s velkým zapálením a zájmem.

Učitelky MŠ

ROZLOSOVÁNÍ MUŽSTEV - sezóna 2016/2017 - ŽÁCI a MUŽI
družstvo

den

datum

čas

domácí

hosté

Muži

sobota

1. 4.

15:30

Palkovice

Metylovice

Muži

neděle

9. 4.

15:30

Metylovice

Bukovec

Žáci
Muži

sobota
neděle

15. 4.
16. 4.

13:15
16:00

Lučina
Hrádek

Metylovice
Metylovice

Žáci
Muži

neděle
neděle

23. 4.
23. 4.

13:30
16:00

Metylovice
Metylovice

Tošanovice/Hnojník
Chlebovice

Žáci
Muži

neděle
sobota

30. 4.
29. 4.

14:00
16:30

Nebory/Smilovice
Odřichovice

Metylovice
Metylovice

Muži

neděle

7. 5.

16:30

Metylovice

Staříč

Žáci
Muži

sobota
sobota

13. 5.
13. 5.

13:45
16:30

Vojkovice/Dobratice
Hukvaldy

Metylovice
Metylovice

Žáci
Muži

neděle
neděle

21. 5.
21. 5.

14:30
17:00

Metylovice
Metylovice

Baška
Písek

Žáci

úterý

23. 5.

17:30

Metylovice

Ostravice

Žáci
Muži

sobota
sobota

27. 5.
27. 5.

9:30
17:00

Sedliště
Vojkovice

Metylovice
Metylovice

Žáci
Muži

neděle
neděle

4. 6.
4. 6.

14:30
17:00

Metylovice
Metylovice

Čeladná
Nošovice

Žáci
Muži

neděle
sobota

11. 6.
10. 6.

15:00
17:00

Raškovice
Mosty u Jablunkova

Metylovice
Metylovice

Žáci
Muži

sobota
sobota

17. 6.
17. 6.

12:00
17:00

Řepiště
Baška

Metylovice
Metylovice
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Mariášový turnaj na Vlčárně

V neděli 26. března proběhl v restauraci
Vlčárna již tradiční turnaj v trojkovém voleném
mariáši. Turnaje se zúčastnilo celkem 39 hráčů, kteří celé odpoledne zaujatě holdovali tomuto ušlechtilému sportu.
V podvečer vyšel z klání jako vítěz Stanislav
Koloničný z Kunčiček u Bašky s plným počtem
9 bodů. Na druhém místě se umístil František
Satinský a na třetím místě skončil Vlastimil
Matějka, oba z Nové Vsi. Všichni účastníci byli

s akcí velmi spokojeni a již se těší na podzimní
část série Mariáš Tour 2017. Ta začíná turnajem v neděli 22. října ve 14 hodin na Nové Vsi
v restauraci Na Nábřeží. Ale ještě předtím se
uskuteční „přátelský turnaj“ v neděli 30. dubna
ve 14 hodin v restauraci Lučina ve Frýdlantě
n. O., jehož výsledky nebudou započítávány
do celkového hodnocení série. Zveme tímto
všechny příznivce mariáše k účasti na této akci.

Miroslav Šálek

V pátek 10. března proběhlo v restauraci Vlčárna již VII. setkání dříve narozených obce Pstruží.
Na úvod seniory přivítala paní Vlasta Pečenková, starosta obce Milan Vaněk a také nejmladší
žáci mateřské a základní školy kulturním vystoupením. Alespoň na chvíli se všichni přítomní přenesli do mladých let.
Program dále pokračoval soutěžním testem
znalostí seniorů. Program vyvrcholil bohatou tom-

bolou, ze které si každý z přítomných odnesl malou pozornost.
Celou akcí provázela cimbálovka. která svými
melodiemi nejen pohladila po duši, ale také vybídla k tanci.
Nezbývá než věřit, že se našim seniorům akce
líbila. Za to patří poděkování především všem
členkám kulturním a sociální komise za perfektní
organizaci srazu.

Setkání seniorů na Vlčárně

Pstruží, Staré Hamry

Oblíbené turnaje ve vybíjené
Protože se vybíjená na Pstruží
těší velké oblibě, nemohli žáci chybět
na každoročních turnajích v tomto odvětví, které pořádala ZŠ T. G. Masaryka ve Frýdlantě n. O.
Ve středu 15. března hrály dívky
a obhájily skvělé 3. místo v okrskovém kole, když dokázaly překvapivě,
ale zaslouženě porazit školu Komenského z Frýdlantu n. O. Z vítězství se

radovala ZŠ T. G. Masaryka před ZŠ
Kunčice pod Ondřejníkem. O den později byla na programu smíšená kategorie. Bohužel ze zdravotních důvodů
nemohl nastoupit žádný z pěti páťáků,
a tak byly velké obavy z ostudy. Naštěstí se nenaplnily a zbytek se rval
ze všech sil. Nakonec postup do semifinále nebyl daleko a v pětičlenné
skupině skončili žáci na 3. místě, když

Obecní úřad Pstruží , ZŠ a MŠ Pstruží
Srdečně zvou všechny děti, rodiče a prarodiče na tradiční
akci

jako jediní dokázali na turnaji neprohrát se suverénní ZŠ T. G. Masaryka,
která celý turnaj také vyhrála, před ZŠ
Pržno a ZŠ Komenského. Žáci bojovali
jako tým, ale skvělým výkonem se zde
předvedl Ludovít Leco a také František
Pešat, co jako druhák odehrál všechny
čtyři zápasy a ukázal, že za rok tento
tým, stejně jako tým dívek, bude hrát
o příčky nejvyšší.

Obecní úřad Pstruží pořádá dne 28.5.2017
jednodenní zájezd
Jízda Králů – Vlčnov

Březen v MŠ Pstruží

V tomto prvním jarním měsíci ukončily děti plavecký výcvik ve Frenštátu p. R. Odměnou za jejich snahu a úsilí bylo předání diplomu a malé
sladkosti od instruktorky plavání. Z obojího měly
děti velkou radost a určitě též z nových dovedností, které si na tomto kurzu osvojily. Zcela jistě
je zdárné absolvování této akce i větší zárukou
bezpečnosti pro děti při pobytu u vody.
V pátek 17. března se děti zúčastnily divadelního představení „Perníková chaloupka“ v Loutkovém divadle v Ostravě. Tato pohádka byla pojata
velmi humornou formou a vykouzlila na tvářích
dětí i paní učitelek mnohokrát úsměv, skutečně
velmi zdařilé divadlo po všech stránkách.
V tomto měsíci proběhlo též focení dětí s tématikou Velikonoc a také „RETRO“ focení, které zprostředkoval fotograf až z Brna. Doufáme, že fotky

budou hezké a udělají dětem i rodičům radost.
Děti podnikají první jarní vycházky po okolí
a rovněž využívají nová kola a odrážedla při pobytu na školním hřišti, za což děkujeme našim
úžasným sponzorům.
Přejeme všem hodně jarního sluníčka
a dobrou náladu!

Zuzana Tomančáková, učitelka MŠ

VELIKONOČNÍ DÍLNA
7.4.2017 v 16 hodin tělocvična ZŠ a MŠ

Bazilika Svatý Hostýn

Odjezd: 7:00 hodin OÚ,škola
Přihlášky včetně 50,-Kč zálohy do

20.5.2017

Harmonogram sběru
nebezpečného odpadu

obecní úřad
infocentrum

výroba velikonoční výzdoby a pomlázek
malování kraslic a perníčků

Termín konání: 6. 5. 2017
Samoobsluha 8.00 – 8.45
u obecního úřadu 8.55 – 9.25
parkoviště nad Severem 9.35 – 10.35
V obci Pstruží bude zároveň i sběr
velkoobjemového odpadu a pneumatik.
Frýdecká skládka, a.s., Panské Nové
Dvory 3559, 738 01 Frýdek-Místek

Staré Hamry

Staré Hamry

Březen – za kamna vlezem,
duben – ještě tam budem
Vypadá, že se letos tato lidová pranostika
nevyplní, ale uvidíme!
Jisté je, že jaro, aspoň to astrologické, už
máme. A jaro, to je sluníčko, probouzející se
příroda, zelené louky, ale také úklid v doma,
venku i na zahrádce.
V obci jsme již jarní úklid zahájili. Zameten
byl štěrk v centru obce a na chodnících. Letošní
mrazivá zima si vyžádala větší množství posypu, než v minulosti. Zaměstnanci obce přitom
vyzkoušeli nový zametací stroj, což je nástavba
na žací stroj Kubota, který jsme zakoupili vloni.
Pokračovat budeme úklidem po zimě zanesených příkopů okolo místních komunika-

cí na Jamník a Gruň a úklidem okolo kostela
na Gruni.
V centru obce dostane nový nátěr mobiliář. V plánu je také částečná obnova zeleně
a ozdravný ořez stromů.
Připravujeme se na pravidelné sečení veřejné zeleně. Z důvodu zvýšení efektivnosti
a odstranění tlejících a zapáchajících hromad
posečené trávy z okolí rodinných a panelových
domů, je objednán kontejner, kterým se bude
posečená tráva vyvážet a ukládat na zemědělském hnojišti místního JZD. Tento postup je
v souladu s podmínkami o nakládání s biologicky rozložitelnými odpady.

Divadelní představení

OÚ Staré Hamry pořádá zájezd do divadla Jiřího Myrona na muzikál

EVITA

Termín: neděle 30. 4., představení začíná v 18.30 hodin.
Odjezd autobusu: v 16.50 hodin od obecního úřadu.
Lístky je možno zakoupit již nyní na OÚ Staré Hamry.

Velikonoce už jsou tady,
a tak přejeme vám všichni dohromady
bohatou pomlázku a hodně štěstí,
hlavně však radost, jež jaro věští!
Krásné prožití velikonočních svátků
přejí všem občanům a čtenářům Mikroregionu
starostka, místostarosta, zastupitelé a zaměstnanci obecního úřadu ve Starých Hamrech.

Chceš zažít dobrodružství,
spoustu srandy
a něco se naučit?
Staň se mladým hasičem!

Sbor dobrovolných hasičů Staré Hamry přijímá nové členy do družstva mladých hasičů,
ve věku od 3 do 15 let.
Neváhej a přijď mezi nás!!
Schůzky mladých hasičů probíhají každý
čtvrtek od 16.00 do 18.00 na hasičské zbrojnici.
Mladí hasiči se učí: vázání uzlů, základy
zdravovědy, určování hasebních látek, poznávání topografických značek, práce s hasičským
vybavením a mnohem víc.
Co tě v kroužku čeká: dobrý kolektiv, soutěže, hry, výlety, tábory, exkurze k hasičům a záchranářům atd.
Vedoucí mládeže:
Ivana Fukalová
Kontakt:
tel. 792 303 985
Email:
MHStareHamry@seznam.cz

Historie beskydských obcí
Vedení obcí Bílá, Ostravice a Staré Hamry provozovatele někdejších rekreačních zařízení
iniciovalo počátkem tohoto roku přípravu spo- a podniků v dané oblasti. Uvedené podklady
lečné monografie, která by měla zevrubně ma- je možno předat na obecních úřadech Bílé,
povat historii těchto tří lokalit. Knihu autorsky Ostravice a Starých Hamrů, případně se spojit
připravuje tým odborníků pod vedením historika přímo s D. Pindurem a H. Wawreczkou na níže
PhDr. David Pindura, Ph.D. (Muzeum Těšín- uvedených kontaktech) do poloviny příštího roku
ska) ve spolupráci s třineckým nakladatelstvím (2018).
WART Henryka Wawreczky. Nakladatelství
Věříme, že připravovaná kniha, která by měla
v uplynulých letech vydalo čtyřdílnou monografii poprvé obsáhleji mapovat společnou historii
mapující život v Beskydech v minulosti a v sou- našich malebných obcí, potěší každého z Vás.
časné době dokončuje k vydání obsáhlou publi- Předem děkujeme každému, kdo se jakýmkoliv
kaci mapující obrazem minulost Frýdlantu n. O., způsobem zaslouží o zdar díla.
Lubna a Nové Vsi.
Za přípravný tým
Obecní úřady dotčených obcí i autoři připraBc. Eva Tořová, starostka obce Staré Havované publikace se na vás touto cestou obramry (starosta@stare-hamry.cz; 724 178 725)
cejí s prosbou o spolupráci formou zapůjčení
PhDr. David Pindur, Ph.D. (david.pindur@
dobových fotografií či negativů (příp. diapozitivů muzeumct.cz; 558761228)
atp.) z rodinných archivů, jakéhokoliv dalšího
Henryk Wawreczka (wart.wart@seznam.
obrazového i písemného materiálu vztahující- cz; 602749070)
ho se k dějinám
Bílé, Ostravice
a Starých Hamrů a životu
v dávné i nedávné minulosti.
V případě zapůjčení tohoto materiálu, jenž vám
bude po digitalizaci v pořádku
vrácen, bychom
uvítali co nejpřesnější popis
jejich obsahu,
který pak usnadní další práci
Starohamerská Villa Hubertus, zvaná také Hubertka (č. p. 401), na snímku
s tímto materi- věhlasného frenštátského fotografa Jana Lochmana z počátku 30. let minulého
álem. Zároveň století. Dnes již neexistující objekt byl postaven počátkem 20. let lesním radou
bychom taktéž Arnoldem Wagnerem na farské louce Stýskalonka. V roce 1924 ho odkoupilo
uvítali kontakty
vedení Vítkovických železáren. V pozadí kostel sv. Jindřicha, fara a obecní
na pracovníky či
chudobinec, sbírka Henryka Wawreczky.
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Čeladná, Kunčice p. O.

Duben 2017

Březnová seniorská všehochuť
Klubový březen byl o korunovačních klenotech, o svátku žen v našem klubu, o módě
a kloboucích, o generálu Laudonovi a též o myslivosti. A také o cestování. V rámci středečních
Všehomixů jsme navštívili Velké Antily a Havajské ostrovy, po uzávěrce tohoto čísla se ještě
podruhé ubereme na květinový ostrov Madeiru
s paní Danou Barnetovou.
Do Ostravy za klenoty
První březnový čtvrtek jsme absolvovali vlakový výlet s cílem v Ostravském muzeu, jež
představilo desítky unikátních replik korunovačních klenotů významných říší Evropy, Asie,
Ameriky a také afrických kmenů. Výstava Ko-

runovační klenoty v dějinách světa byla opravdu skvostná. Posléze jsme se ještě občerstvili
v blízké solidní restauraci Astoria a ze Stodolní
pak vlakem domů.
Důstojný svátek žen
Následné čtvrteční odpoledne bylo věnováno ženám v souvislosti s jejich svátkem.
Přítomné dámy byly obdarovány květinou a romantickou muzikou pana Josefa Seiferta alias
Pepina, jenž přijel ženám popřát až z Ostravy.
Možná přijde i myslivec…
A taky že ano. Po několika letech jsme se opět
setkali se zdejším myslivcem panem Vladislavem
Bednarským. Nosné téma pořadu bylo o zvěři
v Lužických horách, nicméně jsme se také vypravili za tetřevy či medvědy do sibiřské tajgy.
Výlet za módou nejen dámský
Malým busem Kopeckých jsme v pravé poledne čtvrtého čtvrtku vyrazili do Nového Jičína.

Nejprve jsme navštívili Informační centrum s expozicemi o kloboučnictví a generálu Laudonovi,
posléze jsme dorazili do blízkého muzea v Žerotínském zámku, zde expozice o historii města,
o kloboucích a také výstava o módě 20. století.
Závěrem pak občerstvení v restauraci Cechovní dům. Nutno říci, že všude jsme se setkali
s vlídným přijetím a kvalitními službami, což jen
umocnilo příjemné a zajímavé odpoledne.
Na skvělé koncerty do Frýdlantu
Kruh přátel hudby ve Frýdlantě n. O. pořádá velmi hodnotné koncerty převážně z oblasti
vážné hudby, ale i jazzu či jiných žánrů. Takže
pořádáme večerní (mini) výpravy i tam a opravdu to stojí za to. Bližší informace poskytnu telefonicky či osobně.
Závěrem přijměte přání hezkých velikonočních svátků a pozvání na další klubové akce.

Petr Bernady

Část výpravy před ostravským muzeem

Od soutěží k prožitku
Nejnáročnější soutěží
pro naši školu je výtvarná
soutěž O pohár čeladenské ovečky, protože ji pořádáme a máme s tím spojené organizační starosti.
Proběhl již IV. ročník pod názvem Děvuchy
a synci z Beskyd.
Výtvarníci měli nelehký úkol ztvárnit postavy lidí, mnohé v pohybu. Do soutěže se
zapojilo patnáct základních škol našeho regionu. Zaslané práce nás potěšily a máme je
vystaveny v naší Galerii v tunelu. Slavnostní
vernisáže se zúčastnili vítězové jednotlivých
kategorií, jejich rodiče, učitelé, ředitelé škol
i starostové obcí. Občerstvení a zábavný program byl jistě příjemnými třešničkami na dortu, krásné poháry s čeladenskou ovečkou
a další pěkné ceny určitě motivovaly výtvarníky k účasti v dalším ročníku soutěže. Tak se
stalo, že na závěr vernisáže se naše starosti
proměnily v radost z toho, že i dnešní děti
rády a pěkně malují.
Také soutěž ve zpěvu patří k oblíbeným
aktivitám, kterých se naši žáci rádi zúčastňují.

Sólový zpěv v cizím prostředí, a ještě před cizími lidmi, je
nelehký úkol pro malé pěvce.
Přesto si tři z našich žáků
na to troufli. Vyslali jsme je
do Loutničky Osmičky, která
se každoročně koná v základní škole, jež nese název
Osmička. Medaile nepřivezli,
ale dobrou zkušenost a radost ze zpívání ano. A to je
nejcennější.
Naše škola se zapojila do projektu „Vyjdi
ze své ulity“ a očekává, že i z naší nabídky
příslušná komise vybere obrázky vhodné
k vystavení na festivalu Očima generací. Jedná se o IV. ročník celorepublikové mezigenerační výstavy výtvarných a literárních prací
dětí, mládeže a seniorů.
Jaký by to byl školní rok, kdyby se naši
žáci nezúčastnili matematického klání „Klokan“. Od druháčku po deváťáky, všichni „zapnuli“ své logické myšlení, aby vyluštili úlohy
připravené pro příslušné kategorie. Někteří
uspěli lépe, jiní hůře, ale všichni si v rámci
soutěže provětrali mozkové závity a ověřili si
své matematické schopnosti. Mnozí se možná příští rok budou ještě více snažit.
V rámci prožitkového programu Renarkonu, který už podruhé proběhl v každém
ročníku naší školy, se pro žáky 8. a 9. třídy
uskutečnila beseda s Radomírem Palackým,
DiS –lektorem ACET v ČR.
Multimediální preventivní program „Přátelství a láska“ pomáhá mladým lidem podpořit

zdravý přístup k udržení kvalitních vztahů jak
v rodině, tak mezi sebou. Vklad do budování
těchto vztahů je jedinou prevencí rizikového
chování u dětí a mládeže.
Pro naše prvňáčky byl zážitkem Preventivní program Veselé zoubky. Po zhlédnutí
pohádky Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek
prvňáčci pochopili, že správné čištění zubů
napomůže zdraví jejich zoubků. Na maketách chrupu si potom správné čištění zubů
vyzkoušeli. Program naše nejmenší zaujal
natolik, že i kdyby nedostali od lektorek praktické dárky, odnesli by si potřebu o své zoubky pečovat.
Každý rok si s dětmi připomínáme narození J. Á. Komenského. Letos jsme s žáky
od 5. do 9. třídy tuto oslavu podpořili návštěvou Divadla loutek v Ostravě. Tamní divadelníci uvedli hru „Hodina Komenského aneb
Život J. A. K. trochu jinak“. Představení děti
velmi zaujalo, dokázali se na tohoto významného pedagoga, filosofa, spisovatele podívat
z jiného úhlu. Podle vyjádření dětí: úchvatný
zážitek.

Kunčice p. O.

Prosba k pamětníkům v Čeladné,
v Kunčicích p. Ondřejníkem a okolí
V tomto roce si připomeneme 115 let od založení lázní Skalka, od roku 1902 označovaných „Lázně Skalka Bad – Velké Kunčice pod
Radhoštěm – Morava“. Koncem listopadu by
měla vyjít kniha s názvem ŽIVOTADÁRNÉ
ÚDOLÍ s podtitulkem Od lázní Skalka k Beskydskému rehabilitačnímu centru 1902-2017.
Samozřejmě, že k historii patří i existence
čeladenské nemocnice (a porodnice) v druhé
polovině minulého století. Autorský tým se

obrací na občany Čeladné, Kunčic pod Ondřejníkem, případně na pamětníky z okolních
obcí, s prosbou o zapůjčení archivních materiálů (textů, fotografií, novinových výstřižků,
dopisů aj.), pokud takové materiály se někde
v rodinných albech či archivech nacházejí.
Jedná se především o období 1902 a dále, až
do roku 2000. Cokoli v tomto případě může
být zajímavé. Zapůjčené materiály vrátíme
obratem, samozřejmě nepoškozené a jména

Odevzdávejte opotřebované pneu
do určených míst zpětného odběru

Občané mají možnost odevzdávat zdarma staré a opotřebované pneumatiky na kterémkoli místě zpětného odběru bez ohledu
na značku a nebo nákup nových pneumatik.
Místa zpětného odběru jsou uvedena na strán-

kách ministerstva životního prostředí. Všem,
kteří tuto bezplatnou službu využívají, děkujeme, že šetří obecní peníze, které platíme za odvoz a likvidaci opotřebovaných pneumatik.
 Danuše Svobodová, odborný referent

Seznam nejbližších míst zpětného odběru pneumatik (uvedeno na stránkách Ministerstva ŽP)
Město, ulice

Provozovatel
místa zpětného odběru

Baška, Baška 41

FA Foldyna Jan
PARTNER - IPEX, s.r.o.
LIPKA HQ s.r.o.
Autodružstvo Frýdek- Místek
Auto Kelly a.s.
Pneuservis ALMA PNEU s.r.o.
Pneuservis
Pneuservis
MSL REJKOL s.r.o.
AGROCAR s.r.o.
MC Pneu s.r.o.
Dalibor Zatopek

Frenštát p. R., Školská 1395
Frenštát p. R., U Siberie 960
Frýdek-Místek, Beskydská 704
Frýdek-Místek, Ostravská 264
Frýdek-Místek, J.Čapka 2290
Frýdek-Místek, Jamnická 348
Frýdek-Místek, J. Opletala 684
Kopřivnice, Lubina 16
Kopřivnice, Česká 685
Kopřivnice, Lubina 543
Tichá, Střelniční 488

Povinná osoba

Seco GROUP a.s.
TATRA TRUCKS a.s.
Seco GROUP a.s.
Porsche ČR s.r.o.
Auto Kelly a.s.
Pneuservis ALMA PNEU s.r.o.
Hankook Tire ČR s.r.o.
Hankook Tire ČR s.r.o.
PointS Czech s.r.o.
Seco GROUP a.s.
Yokohama Austria GmbH- Pneu
PointS Czech s.r.o.
Yokohama Austria GmbH- Pneu

spolupracovníků (budou-li souhlasit) uvedeme v knize.
Děkujeme za případnou pomoc.
Kontakt: Petr Andrle,
mobil 724 100 646; tel.: 558 431 835;
ondrejnikrozhledna@seznam.cz.

S průvodcem panem Vitkem v Žerotínském zámku.

Střílíme z děla generála Laudona.

Kunčice p. O.

ONDŘEJNICKÝ kros run 2017
závod v přespolním běhu
Pořadatel: MTB Ondřejník Kunčice p. O.
Datum konání: neděle 14. 5.
Místo: areál TJ Sokol Kunčice p. O. (u fotbalového hřiště)
Přihlášky: do 11. 5. (+ na místě)
Prezentace: 14. 5. 8.45-10.00 h.
u dospělých možnost do 10.30 h.
Start: 10.15 předžáci + postupně po kategoriích
KATEGORIE A TRATĚ:
předžáci 2010 a mladší 400 m
mladší žáci 2009-2007 800 m
starší žáci 2006-2004 1,8 km

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

Spolek dobrovolně nedobrovolných herců a
Obec Kunčice pod Ondřejníkem Vás zvou na pohádku,
podle „Čarodějnické pohádky” Pavla Doležala
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pátek 12. května 2017

od 18.00 hodin
sál na Huťařství

Cena vstupenek: 50,- Kč.

Předprodej vstupenek
na Obecním úřadě
u paní Daniely Kociánové
od 18. dubna 2017

Jste srdečně zváni.
Těšíme se na Vás!

Zveme všechny děti i dospělé
na interaktivní pohádku

O BAČOVI, KTERÝ
FALEŠNĚ TRÚBIL
Co se stane, když je bačovi na salaši
smutno a rozhodne se, že se pobaví
na úkor druhých? O tom nám zahrají
a zazpívají pěkně po beskydsku muzikanti
z frenštátské kapely RukyNaDudy. Bude
se trúbit na salašovku, hrát na ochlebky,
gajdy, píšťaly, vzduchem budou lítat obušky
a možná se i vystřelí z flinty! Ale hlavně
bude legrace a nakonec se třeba i něco
dozvíte o životě v Beskydech.

Dne 13. 5. 2017 od 10 hodin v restauraci Huťařství
sál otevřen od 9:30
Vstupné 50,- Kč/ osobu, děti do 6 let ZDARMA.
Předprodej vstupenek od 18. dubna, u paní Daniely Kociánové
na obecním úřadě.

TĚŠÍME SE NA VÁS !
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slovo místostarostky

Jarní práce jsou v plném proudu

Jaro začíná klepat na dveře a zahrádky u našich domů se začínají ozývat s žádostí o úklid
po zimě. Pro mnohé je samozřejmostí nepořádek pálit, ale i to má svá pravidla, a ne vždy
je to nutné. Obec Janovice sice nemá obecně závaznou vyhlášku zakazující ani omezující pálení
suchého biologického odpadu (trávy, listí, větví), nicméně limity stanoví některé zákony. Pálení trávy
a listí je často doprovázeno zvýšenou imisí kouře na sousední pozemky a tím možným obtěžováním
sousedů. Tráva, seno, zbytky rostlin, listí ze stromů – to vše se dá kompostovat. Obec v minulém roce investovala do pořízení kompostérů pro občany nemalé finanční prostředky – dotační
i vlastní, řada z vás možnosti si jej bezplatně vypůjčit využila, nebo máte kompostéry vlastní. Využívejme jich tedy naplno. Také větve ze stromů a jiný dřevěný materiál lze po rozdrcení do kompostu
přidat. Biologicky rozložitelný odpad můžete odevzdat na sběrných místech – janovickém Dvorečku a u bývalé ZŠ na Bystrém. Obec má
k dispozici výkonný štěpkovač a budete-li
mít zájem, štěpku z vámi dovezeného materiálu si můžete zpětně odebrat a na své
zahrádce opět použít. V případě jednorázového většího množství biologického odpadu je možno rovněž časově omezené
přistavení kontejneru. Ve dnech 4. a 11.
dubna proběhne v obci také mobilní sběr
biologicky rozložitelného odpadu.
 Gabriela Milotová, místostarostka

Foto: Archiv obce

I v Janovicích byl připomenut MDŽ
V pátek 17. března se v hasičské zbrojnici
Janovice konalo posezení členek Sboru dobrovolných hasičů Janovice a Českého červeného
kříže Janovice u příležitosti oslav Mezinárodního
dne žen. Akce je pořádána pravidelně již několik
let dobrovolnými hasiči.
Tento rok jsme se rozhodli spojit síly a uspořádat toto posezení jako společné, což se podařilo. Řada žen je také členkami obou janovických spolků¨, a tak se v hasičské klubovně sešlo
celkem 34 žen (14 žen za SDH Janovice a 20
žen za ČČK Janovice). Po formálním zahájení
začala neformální zábava a diskuse, kterou hudebními vstupy prokládal pan Kijonka s tahací
harmonikou a známými lidovými písněmi. Pro
všechny účastníky bylo připraveno bohaté občerstvení, které zajistila paní Jarmila Pláničková
(výborné koláče a roláda) a ženy z Červeného
kříže (chlebíčky, jednohubky). Po skončení výstupu kouzelníka se dostavili zástupci obce –
starosta obce pan Špok a místostarosta obce
pan Běrský, kteří za obec Janovice ženám individuálně předali květiny – krásnou orchidej. Vyvrcholením večera byla „žertovná minitombola“

s drobnými věcnými předměty (např. krmivo pro
domácí mazlíčky, domácí potřeby, drogistické
zboží apod.). Celkově jsme rozdali cca 40 cen.
Jak činnost hasičů, tak členek Červeného
kříže je zaměřena na pomoc ostatním a preventivní činnost a je dobře, že je snaha realizovat společná řešení, která jsou ku prospěchu
obce a jejich občanů. Věřme, že tomu bude tak
i do budoucna, kdy nás čekají další aktivity, při
kterých si vzájemně pomáháme (hasičské soutěže, cyklistický závod, rozsvícení vánočního
stromu apod.).
 Za SDH starosta sboru Martin Zdralek

Foto: Jana Kutlvašrová

Litter less je veden pod záštitou sdružení Tereza a účastní se jí naše ZŠ Janovice.
Na tuto akci škola získala finanční částku
ve výši 10.000 Kč. Kampaň byla odstartována
13. února žáky deváté třídy, kteří vytvořili šest
plakátů představujících tento projekt.
A na co se můžeme těšit? Třeba na návštěvu
Frýdecké skládky, v rámci tříd uděláme tzv. pytlíkový průzkum, abychom zjistili, kolik igelitových
sáčků na žáka ve třídě vyhodíme za jeden týden.
V rámci toho pak budeme podporovat používání
svačinových boxů a pitných lahví v naší škole.
Každá třída bude vyrábět z odpadového materiálu

tašky, pouzdra, košíky a z těchto výrobků uděláme školní výstavu. Na jedno takové odpoledne –
na Den činů – si pak pozveme rodiče a společně
budeme vytvářet košíky ze starého papíru. Protože nejsme lhostejní k našemu okolí, uspořádáme
ve spolupráci s obcí úklidový den po Janovicích
a o této akci natočí devátá třída video, jež doplní
o grotesku na téma Správné třídění odpadů v Janovicích. Na závěr školního roku zajdeme uklízet
za oblast Janovic po kopečcích našich krásných
Beskyd a vypravíme se i na naši nekrásnější horu
– horu Lysou. Těšíme se na spolupráci.

Za Ekotým Monika Olšáková

14. veřejné zasedání zastupitelstva

Další veřejné zasedání zastupitelů proběhlo
tentokráte v sále restaurace U Toflů na Bystrém.
Jednání bylo přítomno čtrnáct z patnácti zastupitelů. Předmětem jednání byla zejména směna
pozemků, kterými by se vyřešil dlouholetý problém pozemku pod částí objektu Obecního úřadu v Janovicích. Směna byla jednoznačně odsouhlasena. Další plánovanou částí programu
byla diskuze nad problematikou budovy bývalé
školy na Bystrém. Objekt je stále veden jako
škola, i když není ZŠ Janovice dlouhodobě využíván. Obec zvažuje možnost, že by se budova
rekolaudovala a bylo tím umožněno její zateplení, včetně využití dotace na tuto úpravu. Následně by bylo možné budovu využít plně k pronájmu, či najít jiné vhodné využití. Pro tyto účely
je také organizována dotazníková akce na webu
obce a i jednání zastupitelstva bylo přesunuto
na Bystré. V rámci diskuze byla vyslechnuta
řada názorů jak zastupitelů, tak i občanů obce.
K předmětu diskuze nebylo rozhodnuto o usnesení, jedná se o problematiku stále otevřenou.

Výběr ze zápisu z jednání

a foto: Vladimír Kutlvašr

jubilea
Gratulujeme
Zdraví, štěstí, klid a pohodu přejeme janovickým a bystřanským jubilantům,
kteří v březnu oslavili kulaté
a půlkulaté narozeniny:
Oldřich Březina, Jan Pělucha, Anna Jašková, Marie Mecová, Violeta Plačková.
Obec Janovice

Litter Less Janovice 2016–2017

Setkání seniorů se slavnostním nádechem

Klub seniorů se v březnu sešel v den, kdy si
připomínáme Mezinárodní den žen. Téma 8. 3.
bylo „Slavení svátků“. Vzájemně jsme si sdíleli
a povídali si o tom, jak slavíme svátky – ty naše
osobní, jako jsou jmeniny, zda je naše jméno

Janovice

uvedeno v kalendáři a kdy se ten náš svátek slaví. Mluvili jsme také o tom, jaké státní svátky nám
nabízí dnešní kalendář, kde mají původ a odkdy
se slaví. Před pohoštěním jsme protrénovali
paměť v přesmyčkách a v doplňování známých
dvojic. Ke slavení také patří občerstvení i vínečko
a pěkná písnička. Ani to na setkání nechybělo,
na harmoniku nám přišel zahrát a pěknou písničkou potěšit pan Petr Kijonka. Jaro se blíží, venku už se stmívá později, a tak jsme se tentokrát
vraceli ze setkání až s první hvězdou na obloze.
Dubnové setkání připravujeme na 19. dubna, začátek bude v 16 hodin tentokrát v sále na Obecním úřadě v Janovicích.  Ludmila Kaňoková

Foto: Archiv obce

Badmintonový turnaj v Janovicích

V sobotu 18. března se uskutečnil již 3. ročník turnaje v badmintonu. Jednalo se již o třetí
odpoledne, kdy jsme se setkali v tělocvičně
školy a soutěžili v tomto sportu. Stejně jako loni
i letos jsme měli dvě kategorie. V první kategorii soutěžily děti společně s dospělými, druhou
kategorii tvořily dvojice dospělých.
V letošním roce nás překvapil velký nárůst soutěžících v obou kategoriích. Obě dvě kategorie jsme
proto museli rozdělit do dvou skupin, jinak bychom
trávili v tělocvičně čas až do pozdních večerních
hodin. Přestože jsme měli dvě nová badmintonová
hřiště, která zakoupila škola v loňském roce, museli
se hráči obrnit trpělivostí. Vždyť v kategorii dospělých jsme měli 16 dvojic a u dětí bylo 10 dvojic.
Celý turnaj byl o velkých bojích, o taktizování mezi hráči nebo pozorném sledování budoucího soupeře. Určitě ale všichni hráči ocenili
podporu vlastních fanoušků nebo všech, kteří
se přišli na turnaj jen podívat.
Jak celý turnaj dopadl?
KATEGORIE DOSPĚLÝ X DÍTĚ: 1. Václav Žižka, Matěj Zezula, 2. Adam Géryk, Jaromír Géryk,

Ondrášek je janovický folklorní soubor
Když vyslovíme jméno Ondrášek, většinou si
jej spojíme s malým klučinou nebo žáčkem školou povinným. Když ale toto jméno vyslovíme
v Janovicích, většina střední generace si připomene dětský folklórní soubor písní a tanců, který
zde působil a po dlouhé přestávce obnovil svou
činnost. Folklórní tradice má v Janovicích velmi
silné kořeny, vždyť se zde narodil známý zbojník
a pán Lysé hory Ondřej Šebesta, zvaný Ondráš.
Původní dětský soubor „Ondrášek z Janovic“
vedla dlouhá léta v janovické škole paní učitelka
Dagmar Němcová. Díky ní prošla tímto souborem velká část dnešní střední generace Janovičanů, kteří díky svému pěveckému a hereckému talentu sklízeli řadu úspěchů a ocenění.
Proto jsme velmi rádi, že se nám podařilo v září
2016 obnovit tuto krásnou a jedinečnou tradici.
Folklórní soubor „Ondrášek z Janovic“ nyní pracuje pod sdružením „PRVOČAS“ Janovice a vedoucím souboru je Hana Kimlová. S nácvikem
a vedením souboru jí velmi ochotně pomáhají
Taťána Němcová a Naděžda Ivánková.
V současné době v souboru tančí a zpívá
25 dětí od mateřské školy až po šestou třídu.

Všechny děti nacvičují s velkým elánem a nadšením, a to nejen na čtvrtečních zkouškách,
ale i o přestávkách nebo v družině. Děti jsou
moc šikovné, přestože to nemají jednoduché,
neboť se musí učit mluvit „po janovsku“, halekat jak na lesy nebo zvládat základní taneční
krůčky. Jejich první vystoupení se uskutečnilo
v Janovicích u rozsvěcování vánočního stromu
s pásmem „Na Vanoce, na Vanoce, vesele su
Janovice“.
Svou první premiéru, tentokrát již v krojích, si
prožily děti v pátek 10. února v kulturním domě
v Bašce, kde proběhlo setkání místních seniorů.
Přestože měly děti jarní prázdniny, většina jich
ráda a ochotně souhlasila s tímto vystoupením.
Nejenom děti, ale i my dospělí jsme byli nervózní, jak se vystoupení bude líbit, jestli nás bude
dobře slyšet a zda děti vše správně zvládnou.
Vždyť bez přípravy v sále měly poprvé vystoupit
s pásmem „Na pastvě“. Pár chybiček bychom
ve vystoupení našli, ale hlavně bychom chtěli
děti pochválit za jejich odvahu, snahu a nadšení. Právem sklidily zasloužený potlesk. Na tvářích mnoha lidí v sále kulturního domu byly vidět

Obec Janovice

Sběr nebezpečného odpadu
Zpětný odběr elektrozařízení
Sběr použitých pneumatik
Termín: 22.04.2017

Dětský karneval v Janovicích

Jako každý rok, tak i letos, jsme si v pátek
24. února mohli zaslouženě užít karnevalového
veselí. Karneval se konal v tělocvičně ZŠ a zúčastnily se ho děti ze Základní i Mateřské školy.
Podívat se přišli i naši přespolní kamarádi se
svými rodiči a to nás velmi potěšilo.
Dohromady nás bylo kolem 80 dětí. Začátek
byl určen na 15. hodinu, kdy byl karneval zahájen. Úvodní slovo měla paní učitelka Hodurová,
která předala slovo klaunům. Byli to dva pánové – p. Alois Vemeno a p. Bedřich Voháňka
– „Klauni na volné noze“. Tito dva pánové nás
bavili celé odpoledne a věřte, že se nám domů jít
nechtělo. Vytvořili jsme obřího hada a představili
se v celé parádě ve své masce. Celé odpoledne
nás provázela hudba. Tancování mezi bublinkami bylo moc fajn. Byly to bublinky malé i velké,
dokonce i kouřové. Soutěžili jsme v kroužení
obručí kolem pasu a to byste koukali, jak nám to

šlo. Soutěže pokračovaly celé odpoledne a každý si přišel na své. Nejvíce nás zaujalo zavírání
do bublin. Na závěr proběhlo losování tomboly
a drobné dárky jsme si odnesli úplně všichni.
Za mnoho musíme poděkovat našim rodičům i prarodičům, kteří pro nás připravili občerstvení. A věřte, že bylo velmi bohaté. Doufáme,
že i dospělí se dobře bavili, a už nám nezbývá
než se těšit zase za rok na příští karneval.
 Za všechny děti ze ZŠ a MŠ Marie Kosturová

Foto: Archiv ZŠ

3. Angelika Lucie Kozlová, Dominik Tomáš Kozel
KATEGORIE DOSPĚLÝ X DOSPĚLÝ: 1. Tereza Tošenovjanová, Ivo Tošenovjan, 2. Markéta
Janošcová, Vladimír Macura, 3. Markéta Uherková, Jaromír Géryk
Doufám, že si všichni zúčastnění užívali sobotního odpoledne a strávili příjemný den. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizování této
akce, všem fanouškům, ale hlavně hráčům, kteří si
přišli zahrát. 
Taťána Němcová

Foto: Archiv obce

Stanoviště:
Hospodářské zařízení Dvoreček:

v době od 09:10 hod. do 09:55 hod.

Místní část Bystré – u Toflů:

v době od 10:05 hod. do 10:20 hod

Nebezpečné odpady jsou: Mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly od postřiků a
jiné chemikálie, zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie
Rozbité či rozebrané: Televizory, monitory, obrazovky, rádia, počítače, mrazničky, sporáky a pračky.
Zpětný odběr elektrozařízení – pouze kompletní – nerozebrané! Lednice, mrazničky, sporáky, pračky,
mikrovlnné trouby, fritovací hrnce, varné konvice, vařiče, myčky nádobí, vysavače, žehličky, váhy,
zářivky, výbojky, monitory, tiskárny, televizory, rádia, videorekordéry, telefony a ostatní domácí
spotřebiče

slzičky dojetí. Máme z toho obrovskou radost
a přesvědčilo nás to o správném rozhodnutí obnovit v Janovicích dětský folklórní soubor!
A co pro děti připravujeme? Samozřejmě
nové písničky, říkadla a škádlivky z repertoáru
janovických rodaček Anny Dřevjané a Boženy
Peterkové. Obě lidové autorky tvořily právě pro
janovický region. A toho se chceme při naší
práci držet. Snad každý Janovičan zná pojmy
jako Hradisko, Hůra, Bučník nebo Pišťok. Tak
až někdy ve čtvrtek zaslechnete v janovické
škole nějakou halekačku, vězte, že se právě
připravujeme na červnové vystoupení na janovickém Dni obce. Již teď se na vás společně
s dětmi těšíme!!
ZŠ Janovice

Maškarní ples
TJ SOKOL Bystré

Tradiční maškarní ples proběhl v sobotu 4.
března v restauraci U Toflů. A byl ve znamení svíček... Vše začalo normálně – sál se pomalu naplnil, počet položek tomboly se pomalu zvětšoval
– příchozí nosili další a další ceny.
Nakonec se sešlo odhadem 70 platících návštěvníků. A bylo se na co dívat – masky hýřily
nápady, bylo zde možné najít „jaro-léto-podzim-zimu“, nebo „mořské sasanky“, ale i „zdravotní setru
a pacienta“. Ve stínu baru bylo možné potkat i dvojici opravdových „upírů“. Zaslouženou pozornost
na sebe přitahovala dvojice „labutí jezero“. Ale bylo
možné najít také pravé „toreadory“ a další a další.
Pouštěná hudba zalila parket a ten se za chvilku
naplnil pohádkovými i historickými postavami. Novinkou plesu byl tisk fotografií na počkání – také
mnozí tuto nabídku využili a odnesli si nakonec i tu
svou fotografii. Ale – krátce po osmé hodině večerní sál náhle potemněl. Venku prudký vítr rozhýbal
stromy a zřejmě poškodil napájecí vedení. V krátké době se objevily v rukou návštěvníků mobily se
zářícími reflektorky. Za chvíli byly přineseny sady
svíček a mohlo se pokračovat. Jen ta hudba chyběla. Stav se světlem se ještě několikrát prostřídal
se stavem bez světla. Za svitu svíček byla vyhlášena o půlnoci i bohatá tombola.
Je to škoda – tolik práce při přípravě bylo odvedeno a nakonec podstatná část akce proběhla bez
elektriky. Nicméně – zdálo se, že se hosté bavili
dobře, a rozcházeli se dlouho po půlnoci.

Text a foto: Vladimír Kutlvašr
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Janovice, Bílá

Obecní web opět získal první místo v soutěži

Obec Janovice

STROMY DĚTEM

Tohle je Valinka.

A tohle bude taky Valinka.

Dneska jsou skoro stejně velké. A spolu i porostou. Aby Valinka nikdy nezapomněla, kde má své
kořeny, zasadí a pojmenují její rodiče dne 29. dubna 2017 v Janovicích lípu.
Pokud chcete zasadit strom života i Vašemu dítěti narozenému v roce 2016, prosím, přihlaste se
na Obecním úřadě v Janovicích, nejpozději do 15. dubna 2017. Bližší informace Vám podá
Mgr. Ing. Gabriela Milotová, místostarosta, tel. 558 604 182, 727 962 291, e -mail:
místostarosta@obecjanovice.cz.

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ JANOVIC
Srdečně zveme na slavnostní obřad Vítání nových občánků,
narozených po 1. 1. 2017, který se uskuteční
29. 4. v 9.00 hodin v budově Obecního úřadu v Janovicích.
Prosíme rodiče, aby účast na obřadu z organizačních důvodů nahlásili
nejpozději do 28. 4. 2017 telefonicky nebo emailem na obecním úřadě.
Gabriela Milotová, místostarostka a předsedkyně sociální komise
VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ JANOVIC

Srdečně zveme na slavnostní obřad Vítání nových občánků, narozených po 1.1.2017, který se uskuteční

29. 04. 2017 v 09.00 hod. v budově Obecního úřadu v Janovicích.

Bílá

Prosíme rodiče, aby účast na obřadu z organizačních důvodů nahlásili nejpozději do 28.04.2017 telefonicky nebo emailem na Obecním úřadě.

Sběr nebezpečného odpadu

Mgr. Ing. Gabriela Milotová
místostarosta a předseda sociální komise

V sobotu 13. května se uskuteční v naší obci
sběr nebezpečného odpadu, který budou provádět pracovníci pověřené organizace Frýdecká
skládka, a.s. podle následujícího harmonogramu:
Sběrná místa:
Bumbálka 8.00 – 8.10
Třeštík 8.20 – 8.30
Hlavatá 8.40 – 8.50
Mezivodí 8.55 – 9.05
Zámeček autobus. zastávka 9.15 – 9.25
Jednota 9.30 – 9.40
Konečná – točna 9.45 – 9.55
Křižovatka školka Mlýn 10.10 – 10.20
Na tento den si občané mají možnost připravit
k odvozu a likvidaci odpad, který je kvalifikován
jako nebezpečný:
mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery,

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

Vzhledem k demografickému vývoji v obci
Bílá a ve spádové obci Staré Hamry jsou nyní
v MŠ volná místa pro děti od 3 do 6 let. Všechny zájemce bychom proto rádi pozvali na zápis
do naší MŠ, který proběhne dne 10. 5. 2017
v době od 8 do 15 hodin.
Jsme malá, jednotřídní MŠ rodinného typu.
Děti mají k dispozici krásné, velkorysé prostory, skvěle vybavenou MŠ, nádherné prostředí
v obci Bílá s možností sportovního vyžití.
Pokud by měl někdo zájem a chuť vozit dětí
do naší MŠ a preferoval by klidné prostředí
na čerstvém vzduchu s malým kolektivem, je

u nás srdečně vítán.
Kontakt a veškeré potřebné informace najdete na www.skolkabila.cz
Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní
vzdělávání povinné dle § 34a odst. 1 školského
zákona. Pokud ještě dítě do mateřské školy
nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit
ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole
v termínu zápisu. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání
je považováno za přestupek.

Kolektiv zaměstnanců MŠ Bílá

Volná místa v mateřince

Obec Bílá ve spolupráci s SOŠ FM pořádá
„Velikonoční turnaj ve stolním tenisu“, a „střelbě ze
vzduchovky smíšených dvojic“
v sobotu 15. dubna 2017
v areálu Střední odborné školy v Bílé
Kategorie: - děti do 13 let, ženy, muži – startovné je pro všechny 50 Kč/osoba
➢ V průběhu turnaje bude k dispozici střelnice na pevné terče ze vzduchovky, kde si můžou všichni
účastníci vyzkoušet své střelecké dovednosti.
➢ Prezentace je v 9.00 hodin, začátek v 9.30 hodin.
➢ Po skončení stolního tenisu bude soutěž smíšených dvojic ve střelbě ze vzduchovky na pohyblivý
terč divokého prasete na čas.
Občerstvení připraveno!

Na hojnou účast se těší pořadatelé!

Duben 2017

Na slavnostním ceremoniálu dne 13. března
byly vyhlášeny výsledky krajského kola v soutěži
Zlatý erb – nejlepší webové stránky měst a obcí.
Náš web zopakoval úspěch loňského roku a opět
byl oceněn jako nejlepší webová stránka obce
pro rok 2017. Ocenění si převzali zástupci obce
a zároveň Komise pro komunikaci s veřejností
Vladimír Kutlvašr a Radka Mazourová.
Úspěch v soutěži Zlatý erb v roce 2016 a 2017
je známkou trvalé a mravenčí práce redakce
na webu, nepřetržitého sběru a zpracování informací a zároveň dodržování pravidel a povinností,
bez kterých není možné web obce provozovat.
Máme za sebou rok a půl práce – web byl spuštěn na konci srpna 2015. Získali jsme velkou řadu
příznivců a trvalých čtenářů i odběratelů novinek.
Jsme rádi, že se tato práce proměnila v takové
ocenění.
Poděkování patří také všem, kteří předávají
potřebné informace o akcích v obci, pořídí a poskytnou z nich fotografie. Bez těchto podkladů
by nebylo možné provozovat web v podobě, jaký
máme.
Vladimír Kutlvašr

Foto: Zlatý erb

Valná hromada
Spolku Bystřanů

Valná hromada Spolku Bystřanů proběhla v pátek 10. března v restauraci U Toflů. V páteční podvečer se sešlo třináct členů a příznivců Spolku Bystřanů, aby zhodnotili činnost v roce 2016 a nastavili
si svůj plán na rok 2017.
Předseda spolku Ladislav Gurecký zhodnotil
aktivitu spolku v roce 2017, připomněl společnou
akci Sraz Bystřanů, který byl tentokráte konán
na Slovensku a kde zástupci z Bystrého úspěšně
reprezentovali v soutěžních disciplínách, zhodnotil
poměrně velkou účast místních občanů na vzpomínkové akci při uctění památky na oběti světových
válek u bývalé ZŠ Bystré a poděkoval za aktivitu při
úpravě „Koročku“ – ledové plochy na Bystrém.
Přítomní byli seznámeni s rozpočtem a stavem
poklady spolku. Z plánu na letošní rok je možné připomenout připravovanou akci Jarmark na Bystrém.
Samostatným bodem byla problematika zajišťování
fotodokumentace z akcí, pořádaných na Bystrém.
V roce 2018 se bude konat další ročník setkání
Bystřanů, a tak se místní rozhodně chtějí opět zúčastnit a reprezentovat tak svou obec.

Text a foto: Vladimír Kutlvašr

Bruslení s PRVOČASEM

V sobotu 25. února se již potřetí v režii spolku PRVOČAS na hodinu otevřela jen pro občany Janovic ledová plocha na Polárce ve Frýdku-Místku.
Na třetině ledové plochy se konalo přátelské
utkání v hokeji a na zbytku plochy se proháněli
ostatní bruslaři. Většinu návštěvníků tvořily rodiny s malými dětmi, ale zasportovat si přišly

i „děti“ odrostlejší. Všichni přítomní si bruslení
užili. Jsme rádi, že lidé tuto možnost využívají, i když z provozních důvodů je volný termín
ledové plochy vždy znám až na poslední chvíli
a není tedy možné plochu objednat s větším
předstihem. Věřím, že i na další plánované
společné bruslení na podzim si sportovní nadšenci najdou čas.
Jana Grzymková

Exkurze v České televizi

Exkluzivní zážitek! Pohled do zákulisí České
televize. Setkání se známými tvářemi. Studio zpravodajství. Studio Dobrého rána, pořadu Na stopě
či Sama doma. Střižna. Režie. Skvělá průvodkyně.
Poutavé videoprojekce. Mnoho zajímavých nejen
technických, ale rovněž profesních informací. Výklad o historii ostravského studia, které v loňském
roce oslavilo 60. výročí svého vzniku. Nečekané
propojení s loňskou exkurzí letošního 7. ročníku
v HitRádiu Orion. Neopakovatelný prožitek. Těmito
slovy bychom mohli stručně popsat naši návštěvu
České televize, jež se uskutečnila dne 1. března
v Ostravě. Naši žáci sedmého, osmého a devátého ročníku měli jedinečnou příležitost nahlédnout

pod roušku televizního vysílání. Dozvědět se řadu
faktů o výrobě televizních pořadů, o práci redaktorů či moderátorů, spatřit, jak funguje televizní
technika, jak pracuje a vše řídí režie, jak náročné je
stříhání a zpracování natočených podkladů, směřující ke konečnému výsledku, a mnoho dalšího.
Skvělou atmosféru, již jsme prožívali, snad vystihují
fotografie zachycující jedinečné okamžiky našeho
času tráveného v tomto veřejnoprávním médiu
a nacházející se na našich školních webových
stránkách. Danou exkurzi považujeme za nedílnou součást vzdělávání, a to v rámci Komunikace
a mediální výchovy.
Lukáš M. Pitřík

Foto: Archiv ZŠ

Bílá

Krása jazyka mateřského
Obtížné jest otvírati téma, jež dnes a denně se nás bezprostředně, ba bytostně dotýká
a ve své šalebnosti uvádí na scestí přemnohé.
Mám v úmyslu podpořit zastánce jazyka mateřského, který, zdá se, je v poslední době infikován spoustou anglicismů v psané i mluvené
podobě, bez ohledu na skutečnost, že stejný,
anglický výraz, má v češtině odpovídající význam. Snaha být „in“ vede mnohé k používání
zajímavých výrazových složenin, které vytěsňují mateřský jazyk a degradují jej na pozici,
která je zejména pro mladou generaci zavádějící, zvláště pokud jsou tyto výrazové prostředky použity autoritou. Sdělovací prostředky jsou
jednou z autorit, která má na svědomí zavádění
cizích prvků do češtiny, bez ohledu na skutečnost, že bohatost našeho jazyka má dostatek
vlastních českých výrazů. Například „edukovat
benefity“, kdy v češtině je jednoduchý výraz
„seznamovat s výhodami“, český výraz pro
„hlídání dětí“ se nezřídka prezentuje anglickým
„baby-sitting“ a takto by bylo možno pokračovat
na bezpočtu příkladů, se kterými zápolí zejména lidé bez jazykových znalostí, jichž je stále
většina.
Kretenisace implantovaná do běžného mluveného projevu je daní za nedůslednost, se
kterou se setkáváme při výchově a výuce, počínaje mateřskou školou. Neochota vyžadovat
správně zvolený výraz včetně slovosledu při
verbální i psané komunikaci včetně mluvnické
dokonalosti, je chyba, která se již dnes negativně podepsala na „náctiletých“. Není výjim-

Přehled bohoslužeb
na měsíc duben 2017

kou, že mnozí absolventi základních škol mají
9. 4. 10.30 Bílá, 16. 4. 10.30 Bílá
problém přečíst jednoduchý text, jsou schopni
23. 4. 10.30 Bílá, 30. 4. 10.30 Bílá
v jediném slově vyprodukovat několik hrubých
chyb, slovní zásoba se omezuje na nejzákladnější minimum, navíc proložena „berličkami“,
Ve výsledkové listině 17. ročníku závodu ve slakteré jsou nepublikovatelné.
lomu „Bílanská valaška“ došlo k záměně výsledků
Vytříbenost slovního i písemného projevu by v kategorii „Muži nad 45 let“, za což se omlouváme.
měla být vnímána jako přirozenost, jako projev
Správné pořadí:
sounáležitosti k hodnotám uloženým v mateř1. Tomáš Večeřa st. 02:02,47
ském jazyce, v jeho bohatosti a kráse.
2. Jan Němec
02:05,35
Jsem si vědom skutečnosti, která je vyjádře3. Jan Boháč St.
02:09,20
na v antickém „Panta rhei“
– vše plyne, vše se mění.
Tak i s českým jazykem,
v
jehož vývoj pokračuje
tak, jak se vyvíjí společnost, vědní obory, působí
v
s ...
globalizace, sjednocuje
de
bu
ne
t
di
nu
... u nás se
se názvosloví, nutnost
dorozumět se, žádá oběti. To však neznamená
ztrácet identitu k jazyku
Instruktor volnočasových
mateřskému, vzdávat se
aktivit (duben-říjen)
postupně dědictví, kteProdavač/ka suvenýrů
ré nám zanechali naši
(květen-srpen)
předkové, překonávající
mnohá protivenství, která
jaro/léto/
mohla ve svých důsledpodzim
cích vést až k postupné2
0
17
/hod.
mu zániku jazyka české- od 130,/týden
,0
0
ho. Važme si ho, chraňme
.0
4
ž
-a
ho, milujme ho!
Nabízíme:

M. Gromnica

XXI. ročník Bílanského přeboru
ve střeleckém trojboji
Obec Bílá pořádá v sobotu 6. května XXI. ročník
Bílanského přeboru ve střeleckém trojboji.
Konkrétní místo a čas bude upřesněn.

Bílanská valaška 2017

PridEJ SE DO TÝMU !

Koho hledáme:

Plat:

- personální ubytování/stravování
- ﬁremní oblečení
- možnost celoroční spolupráce
- zapůjčení kol/koloběžek

Bílá a Velké Karlovice
SUN Outdoor
prace@sunoutdoor.cz
774 155 375

cena KURZu:
490,-*
*při odpravocání min. 20 prac.dní v sezóně 2017
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Duben 2017
Plánované kulturní a sportovní akce na DUBEN 2017

Plánované kulturní a sportovní akce na DUBEN
úterý 4. 4.
Tvořivé dílny pro děti
14.00 – 18.00 VELIKONOČNÍ OVEČKY A ZAJIČCI
klubovny Kulturního centra
vstup zdarma
pátek 7. 4.
19.00

KONCERT SOPRANISTKY MARKÉTY MÁTLOVÉ A KLAVÍRISTY PAVLA VĚTROVCE
sál ZUŠ
vstupné 120 Kč, senioři a studenti 90 Kč, členové KPH 60 Kč a žáci ZUŠ zdarma

pátek 7. 4.
19.00

FRÝDLANTSKÁ TANČÍRNA
velký sál Kulturního centra

neděle 9. 4.
16.00

Divadlo pro děti
JAK KAŠPÁREK S KALUPINKOU TRÁVILI VELIKONOCE
velký sál Kulturního centra
vstupné 50 Kč, vstupenky na místě od 15.00

pondělí 10. 4. FARMÁŘSKÝ TRH
9.00
před obchodním domem OMMA
čtvrtek 13. 4. Cestopisná přednáška Jiřího Kráčalíka
18.00
V POHORÁCH PO HORÁCH
kinosál Kulturního centra
vstupné 30 Kč
sobota 15. 4.
19.00

BIGBÍTOVÁ NOC vol. 4
Vinyl Rock, Arrhythmia a David Spilka
velký sál Kulturního centra
Vstupné 150 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě, akce 6+1 zdarma, vstupenky je možné
zakoupit v BIC.

úterý 18. 4.
Tvořivé dílny pro děti
14.00 – 18.00 KVĚTINOVÁ VÍLA Z KORÁLKŮ
klubovny Kulturního centra
vstup zdarma
pátek 21. 4.
19.00

Koncert
JUSTIN LAVASH
Skvělý kytarista z Velké Británie, jehož hudba se ubírá napříč styly mezi blues, folkem
a jazzem.
kinosál
Vstupné 100 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně
zakoupit v BIC nebo na místě.

pondělí 24. 4. Koncert
19.00
FRANTIŠEK NEDVĚD A KAPELA TIE BREAK
velký sál Kulturního centra
Vstupné 250 Kč v předprodeji/300 Kč na místě, vstupenky možno rezervovat na
našich stránkách a následně zakoupit v BIC nebo na místě.

středa 26. 4.
19.00

Divadelní představení ochotnického divadla Ventyl
DVA NAHATÝ CHLAPI
Komedie o tom, jak dva do té doby úplně seriózní advokáti ze stejné kanceláře se
probudí úplně nahatí ve stejné posteli… Není jasné, jak ani proč k tomu došlo –
manželka jednoho z nich však vymyslí způsob, jak zjistit pravdu...
velký sál Kulturního centra
Vstupné 70 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně zakoupit
v BIC nebo na místě.

čtvrtek 27. 4. 2. ROČNÍK POŘADU FRÝDLANTSKÝ HUDEC
18.00
sál ZUŠ
sobota 29. 4.
20.00
Připravujeme:
středa 17. 5.
19.00

DISCOPÁRTY 80.-90. léta vol 2. s DJ OLS
velký sál Kulturního centra
vstupné 80 Kč

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Divadelní představení
CENA ZA NĚŽNOST
hrají Jana Janěková, Jitka Čvančarová, Alexej Pyško a další
velký sál Kulturního centra
Vstupné 300 Kč, 250 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně
zakoupit v BIC nebo na místě (již v prodeji).

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Kultura

Dubnový koncert Kruhu přátel hudby

Kruh přátel hudby ve Frýdlantě nad Ostravicí
pořádá 7. dubna v 19 hodin v sále ZUŠ na koncert sopranistky Markéty Mátlové s doprovodem
klavíristy Pavla Větrovce. Tento koncert se
může uskutečnit díky finanční podpoře Nadace
Český hudební fond, grantu Města Frýdlant nad
Ostravicí a společnosti ABETE dřevostavby.
Markéta Mátlová je sopranistka a multižánrová zpěvačka, která i přes své mládí patří k evropské špičce a řadí se mezi nejvyhledávanější
umělce ve svém oboru. Úspěch sklízí nejen
na českých pódiích, ale i na zahraničních scénách a nesmírné oblibě se těší zejména v Itálii,
Německu, Rusku, Dálném Východě a u náročných asijských posluchačů v Číně a Japonsku.
Její hlasový rozsah, bravurní technika a v neposlední řadě i multižánrové pojetí hudby na-

bízejí unikátní kulturní zážitek, který pravidelně
oceňuje odborná i široká veřejnost. Magisterský titul získala na prestižní Hudební akademii
múzických umění v Praze a vyhrála také několik
mezinárodních soutěží (Emmy Destinn Competition London, Ad honorem Mozart, aj.)
Markéta Mátlová úzce spolupracuje s mnoha
významnými českými i zahraničními umělci napříč obory a žánry. V posledních letech vydala
dvě CD, která se těší velkému zájmu. Světová filmová hudba byla zaznamenána na albu
Simple Thing (2014) a poslední vydané album
Perfect Day (2016) patří převážně hudbě české
– pocta umělcům jako jsou J. Ježek, Voskovec
& Werich, K. Běhounek a další. V tomto roce
chystá Markéta Mátlová spolu s předním českým houslistou Jaroslavem Svěceným CD, kde

se můžete těšit na propojení lahodného zvuku
houslí a lidského hlasu v originálních aranžích.
Koncert bude spojen s regionálním křtem
jejího alba Perfect Day. Nenechte si ujít tuto
zcela mimořádnou hudební příležitost.

Za výbor KPH vás srdečně zve

Martina Kaděrová

Beskydský smalt 2016 k vidění

2. Beskydský smalt 2016, který proběhl jako
pokračování mezinárodních sympozií díky vedení a pracovníkům firmy Beskyd s.r.o. v loňském létě, je k vidění. Práce účastníků setkání
jsou vyvěšeny ve vstupních prostorách firmy
Beskyd a doplňují fotografickou dokumentaci
z mezinárodních sympozií.
Denně projde areálem stovka zaměstnanců
a návštěvníků firmy, takže je to pro všechny
milé překvapení. Návštěvnost je větší než v nějaké profesionální galerii. Také ohlas hostů, jak
jsme zjistili u pane ředitele ing. Rojíčka, je velký. Paní Gertruda Kaňáková, která měla službu
na vrátnici, se ujala průvodcování s nadšením
a také si pochvalovala zájem o vystavené práce. Jak podotkla, každý si najde to, co se mu
líbí... Druhá část smaltů zdobí od dubna nově
rekonstruované prostory Střediska sociálních
služeb ve Frýdlantu nad Ostravicí a také zde je
možné se na práce podívat při návštěvě domova nebo plánovaných procházkách městem,
které pravidelně pořádá BIC nebo výtvarná
dílna. Po jednom nebo dvou dílech zde nechali
na sebe památku členové DUS: Hana Kokešová, Jana Hradilová, Petr Bednář, Iva Šlesingerová, Lumír Hradil, Zuzana Šuleřová a Eva
Kučerová, Poláci Elżbieta Kuraj, Krzysztof Dadak, Slováci Miroslav Kollár, Andrea Vitteková,
Daniela Mladenková a přátelé z Ostravy Pavel
Vácha a Jiří Neuwirt. Město tak díky firmě Beskyd a Dílně uměleckého smaltu získalo další
atraktivní nabídku. (ká)

Projekt Hledáme talenty probíhá od roku 2014.
I letošní akce, kterou znovu podpořilo Město Frýdlant n. O., vychází ze zkušeností minulých let,
kdy Dílna uměleckého smaltu pracovala s mládeží při kurzech ve výtvarné dílně, ale i z ohlasu
posledního projektu Alchymie smaltu.
Novinkou je snaha využít získaných zkušeností
z dosavadních akcí nejen pro účastníky, ale i pro
školy, dílnu, případně město. Projekt nadále počítá s tím, že se do akcí zapojí přímo školy ve městě
Frýdlant n. O. Akce proběhne v několika fázích.
Instruktivní návštěva výstavky smaltů v KC
a Minimuzea technologie smaltu včetně be-

Justin Lavash už dvanáct let považuje za svůj domov Prahu, kde zaujal hudební
veřejnost osobitou a brilantní hrou na kytaru.
Na kontě má celou řadu spoluprací s předními českými hudebníky – Michalem Horáčkem,
Monikou Načevou, Lenkou Dusilovou, Vladimírem Mertou nebo písničkářkou Radůzou.
V posledních letech se mu dostává zasloužené pozornosti na velkých podiích a vypracoval se v uznávanou postavu současného
českého undegroundu. Osud jej navíc dostal
do situace, ze které se opravdu mohl jenom
vypsat a jeho kreativní kanál se tak ještě více
otevřel talentu, jaký by nejen v našich luzích
a časech člověk pohledal. Ačkoliv vychází z bluess a jazzu, v jeho muzice se ozývá
i house, jungle, drum´n´bass – zkrátka žánry,
které tohoto výtečného kytaristu a majitele

charismatického chrapláku obklopovaly v Anglii zkraje devadesátých let. Tvorba je schizofrenická nahrávka plná vypjatých dialogů,
monologů a výkřiků do tmy. Písničky vychrlené
z hloubi rozbušeného
srdce, s pistolí u hlavy
a obřím jointem v třesoucích se prstech.
Nicméně, jak už to
v bluesovém světě
bývá, je to nejen deprese, ale též cesta
z ní.
Přijďte se sami
přesvědčit 21. dubna
do kinosálu Kulturního
centra.
 Kateřina Kaiserová

Paní Kaňáková v Beskydu smalty ráda doporučí k prohlídce.

Nabídka pro frýdlantské školy –
hledáme ty, co mají zájem o smalt

Kytarová schizofrenie Lavashe

sedy v dílně seznámí mládež se smaltérskou
tradicí a technologií i ukázkami prací.
Vlastní návrhy se vytváří ve škole. Vyhodnocení žáci budou mít možnost za odměnu
realizovat v dílně vlastní smalty pod odborným
vedením. Další etapa proběhne přímo v dílně,
kde si žáci a studenti vytvoří vlastní práce pod
odborným vedením.
Výsledkem by měly být výstavky ve školách,
výstavní účast na prezentacích škol na akcích
mimo školy a u vybraných osvědčených skupin
realizace objektů pro školu. O akci byl v minulých letech velký zájem a i letos je počet účastníků omezen přidělenou dotací.
Záleží tedy na pořadí přihlášených. Přihlášky škol posílejte na kurátora akce Dr. Bogara,
e-mail bogar@seznam.cz. S ním projednáte
bližší podrobnosti akce a potvrdí vám zařazení
do projektu. 
(kb-DUS)

Obec Janovice
Klub seniorů

Srdečně vás zveme na povídání o „Prašivé“

Kdy: ve středu 19. 4. 2017 v 16.00 hodin
Kde: Sál OÚ v Janovicích
JANOVICE, obecní úřad
19.4. 2017 od 16:45 hodin
Vstupné: dobrovolné

Beseda je součástí putovní výstavy obcemi Beskyd o
Prašivé, která bude v sále Obecního úřadu
v Janovicích přístupná veřejnosti od 12.4.2017 do
26.4.2017 vždy v pondělí a ve středu od 8.00 do 12.00
a od 13.00 hod. do 17.00 hod.

Paloma

Miriam

Sindy

čtvrtek 27. dubna 2017 od 18.30 hod.
Kulturní dům Baška

vstupenky na OÚ Baška - 558 445 217

vstupné: 150,- Kč v předprodeji, na místě 200,- Kč
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Kultura, inzerce

Duben 2017

KINO

so 1.4. od 15:00 a st 12.4. od 17:00

PSÍ POSLÁNÍ
USA, rodinný, přístupný bez omezení, délka 100 min, cena 110,-, Freeman
Ent., dabing
Všichni psi jednou přijdou do nebe… Ale nejprve musí splnit své poslání.
Rež. L. Hallström.
so 1.4. od 17:00 a ne 9.4. od 17:00

LVÍ ŽENA
Norsko, drama, nevhodný do 12 let, délka 118 min, cena 110,-, Fénix Distribution, titulky
Děvčátko Eva se narodilo s hypertrichózou – onemocněním, díky kterému jí
po celém těle roste nadměrné množství chlupů. Odmala tak prochází rukama
doktorů, kteří si s ní neví rady, a spolužáků, kteří se jí smějí. Ani vlastní otec
netuší, jak má ke své dceři přistupovat, a drží ji raději v ústraní. Eva se ale
rozhodne, že svůj sen žít jako ostatní naplní za každou cenu… Rež. V. Idsøe.
so 1.4. od 19:30 a st 5.4. od 19:00

MASARYK
ČR/SK, životopisný, nevhodný do 12 let, délka 113 min, cena 110,-, Bioscop
Příběh, věnovaný osudům velvyslance a pozdějšího československého ministra zahraničí, Jana Masaryka, Rež. J. Ševčík.
ne 2.4. od 15:00, st 5.4. od 17:00, so 8.4. od 15:00 a so
29.4. od 15:00

ŠMOULOVÉ:
ZAPOMENUTÁ VESNICE
USA, animovaný, přístupný bez omezení, délka 88 min, cena 120,-,
Falcon, dabing
Šmoulinka se po nálezu tajuplné mapy vydává společně se svými nejlepšími
kamarády Koumákem, Nešikou a Silákem na vzrušující a napínavou pouť
Zakázaným lesem plným kouzelných stvoření, aby nalezli tajemnou, dávno
ztracenou vesnici dříve, než se to podaří zlému kouzelníkovi Gargamelovi.
Rež. K. Asbury.
ne 2.4. od 17:00 a pá 7.4. od 18:00

MUZZIKANTI
ČR, romantický, nevhodný do 12 let, délka 109 min, cena 100,-, Bohemia MP
Film plný písniček a melodií od folklorních kořenů až po mladou rockovou
současnost, odehrávající se v drsném, ale půvabném kraji Těšínského Slezska, kde slovo chlapa má stále svou sílu, půvab žen přitahuje od nepaměti a
hudba má své nezastupitelné místo. Rež. D. Rapoš.
út 4.4. od 19:00 a pá 14.4. od 20:00

GHOST IN THE SHELL
USA, akční, nevhodný do 12 let, délka 106 min, cena 120,-, Cinemart, titulky
Titulní hrdinkou je postava jménem Major, dokonale vyvážená kombinace
robota a člověka. Je velitelkou Sekce 9, speciální policejní jednotky, která
bojuje proti těm nejhorším kyberzločinům ve světě blízké budoucnosti. S lidským mozkem a vyspělou robotickou schránkou se Major snaží dopadnout
zločince, jehož cílem je zničení společnosti Hanka Robotics, lídra ve vývoji
umělé inteligence. Rež. R. Sanders.
pá 7.4. od 20:00 a so 15.4. od 17:00

POPÍRÁNÍ HOLOCAUSTU
USA/VB, historický, nevhodný do 12 let, délka 110 min, cena 110,-, Falcon, tit.
Film líčí právní spor uznávané spisovatelky a historičky Deborah E. Lipstadtové proti Davidovi Irvingovi, který ji obvinil z urážky na cti. Lipstadtová totiž
veřejně označila Irvinga za člověka popírajícího holocaust. V anglickém právním systému padá v případě urážky na cti důkazní břemeno na žalovaného,
proto musí Lipstadtová a její právní tým dokázat, že k holocaustu skutečně
došlo. Rež. M. Jackson.
so 8.4. od 17:00 a út 11.4. od 19:00

POWER RANGERS:
STRÁŽCI VESMÍRU
USA, akční, přístupný bez omezení, délka 123 min, cena 110,-, Freeman Ent.,
dabing
Pět poněkud vzdorných teenagerů se nevysvětlitelnou náhodou či řízením
osudu sešlo, aby se z nich stala nová generace v řadách bojovníků známých
jako Strážci vesmíru. Rež. D. Israelite.
so 8.4. od 19:30 a st 12.4. od 19:00

ÚKRYT V ZOO
USA, drama, nevhodný do 12 let, délka 127 min, cena 110,-, Cinemart, titulky
Neuvěřitelný ale přesto skutečný příběh ředitele varšavské zoo a především
jeho statečné manželky. Během druhé světové války se jim společně podařilo zachránit přes 300 lidských životů. Rež. N. Caro.
pá 14.4. od 18:00, út 18.4. od 19:00 a so 29.4. od 17:00

ŠPUNTI NA VODĚ
ČR, komedie, přístupný bez omezení, délka 83 min, cena 120,-, Bioscop
Rodiče bratrů Igora a Davida chystají zlatou svatbu. Z Kanady přilétá jejich
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bratranec Ondra, povahou tak trochu dobrodruh. Bratry napadne, že nejlepší
by bylo vyrazit za rodiči na kánoích po řece jen ve třech, tak, jako za starých
časů. Jenže od dob společných spanilých jízd se leccos změnilo. Třeba to, že
Igor a David jsou ženatí a mají děti. Tátové se ale nevzdávají a rozhodnou se
vydat na vodu v kánoích i se všemi dětmi. Rež. J. Chlumský.
so 15.4. od 15:00

ANDĚL PÁNĚ 2
ČR, pohádka, přístupný bez omezení, délka 90 min, cena 90,-, Falcon
V příběhu se opět setkáme s oblíbenou dvojicí – andělem Petronelem a čertem Uriášem. Jejich věčné tahanice způsobí, že se vzácné jablko ze stromu
Poznání zakutálí z nebe na Zemi. A to už se Bůh opravdu rozzlobí… Rež. J.
Strach.
so 15.4. od 19:30, st 19.4. od 19:00 a so 22.4. od 17:00

RYCHLE A ZBĚSILE 8
USA/Jap./Francie/Kanada, akční, nevhodný do 12 let, délka 136 min, cena
130,-, Cinemart, titulky
Velmi nečekané věci se budou odehrávat v osmém díle série Rychle a zběsile. Proti „rodině“ bude stát nejen velmi schopná a nebezpečná hackerka,
ale zcela překvapivě také jeden z jejích členů. Rež. F. G. Gray.
ne 16.4. od 15:00

KRÁSKA A ZVÍŘE
USA, rodinný, přístupný bez omezení, délka 130 min, cena 100,-, Falcon,
dabing
Pozoruhodný příběh Krásky, bystré, krásné a nezávislé mladé dívky, kterou
ve svém zámku uvězní děsivé zvíře. Navzdory strachu se spřátelí se zakletým zámeckým služebnictvem a uvědomí si, že se pod obludným zvířecím
zevnějškem ukrývá vlídná duše skutečného prince. Rež. B. Condon.
ne 16.4. od 17:30 a so 22.4. od 19:30

PROTI VLASTNÍ KRVI
VB, drama, nevhodný do 15 let, délka 98 min, cena 110,-, Cinemart, titulky
Rodina Cutlerů byla po tři generace součástí komunity irských kočovníků,
která má neustálé střety s policií. Jejich zločiny časem dohnaly i mladého
Chada Cutlera, který uvízl mezi zákonem, přáními svého otce a snahou zvolit
co nejlepší život pro své děti. Ale vyprostit se z rodinných pout nebude snadné... Rež. A. Smith.
st 19.4. od 17:00

BALERÍNA
Francie/Kanada, animovaný, přístupný bez omezení, délka 89 min, cena
110,-, Freeman Ent., dabing
Příběh Félicie, mladé osiřelé dívky, jejíž největší vášní je tanec. S pomocí
svého nejlepšího přítele Victora se jí podaří uprchnout ze sirotčince a vydat
se na dlouhou cestu do Paříže, kde na ni čeká mnoho nelehkých úkolů a
zajímavých setkání. Rež. E. Summer, É. Warin.
so 22.4. od 15:00, ne 23.4 od 15:00, st 26.4. od 17:00 a ne
30.4. od 15:00

MIMI ŠÉF
USA, animovaný, přístupný bez omezení, délka 97 min, cena 120,-, Cinemart,
dabing
Zveme vás na setkání s velmi neobyčejným děckem, které nosí oblek a kravatu, mluví hlubokým hlasem a nemístně žertuje. Rež. T. McGrath.
ne 23.4. od 17:00 a st 26.4. od 19:00

OCHRÁNCI
Rusko, sci-fi, nevhodný do 12 let, délka 89 min, cena 110,-, Bohemia MP,
titulky
Během studené války dostala tajná vojenská organizace „Patriot“ za úkol
vytvořit četu superhrdinů, kteří budou chránit svou. Vědci vybrali čtyři jedince
z různých koutů Sovětského svazu a překopali jim DNA tak, až se u nich projevili super schopnosti. Časy se však změnily a hrdinové museli po dlouhá
léta žít v utajení. Když se však objeví nová hrozba, musejí se Ochránci vydat
znovu do akce… Rež. S. Andreasjan.
út 25.4. od 19:00 a pá 28.4. od 20:00

ZTRACENÉ MĚSTO Z
USA, dobrodružný, nevhodný do 12 let, délka 140 min, cena 120,-, Bioscop,
titulky
V roce 1925 se legendární britský badatel Percy Fawcett vydal do amazonské džungle pátrat po bájné ztracené civilizaci. Na své poslední výpravě
záhadně zmizel... Rež. J. Gray.
pá 28.4. od 17:30

NEZNÁMÁ DÍVKA
Belgie, drama, nevhodný do 12 let, délka 113 min, cena 90,-, Film Europe,
titulky
Ambiciózní mladá lékařka jednoho večera po ordinačních hodinách nezareaguje na zvonek u dveří své praxe. Ráno se dozví, že neznámá dívka,
kterou nepustila dovnitř, byla opodál nalezena mrtvá. Rež. J.P. Dardenne, L.
Dardenne.

so 29.4. od 19:00 a ne 30.4. od 17:00

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

BIO SENIOR
čt 13.4. od 10:00

POHÁDKY PRO EMU
ČR, komedie, délka 112 min, cena 50,-

FILMOVÝ KLUB
ne 2.4. od 19:30

AMADEUS
USA, drama/životopisný, nevhodný do 12 let,
délka 180 min, cena 110,- (FK 90,-), Pannonia Ent., titulky
K 85. narozeninám Miloše Formana uvádíme jeho patrně
nejslavnější film, který jistě není třeba představovat.
ne 9.4. od 19:30

LEVIATAN
Rusko, drama, nevhodný do 15 let, délka 141 min, cena 100,(FK 80,-), Film Europe, titulky
Mezinárodně oceňovaný ruský režisér Andrej Zvjagincev přináší ve svém filmovém díle inspirovaném Hobbesovou knihou působivý pohled na marný boj
jednotlivce proti autoritám za svá práva a vlastnictví.
ne 16.4. od 19:30

MARKETA LAZAROVÁ
Československo, drama, přístupný bez omezení, délka 165 min, cena 90,(FK 70,-), NFA
Adaptace knihy Vladislava Vančury je nejen vrcholným dílem režiséra Františka Vláčila, ale také jedním z nejvýznamnějších filmů naší národní kinematografie.
ne 23.4. od 19:30

ŠÍLENĚ ŠŤASTNÁ
Itálie/Francie, komedie/drama, nevhodný do 12 let, délka 116 min, cena 90,(FK 70,-), AČFK, titulky
Italský film s typicky italskou energií a velkým humanistickým poselstvím,
který relativizuje naše ustálené rozlišování „normálního“ a „šíleného“. Road
movie jdoucí po stopách Thelmy a Louisy i buddy movie o dvou ženách, které
se najdou za plotem blázince a navzájem si pomohou utřídit své životy a zjistit, co je v životě „normální“ a co má doopravdy cenu. Rež. P. Virzì.
ne 30.4. od 19:30

ZKOUŠKA DOSPĚLOSTI
Rumunsko/Francie/Belgie, drama, nevhodný do 12 let, délka 128 min, cena
90,- (FK 70,-), Aerofilms, titulky
Drama o kompromisech, osobní morálce a podstatě rodičovství je po 4 měsících, 3 týdnech a 2 dnech dalším filmem Cristiana Mungiu, který si odnesl
ocenění z hlavní soutěže v Cannes (Nejlepší režie) a pro mnohé kritiky patřil
k tomu nejlepšímu, co festivalový ročník 2016 nabídl.

FILMOVÝ KLUB DĚTEM
út 4.4. od 17:00

BARON PRÁŠIL
Československo, animovaný/sci-fi, délka 83 min, cena 70,- (děti a FK 50,-),
AČFK
Digitálně restaurovaná klasika z dílny velikána světového trikového filmu
Karla Zemana.

FILMOVÝ KLUB STUDENTŮM
pá 7.4. od 15:30

MRTVÝ MUŽ
USA, western, délka 120 min, cena 70,- (studenti a FK 50,-), Aerofilms, titulky
Existenciální psychedelický western Jima Jarmusche Mrtvý muž sleduje homérské putování mladého muže napříč americkým západem devatenáctého
století. Johnny Depp v jedné ze svých největších rolí.

REZERVACE ON-LINE
NA WWW.KCFNO.CZ

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

· FYZIOTERAPIE
· REHABILITACE
· JÓGA
www.bodiz.cz

ORDINACE
REHABILITAČNÍHO
LÉKAŘE V BODIZ
Lumír Matula,
oprava elektroniky

Televizory plazmové, LCD, videa,
DVD, CD, videokamery, satelitní
přijímače, set-top-boxy, mikrovlnné trouby. Přijedu k Vám
732 16 46 36, 558 622 296

Kunčice pod Ondřejníkem 627

VYŠETŘENÍ A NASTAVENÍ INDIVIDUÁLNÍHO
REHABILITAČNÍHO PROGRAMU

Ordinační doba

Čtvrtek 08.00 - 13.00 13.30 - 16.30

Tel.: 595 172 837
201

SOUČÁSTÍ BODIZ JE SPA A KAVÁRNA
Čtvrtek - Neděle 10.00 - 21.00

PRIVÁTNÍ SPA • SAUNA • KOSMETIKA • JÓGA • DĚTSKÝ KOUTEK
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ • VENKOVNÍ TERASA
Kunčice pod Ondřejníkem 627
739 13 Kunčice pod Ondřejníkem
E-mail: bodiz@bodiz.cz

Tel.: 595 172 837 Ordinace lékaře (čtvrtek)
Tel.: 595 172 783 Fyzioterapie a rehabilitace
Tel.: 595 172 698 SPA

www.bodiz.cz

LEKARNA

Pro inzerci
volejte

NEMÁTE ČAS CHODIT
DO LÉKÁRNY?

603 249 743

Provádím

zemní a výkopové
práce rypadlonakladačem JCB 3CX
tel. 732 461 755
Nabídka práce

Ředitel(ka), učitel(ka) v MŠ
Zajímalo by Vás pracovat v netradiční
mateřské škole - pak je tento inzerát
právě pro Vás.
Jsme MŠ s rozšířenou výukou
anglického jazyka a prvky Montessori,
sídlíme ve Frýdlantu nad Ostravicí.
Do našeho týmu hledáme šikovného
ředitele(ku) a šikovnou paní učitelku.
Životopis zasílejte na
happyday@center4you.cz
nebo volejte na tel.: 737 335 995
Tým MŠ HAPPY DAY s.r.o.
Dvořákova 780,
739 11 Frýdlant nad Ostravicí

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

