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Přijďte si poslechnout příběh Vánoc
BESKYDY – Také letos se můžete společně s Beskydským informačním centrem
Frýdek-Místek vydat za příběhem Vánoc.
A také letos máme pro vás příběhy dva.
Na první z nich se můžete těšit v úterý 12.
prosince ve Frýdlantě nad Ostravicí a na druhý pak o den později, ve středu 13. prosince,
ve Frýdku-Místku.
„Díky společné předvánoční procházce
s historikem Petrem Juřákem nasajete tu
pravou vánoční atmosféru. Dozvíte se, co
jsou to liturgická období, advent, co znamenají jednotlivé adventní neděle, jak se v minulosti na Frýdecko-Místecku slavily Vánoce
a jaké zde byly zvyky nebo v čem mají původ
betlémy, vánoční stromy, koledy a jiné symboly Vánoc,“ přibližuje ředitelka Beskydského informačního centra Frýdek-Místek Monika Konvičná.
V úterý 12. prosince zavítá Vánoční Den
s průvodcem do Frýdlantu nad Ostravicí.
Sraz bude před Kulturním centrem (u měst-

ského úřadu) v 16 hodin. „Odtud se vydáme
přes parčík na náměstí k vánočnímu stromu, zajdeme ke kapli, která stojí na místě
původního dřevěného kostela sv. Matouše,
navštívíme kostel sv. Bartoloměje a na závěr pak kapli v nynějším Domově pro seniory, která je věrnou napodobeninou chrámu
sv. Pavla v Římě. Ve středu 13. prosince se
pak vydáme za příběhem Vánoc do historické části Frýdku. Zde se v 16 hodin sejdeme
na Zámeckém náměstí, kterému dominuje
Frýdecký zámek. V průběhu 90–120 minut
s průvodcem navštívíme kostel sv. Jana
Křtitele, kostel sv. Jošta a jedinou baziliku
v Moravskoslezském kraji,“ přiblížila Lucie
Talavašková.
Obě prohlídky zpestří ve Frýdku-Místku
hudební vystoupení dětí ze zdejší základní
umělecké školy a ve Frýdlantě pásmo dětského folklórního souboru Chasička. Vánoční
Den s průvodcem se koná zdarma a za jakéhokoliv počasí.

Festival Souznění zavítá i do Kunčic
KUNČICE – 19. ročník Mezinárodního
festivalu adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel Souznění má ve svém itineráři
ve dnech 14.–17. prosince tyto zastávky: Frýdek-Místek, Ostrava, Kozlovice, Frenštát pod
Radhoštěm a také Kunčice pod Ondřejníkem.
Opět nebude chybět žánrová pestrost, přehlídka řemesel a kulturních zvyků, ochutnávka
regionální gastronomie i příjemné melodie, navozující klid přicházejících Vánoc. Také tento
rok festival do našich krajin přiveze talentovaná seskupení, muzikanty a zpěváky českého
i evropského renomé. Hvězdou závěrečného
Galakoncertu ve Frenštátě pod Radhoštěm
bude Markéta Konvičková s kapelou.
Festival se uskuteční v kostele sv. Jana
a Pavla ve Frýdku-Místku (čtvrtek 14. prosince), v Kunčicích pod Ondřejníkem v sále
restaurace Huťařství (pátek 15. prosince),
v Kozlovicích (sobota 16. prosince), v Ostravě
(neděle 17. prosince) a vyvrcholí slavnostním
Galakoncertem v Kulturním domě ve Frenštátě pod Radhoštěm (neděle 17. prosince).
V pátek se program festivalu přesune

A capella Mordent.

do beskydské obce Kunčice pod Ondřejníkem.
V sále restaurace Huťařství od 18.00 vystoupí
Komorní sbor Nyklband, dále Jitka Šuranská
Trio a cimbálová muzika Konopjan. Vstupenky
ve výši 100 Kč je možno zakoupit na Obecním
úřadě v Kunčicích pod Ondřejníkem.
Ani do Kozlovic to není z některých obcí
Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy příliš
daleko. Vánočnímu jarmarku v Kozlovicích
bude tradičně patřit sobota, kdy už od 8
hodin v centru před obecním úřadem bude
na návštěvníky čekat pravá předvánoční
atmosféra s bohatým programem. Během
obchůzek s koledou vystoupí Slezský soubor Heleny Salichové, A capella Mordent
z Ukrajiny, Făgeţeana z Rumunska, Biołopotocanie z Polska a Gajdošská dvojka Beskyd
ze Slovenska. Nebudou chybět ani místní
umělci jako sbor Cantamus, Dechová hudba
Kozlovice, Pěvecký sbor ZŠ Kozlovice, Sou-

bor lidových písní a tanců Valašský vojvoda,
Dětský folklorní soubor Valášek a další. Program bude paralelně probíhat i v areálu Fojtství, kde zahraje Dechová hudba Kozlovice,
nebo v prostorách Valašského pivovaru,
kde vystoupí cimbálová muzika Konopjan.
Odpoledne proběhne v 15.00 v kozlovickém
kostele sv. Michaela a sv. Barbory vánoční
program Čas vzácný přišel v podání Vojenského uměleckého souboru Ondráš z Brna.
Úvodní slovo pronese převor Prokop Siostrzonek O.S.B. Na závěr dne (od 18.30) se
v obecním sále uskuteční Adventně vánoční
pořad, kde se představí SLPT Valašský vojvoda, DFS Valášek, sbor Cantamus, Slezský
soubor Heleny Salichové a zmínění umělci
z Ukrajiny, Rumunska či Polska.
Mezinárodní festival Souznění je přidruženým členem prestižní celosvětové organizace CIOFF.

Záchrana paraglidisty ze stromu
BESKYDY – Mladého paraglidistu, který koncem listopadu v podvečer uvízl v koruně stromu
pod vrcholkem Prašivé, museli zachraňovat členové Horské služby Beskydy.
Podle všeho muže po startu a krátkém stoupání zasáhl náhlý poryv silného větru. „Prý mu vítr
okamžitě sbalil padák, takže se paraglidista snesl hned pod startovací místo. Naštěstí vše viděli
jeho kamarádi a ti nás hned kontaktovali,“ uvedl
Jaroslav Pavlica, zasahující člen Horské služby
Beskydy. Dodal, že muž uvízl ve větvích v přibližně dvacetimetrové výšce.
„K nehodě vyjeli záchranáři ze stanic ve Frýdlantě nad Ostravicí a z Javorového. Na místě

jsme pak museli nejdřív vystoupat na vedlejší
strom a tam zřídit jistící stanoviště,“ popsal akci
Jaroslav Pavlica s tím, že muže, který byl bez
ranění, pak pomocí jištění z vedlejšího stromu
spustili dolů. Celou záchranu ovšem vedle výšky
komplikoval fakt, že vše proběhlo až po setmění.
„V této lokalitě zasahujeme při záchraně
uvízlých a někdy i zraněných paraglidistů poměrně často. Obvykle ale za světla a málokdy
v takové výšce,“ komentoval záchrannou akci
Radim Pavlica, náčelník Horské služby Beskydy.
Doplnil, že ve většině případů uvíznou paraglidisté právě při neopatrném startovacím manévru
a vzhledem k malým zkušenostem.

Krásné prožití vánočních svátků a hodně štěstí
v novém roce 2018
přejí

Helena Pešatová
starostka města
Frýdlantu nad Ostravicí

David Pavliska
místostarosta města
Frýdlantu nad Ostravicí

Průvodce přiblíží i tradiční symboly Vánoc.

V Malenovicích zahájila advent Mikulášská nadílka

V první prosincovou sobotu se rozzářil vánoční strom i v Malenovicích.
Čert tam strašil a hodný Mikuláš rozdával dětem dárky.

slovo starostky

Na zemi pokoj lidem dobré vůle!
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás s tímto vánočním vydáním našich novin Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy pozdravila právě tímto pozdravem.
Vstoupili jsme do adventu.
Na náměstí jsme společně rozsvítili vánoční strom, doma pečeme
cukroví, balíme dárky. Chvojí už provonělo dům, snítky jmelí ozdobily
naše příbytky. Není proč si tuto atmosféru kazit zbytečným shonem.
Každý rok si zřejmě jako mnozí z vás dávám předsevzetí, že adventní čas strávím klidněji,
bez shánění dárků na poslední chvíli, úklidu či pečení. A letos to tak zřejmě skutečně bude, neboť
stále více dávám přednost setkání s vámi na různých předvánočních akcích, kterých je skutečně
mnoho a stojí za to!
S Vánocemi je spojeno i mnoho tradic a lidových zvyků, které více či méně zachováváme
nebo je tu a tam oprašujeme. Frýdlant je v tomto ohledu výjimečným. Díky existenci mnoha
školských zařízení, spolků a kulturního centra si můžeme užívat bezpočet vánočních besídek
a představení, na nichž nelze chybět. I když se zima a chlad vkrádá pod kabát, vánoční atmosféra a horký punč s vůní skořice a hřebíčku udělá své.
Věřím, že až pak doma s rodinou zapálíte svíčku na adventním věnci a uděláte si na sebe
trochu času, bude vám spolu dobře.
A v tom se skrývá ten pravý smysl Vánoc!
Dárky, které k nim patří, jistě každého potěší. I město si jeden takový nadělilo pod stromeček.
Je jím městský kamerový dohledový systém, který by měl zvýšit bezpečnost občanů, majetku
a především našich dětí. Dalším je i nově dekorovaný podchod, jehož další úpravy budou pokračovat na jaře. Stejně tak letošním kalendářním rokem nekončí jedna z mých dlouhodobých
aktivit, která vede k získávání nových pozemků a objektů do majetku města. I když „porevoluční“
období s sebou přinášelo prodeje obecního majetku, nyní je naším cílem řešení církevních restitucí ve prospěch města, stejně jako jednání s Českými drahami a.s. o odkoupení pozemků
na ul. Poštovní. Věřte, není to snadné vyjednávání. Je však velmi důležité získávat další plochy,
především v centru města, za účelem možnosti jeho dalšího perspektivního rozvoje.
Tyto vánoční noviny jsou plné pozdravů a přání. Dovolte mi, abych vám osobně za Město
Frýdlant nad Ostravicí popřála klidné prožití Vánoc a spoustu rodinné pohody. Nezapomínejme
na ty, kteří nemohou zasednout ke štědrovečernímu stolu, ať už z důvodů pracovních, nemoci
nebo proto, že žádný domov nemají. Buďme k sobě laskaví a ohleduplní!
Přeji krásné Vánoce prožité ve zdraví, v pohodě a radosti!

Vaše starostka Helena Pešatová
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Frýdlant nad Ostravicí

Ohlédnutí za druhým pololetím roku 2017 v projektu MAP
V rámci projektu Místní akční plán rozvoje
vzdělávání v ORP Frýdlant nad Ostravicí, reg.
č. CZ.00.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000392, se
v druhé polovině roku 2017 uskutečnila řada
zajímavých akcí zaměřených na oblast formálního i neformálního vzdělávání dětí a žáků
do 15 let na území ORP Frýdlant nad Ostravicí.
Akce byly určeny pro pedagogy, rodiče i děti
a mnohdy i pro širokou veřejnost.
Stojí, sedí, chodí Vaše dítě správně?
Dne 19. září se v prostorách městského úřadu konal workshop na téma Stojí, sedí, chodí
Vaše dítě správně? Přednášející byla Monika
Žídková, která se od ukončení studií věnuje
fyzioterapii. Lektorka svou přednášku pojala
jako praktickou ukázku, a to ve všech bodech.
Probíhaly ukázky špatného držení těla, chůze,
sedu a zároveň ukázky správného postoje atd.
Účastníci byli poměrně čile a aktivně zapojeni.
Zkoušeli různé způsoby správného držení těla
dle lektorky a navzájem se kontrolovali. Závěr
byl věnován dotazům a odpovědím a bylo zřejmé, že téma není zdaleka vyčerpáno. Na této
přednášce byla velká účast z řad odborné
i laické veřejnosti. Z toho usuzujeme, že téma
bylo zvoleno skutečně aktuálně a dle vyjádření
zúčastněných by podobná navazující aktivita
byla zcela jistě na místě.
Veletrh zájmových kroužků
V září začala nejen škola, ale i starosti rodičů s hledáním, kam umístit svého potomka
v odpoledních hodinách. Čím by se děti rády
zabývaly ve svém volném čase? Jaké spolky
fungují v našem regionu? Na to pomohl odpovědět historicky první Veletrh zájmových
kroužků, který se uskutečnil 21. září v Kulturním centru. Sešli se zde zástupci 30 spolků, nabízejících ve Frýdlantě nad Ostravicí
a okolních obcích pestrou nabídku zájmových
činností pro děti do 15 let. Bylo skvělé, že si
děti mohly prohlédnout i prakticky vyzkoušet,
s čím se v kroužcích setkají, ať už jde o sport,
turistiku, tanec, zpěv, cizí jazyk nebo poznávání přírody…
Že se děje něco zajímavého, naznačovala
už přítomnost hasičského auta před Kulturním
centrem, které si děti mohly prohlédnout i zevnitř. Celé odpoledne svými komentáři vtipně
provázel moderátor Roman Pastorek – známý

z dětského soutěžního pořadu České televize
Bludiště. Příjemnou atmosféru dotvořila kapela Fusion, která svou energií a písněmi vítala
návštěvníky už v předsálí. Celé odpoledne
až do večera se na ploše sálu i jevišti střídaly ukázky hlavně sportovních kroužků, ostatní
kroužky a spolky nabízely ukázky své práce,
propagační materiály a podávaly informace
zájemcům.
Protože šlo o první akci tohoto druhu v našem regionu, byli jsme zvědavi i na hodnocení
a inspirativní podněty návštěvníků. Máme radost, že reakce rodičů byly vesměs pozitivní.
Akci si pochvalovali nejen rodiče, ale i členové
samotných spolků, kteří takto dostali příležitost
se ukázat a také se vzájemně seznámit. Věříme, že jsme Veletrhem zájmových kroužků
zahájili pěknou tradici, ve které budeme rádi
pokračovat.
Děkujeme všem za spolupráci i účast a těšíme se na setkání příští rok!
Klima školy
Dne 10. října se pod vedením Hany Kachtíkové, ředitelky Základní školy a mateřské
školy Raškovice a členky společnosti Etická
výchova o.p.s., konal seminář na téma klima
školy. Lektorka hovořila o svých zkušenostech
a na příkladu své školy pospala význam a vliv
vzájemných vztahů na komunikaci mezi školou
a žákem, školou a rodinou, přičemž zvláštní
pozornost věnovala také problematice pozice
dítěte v rodině. Klima školy se jim, jak sama
uvedla, podařilo vylepšit díky vzájemné otevřenosti, komunikaci nejen učitelů mezi sebou,
ale také díky toleranci k žákům a projevováním
respektu učitelů k nim.
I když počet účastníků nedosáhl očekávané
výše, byl seminář zakončen čilou diskuzí mezi
zúčastněnými pedagogy, kteří mimo jiné projevili zájem o uskutečnění vzdělávacích kurzů
paní lektorky pro celé sborovny. Proto hodnotíme akci jako úspěšnou a rádi bychom se tomuto tématu věnovali na dalším semináři.
Ekoškola
Přátelské setkání ředitelů a pedagogických
pracovníků škol a školských zařízení na našem
území se uskutečnilo v úterý 17. října na Základní škole v Janovicích. Tématem celého
setkání byla Ekoškola s cílem přenosu dobré

praxe a sdílení zkušeností.
Celým dopolednem provázel účastníky akce
ekotým školy společně s panem ředitelem
Ivem Tošenovjanem a koordinátorkou EVVO
Monikou Olšákovou. Srozumitelně a s nadšením představili kroky vedoucí k realizaci environmentálního programu ve škole. Následně
celá skupina absolvovala prohlídku školy, kde
se návštěvníci mohli podívat na plakáty a výstupy dětí z projektů a kampaní, mohli zhlédnout také četnou výzdobu na téma prevence
a čtenářská gramotnost.
Říká se, že nejefektivnější učení je učení příkladem. Věříme tedy, že si návštěvníci odnesli
mnoho inspirace do svých škol a budou mluvit
o Základní škole v Janovicích jako o škole s příjemnou atmosférou, plnou krásných podnětů.
Stezka lesní divočinou
Také míváte pocit, že se jako lidé vzdalujeme přirozenosti? Jak můžeme zlepšit vztah
našich dětí ke skutečné přírodě? A je to vůbec
nutné? Na tyto otázky jsme chtěli společně najít odpovědi na akci „Stezka lesní divočinou –
seznamte se, prosím.“
Ve spolupráci se spolkem Beskydčan jsme
pozvali učitele přírodovědy a vedoucí ekovýchovných kroužků na ukázkový ekovýchovný
program v terénu. Cílem bylo přivést tyto pedagogy do původního nedotčeného lesa a předat
jim zde inspiraci pro jejich práci s dětmi. Průvodcem této listopadové terénní exkurze byla
předsedkyně spolku Šárka Zielinská.
Cestou krásným starým lesem na úbočí
Lysé hory se pedagogičtí pracovníci dověděli,
jak funguje přírodní les, jaké zajímavé vazby mezi různými organismy a prostředím lze
v lese vypozorovat, jaký vliv má fungující lesní
ekosystém na okolní krajinu, co se děje s vodou v lesnaté krajině či jak člověk ovlivňuje les
a přírodu vůbec.
Během následné besedy v teple terénní stanice pak všichni účastníci hovořili o možnostech, jak děti a vlastně i dospělé přivést zpět
k zájmu o přírodu, k potřebě poznávat přírodní
zákonitosti, uvědomovat si své místo v tomto
přírodním řádu a naučit se respektovat a chránit naši planetu.
V přátelské atmosféře se všichni účastníci
shodli na tom, že exkurze byla dobrou inspirací pro ekologickou výchovu žáků na školách
v ORP Frýdlant nad Ostravicí.
S kameňem do Kameňa
I přes nepřízeň počasí se v pátek 17. listopadu uskutečnila na lubenském hřišti branná hra
„S kamenem do Kameňa“. Akce se zúčastnilo 39 dětí z okolních vesnic, které si vyzkoušely různé úkoly a dovednosti na vyznačené
trase. Do terénu vyrazila tříčlenná družstva,
která zdolávala disciplíny jako střelba ze vzduchovky, stříkání vody ze džberové stříkačky,
přecházení po laně, zatloukání hřebíku i hod
gumákem na cíl, což se ukázalo jako jeden
z nejtěžších úkolů. Děti také určovaly azimut
nebo poznávaly topografické značky a odpovídaly na různé otázky např. z historie. Do Kameňa si každý donesl také kámen, který našel
cestou. V cíli pak děti doplnily tajenku z nasbíraných písmen z jednotlivých stanovišť.
Počasí bylo dosti chladné, a tak všichni uvítali možnost občerstvení a ohřátí se v nově vybudovaném zázemí na hřišti. Děti byly po skončení akce odměněny upomínkovými předměty,
diplomem a sladkostmi. Páteční den se velice

povedl, všem zúčastněným patří velké poděkování. Určitě se budeme těšit na další ročníky.
A jaké jsou další plány projektu MAP?
Kromě samotné práce na tvorbě potřebného
dokumentu mapujícího oblast školství na našem území proběhne do konce roku ještě také
fotosoutěž přihlášených škol a školských zařízení v ORP Frýdlant nad Ostravicí o nejkrás-

nější vánoční stromeček. Jednou z hlavních
podmínek soutěže je použití ozdob z přírodních
či recyklovaných materiálů. O NEJ stromeček
bude možné hlasovat na facebooku města
Frýdlant nad Ostravicí od 13. do 20. 12. 2017.
Sledujte naše facebookové stránky!

Realizační tým a pracovní skupiny

projektu MAP

Sluníčko zachází za hory, pasáci pečou brambory
Tato písnička nás inspirovala k uspořádání bramborových hrátek ve školní družině ZŠ
Satinka. Během listopadového týdne jsme se
o bramborách dozvěděli spoustu zajímavostí –
známých i méně známých. Víte, že brambory
mají své webové stránky nebo že letěly do vesmíru? Na takové a podobné otázky odpovídaly
děti v závěrečném kvízu na konci týdne.
Nejprve ale museli žáci zvládnout namalovat dokonalou studii rostliny, vytvořit bramborovou ponožku a nasbírat dostatečný počet

bodů v závodivých bramborových hrách. Soutěžilo se v hodu bramborou do dálky, v převozu brambor na trakaři, překonání bramborové
dráhy v pytlích či loupání a strouhání brambor
na rychlost.
Velkou odměnou za náročnou práci pak byly
vlastnoručně usmažené bramborové placky,
které provoněly celou školu a především nám

všem náramně chutnaly.
Děkujeme všem dětem za vzájemnou spolupráci a nadšení!
(www.novaveszs.cz)
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Frýdlant nad Ostravicí, Staré Hamry

Výstava ZŠ TGM zahájena a potrvá až do 11. ledna

jubilea
Jubilanti města Frýdlantu nad Ostravicí:
V měsíci říjnu 2017 oslavili svá životní
jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas:
paní Libuše Plucnarová, 95 let, Frýdlant
pan Josef Kokeš, 80 let, Frýdlant
paní Ludmila Chovancová, 85 let, Frýdlant
paní Hilda Packanová, 80 let, Frýdlant
paní Marta Fucimanová, 87 let, Nová Ves
V měsíci listopadu 2017 oslavili svá životní
jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas:
paní Jaroslava Majerová, 91 let, Frýdlant
paní Vlasta Kociánová, 89 let, Frýdlant
pan Evžen Pavliska, 80 let, Frýdlant
paní Ludmila Dušíková, 85 let, Frýdlant
paní Ludmila Onderková, 80 let, Frýdlant
paní Olga Bobková, 80 let, Frýdlant
V měsíci prosinci 2017 oslavili svá životní
jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas:
pan Miloslav Fajkus, 89 let, Frýdlant
pan Vladimír Rodryč, 89 let, Frýdlant
pan Jan Suchoň, 87 let, Frýdlant
pan Ladislav Lančarič, 87 let, Nová Ves
paní Jiřina Kahánková, 88 let, Lubno

Blahopřejeme
všem oslavencům

Prosinec 2017

Slavnostní vernisáží byla v úterý 21. listopadu zahájena výstava prací, fotografií
a jiných indicií, prezentujících život jedné
z frýdlantských základních škol. V 17 hodin
naplnilo foyer Kulturního centra množství dospělých i dětských návštěvníků. Mezi hosty
nechyběla paní starostka Helena Pešatová,
vedení školy v čele s paní ředitelkou Lenkou
Matuškovou a samozřejmě členové DUS

v čele s Karlem Bogarem.
Realizace výstavy se společně se svými kolegy úspěšně zhostila skvělá výtvarnice, členka
skupiny místních smaltérů, Iva Šlesingerová.
Je to ona, kdo předává své zkušenosti mladé
generaci, učí je tradiční frýdlantskou techniku
– smaltování, a že se jí to daří, tak i toho je
tato výstava důkazem. Kromě výtvorů mladých
talentů je možné se na výstavě „Tégeemka

Ředitelka ZŠ TGM L. Matušková s paní starostkou H. Pešatovou na vernisáži výstavy.

tvoří, žije“ podívat také na to, jakými projekty
se škola zabývá. K vidění je například i nový Almanach sestavený ze slohových a výtvarných
dílek starších žáků školy, nechybí ani několik
čísel úspěšného školního časopisu Tamtam.
V prvním patře se pak prezentuje samostatná
tvorba paní učitelky Ivy Šlesingerové, která je
bezesporu velkým výtvarným talentem našeho
města. Výstava potrvá do 11. ledna 2018 a ZŠ

TGM zve všechny zájemce k jejímu zhlédnutí.
Její konání v době, kdy většina z nás oslaví vánoční svátky, je možná právě příležitostí
k malému zastavení.
A tak nám z Tégeemky dovolte popřát všem
prožití Vánoc takové, jak se o to u nás ve škole snažíme celý školní rok – přátelské, klidné,
prostě pohodové, naplněné láskou a náklonností těch, které máme rádi. 
(lg)

Mladí smaltéři z Tégeemky.

Staré Hamry

Oznámení o změně ceny
stočného na rok 2018

Příjemné prožití vánočních svátků
a v novém roce 2018
hodně osobních a pracovních úspěchů
přejí všem občanům
starostka, místostarosta, zastupitelé
a zaměstnanci obecního úřadu
ve Starých Hamrech.

Informace Moravskoslezského
kraje – určené hlavně seniorům
Moravskoslezský kraj se v letošním roce
bude realizovat projekt, jehož cílem je zvýšení bezpečnosti seniorů, se zaměřením na jejich ochranu před úniky nebezpečných plynů
a průvodních jevů požárů. V rámci projektu
MSK nakoupil hlásiče požárů a detektory oxidu
uhelnatého. Hlásiče budou na požádání seni-

orům poskytovány zdarma. Distribucí hlásičů
byly pověřeny Senior Pointy ve Frýdku-Místku
a Ostravě.
Podotýkáme, že pro celý kraj bylo pořízeno
pouze 700 ks hlásičů požárů a 400 ks detektorů
oxidu uhelnatého. V případě zájmu je proto zapotřebí jednat ihned.

Na základě usnesení představenstva akciové společnosti Severomoravské vodovody
a kanalizace byla v souladu s platnou legislativou schválena nová cena stočného s účinností
od 1. ledna 2018 takto:
Voda odvedená (stočné): 33,42 Kč/m3 (bez
DPH), 38,43 Kč/m3 (vč. 15 % DPH)

Albín Dobeš,

ekonomický ředitel SmVaK a.s.

13. ročník Mikulášského
turnaje ve stolním tenise

KDY: 9. prosince 2017
KDE: Kulturní dům Staré Hamry
PREZENTACE: 8.30 – 9.00
STARTOVNÉ: 30 Kč, děti zdarma
Sálová obuv povinná!!!
Bohaté občerstvení a hodnotné ceny zajištěny.
Pořádá Obec Staré Hamry, SKJ Los Hamros

Bohoslužby
na přelomu roku

Příjemné prožití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a život bez nehod vám v roce 2018 přeje

Spolek dobrovolných hasičů

Staré Hamry.

jubilea
V měsíci prosinci oslaví
své životní jubileum:
Paní MARIE ZAORALOVÁ - 60 let
Paní EVA PLCHOVÁ - 60 let
Paní ANNA BORSKÁ - 65 let
Našim jubilantům k jejich výročí srdečně
blahopřejeme a do dalších let přejeme
pevné zdraví !

rozloučili jsme se
Dne 27. 10. 2017 zemřela ve věku 83 let
paní Emilie Mylková.
Nezapomeneme.

noví občánci
Dne 29. 10. 2017 se rodičům
Martině Koukalové a Radovanovi
Nedorostovi narodil syn Matyáš.
Dne 16. 11. 2017 se rodičům
Ivaně a Jiřímu Šlosarčíkovým
narodila dcera Tereza.
Rodičům srdečně blahopřejeme
a dětem přejeme v životě
jen to nejlepší!

Hledáme prostory pro uskladnění tábora
Letní dětský tábor, konaný v katastru
naší obce, prosí majitelé nebytových prostor
o možnost uskladnění dřevěných táborových
podsad. Stačí prostor 25 m2. Předem děkujeme za nabídky.
Kontakt: Jaroslav Lanča, 774 044 244,
jaroslav.lanca@seznam.cz

Neděle 3. 12. - 1. neděle adventní
8.00 Ostravice 10.30 Bílá
Neděle 10. 12. - 2. neděle adventní
8.00 Ostravice 10.30 Bílá
Neděle 17. 12. - 3. neděle adventní
8.00 Ostravice 10.30 Bílá
Neděle 24. 12. - 4. NEDĚLE ADVENTNÍ
8.00 Ostravice 10.30 Bílá
20.00 Ostravice
25. 12. 2017 SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
8.00 Ostravice 10.30 Bílá
26. 12. 2017 SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA,
PRVOMUČEDNÍKA
8.00 Ostravice 10.30 Bílá
31. 12. 2017 SVÁTEK SVATÉ RODINY
8.00 Ostravice 10.30 Bílá
1. 1. 2018 SLAVNOST MATKY BOŽÍ,
PANNY MARIE
8.00 Ostravice 10.30 Bílá
5. 1. 2018 VIGILIE SLAVNOSTÍ
ZJEVENÍ PÁNĚ
17.00 Ostravice
6. 1. 2018 SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
9.00 Ostravice

Změna ordinačních
hodin dětského lékaře

Ordinace dětského lékaře bude od 30. 11.
2017 do 26. 4. 2018 ve čtvrtek do 11.00 hodin na Ostravici.

Změna ordinačních
hodin praktického lékaře

6. 12. 2017: MUDr. Sýkorová neordinuje.
V ordinaci přítomna pouze sestra.
27. a 28. 12. 2017: MUDr. Sýkorová ordinuje pouze mezi 12–13 h. Omezený provoz,
akutní případy.
Prosíme pacienty, aby si zajistili léky v dostatečném předstihu!

Ze Svatomartinského lampionového průvodu…

Omezený provoz Obecního úřadu
Staré Hamry v době vánočních svátků
Pátek 22. 12. 2017 Zavřeno – čerpání dovolené
Středa 27. 12. 2017 Zavřeno – čerpání dovolené
Čtvrtek 28. 12. 2017 Úřední den 7.00–16.00
Pátek 29. 12. 2017 Zavřeno – čerpání dovolené

Ze zásahů výjezdové jednotky…
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Prosinec 2017
slovo starosty
Vážení spoluobčané,
ani se tomu nechce věřit, ale právě čtete řádky posledního letošního vydání
Mikroregionu. Rok uběhl jako voda a jsme opět v adventním čase, kdy máme
před sebou vánoční svátky, které jsou obdobím klidu, rozjímání a setkávání.
Rád bych vás pozval na několik prosincových akcí, které pro vás jako
každoročně připravil kulturní výbor spolu s dalšími pořadateli. V sobotu 8. prosince od 19 hodin se v sále Obecního domu uskuteční tradiční
Vánoční koncert, na kterém vystoupí děti z mateřské školy, Schola Rosnička, Pilky a pěvecký
sbor Cantamus. Ve středu 13. prosince v 18 hodin si u mateřské školy opět po roce společně
zazpíváme koledy při celorepublikové akci „Česko zpívá koledy“.
V úterý 12. prosince vás zvu na poslední letošní veřejné zasedání obecního zastupitelstva,
kde bude hlavním bodem schválení rozpočtu na rok 2018 a hodnocení uplynulého roku. Po zasedání bude opět dán prostor pro dotazy občanů na zastupitele obce.
Koncem letošního roku proběhlo výběrové řízení na svoz a likvidaci směsného komunálního
odpadu. Nejnižší, a proto vítěznou, nabídku podala Frýdecká skládka a.s., která bude od Nového
roku tyto odpady v naší obci svážet. Změnou firmy bude změněn i termín svozu, který bude jednou
za dva týdny každé liché pondělí. První svoz proběhne v náhradním termínu – sobota 6. 1. 2018
(náhradní termín za 1. 1. 2018). Následující svozy dle naplánovaného harmonogramu – každé
liché pondělí, tzn. 15. 1. 2018, 29. 1. 2018. Nádoby se směsným komunálním odpadem musí
být ve svozový den připraveny ke svozu již od 6 hodin ráno. Upozorňuji, že nová svozová firma si
vyhradila právo nevyvážet nádoby s nevhodným obsahem, jako je např. žhavý popel, stavební suť
apod. Tyto nádoby budou označeny nálepkou a informace bude předána na obecní úřad.
Na závěr roku bych chtěl poděkovat vám občanům, zastupitelům, zaměstnancům obce a mateřské školy, spolkům a všem, kteří nám pomáháte při zvelebení či zviditelnění Lhotky. Přeji vám,
vašim přátelům i blízkým klidné prožití blížících se vánočních svátků a do nového roku pevné
zdraví, štěstí, pohody a splnění všech přání. 
Zdeněk Kubala, starosta

Lhotka

Hasičům skončily soutěže

Hasičům – ženám i mužům – uplynulo další
soutěžní období. Účastnili se pohárových soutěží v blízkém okolí, z nichž některé byly zařazeny
i do Beskydské nebo Moravskoslezské ligy.
Ženy se postavily v letošní sezóně na start
celkem 24x. Vybojovaly si 8x první místo, 5x
druhé místo a 4x třetí místo. Mužům se podařilo
umístit z celkově 21 soutěží 3x na první místo,
6x na druhé místo a 1x na třetí místo.
Ženy za největší úspěch letošní sezony považují obhájené vítězství na soutěži ve Vyšních
Lhotách, kde se jim podařilo posunout jejich
minulý rekord tratě. Na této soutěži ženy opět
vyhrály i projížďku v obrněném transportéru,
ale tentokrát ji věnovali mladým hasičům, kterým se to velmi líbilo.
Mladým hasičům sezona po létě nekončí.
V říjnu se zúčastnili závodu požárnické všestrannosti v sousedních Metylovicích, kde se umístili
na 16. místě z 27 soutěžních týmů. Nyní se připravují na hadicovou a uzlovou štafetu a na soutěž na Pstruží. 
Veronika Pavlisková

Otevírací doba obecního
úřadu v měsíci prosinci
PO 18. 12. – zavřeno
ÚT–ČT 19–21. 12 – přítomna pouze účetní
PÁ 22. 12. – zavřeno
ST–ČT 27–28. 12. – zavřeno
PÁ 29. 12 – otevřeno do 10 hodin
(přítomna pouze účetní)

Lhotka se opět připojí
k akci Česko zpívá koledy

Místní poplatky v obci
Žádáme občany, kteří doposud nezaplatili
místní poplatky za svoz komunálního odpadu,
aby tak bezodkladně učinili!
Nebyl uhrazen poplatek za svoz odpadu
TP r. 2015 – 2 domácnosti, r. 2016 – 2 domácnosti.

V letošním roce doposud nebyl uhrazen
poplatek za svoz odpadu RO – 1 nemovitost,
TP – 5 domácností.
Poplatky za hrobová místa, psy a odpady
podnikající osoby jsou v pořádku uhrazeny
a neevidujeme žádné nedoplatky. Děkujeme.

Ve středu 13. prosince se ve Lhotce stejně
jako v desítkách dalších měst a obcích v České
republice rozezní úderem 18. hodiny zpěv koled.
Akce „Česko zpívá koledy“ se koná v České
republice posedmé a získává na stále větší oblibě. Kouzlo této výjimečné akce spočívá v tom,
že tisíce lidí po celé republice, ale i v zahraničí,
budou ve stejný okamžik a v určeném pořadí
hromadně zpívat vybrané koledy.
Lhotka se k akci „Česko zpívá koledy“ připojí letos počtvrté. Všechny, kteří se chtějí do společného zpěvu vánočních koled zapojit, zveme 13. 12.
2017 v 17.45 hodin k mateřské škole ve Lhotce.
Společně se scholou Rosnička, sborem
Cantamus a folklorním souborem Pilky zazpíváme koledy Nesem vám noviny, Narodil se
Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Veselé
vánoční hody, Pásli ovce Valaši a jako poslední pak píseň Vánoce, Vánoce přicházejí. Texty
koled najdete v regionálním Deníku. Na místě
bude zajištěno malé občerstvení.
Na akci vás zve Obec Lhotka ve spolupráci
s Moravskoslezským deníkem.

jubilea
V měsíci prosinci oslaví svá nádherná životní
jubilea a dali ke zveřejnění souhlas:
Marie Cabáková - 87 let
Richard Stachel -  81 let
Eva Hudečková - 65 let
Božena Kalusová - 60 let
Obecní úřad přeje všechno nejlepší
všem oslavencům k jejich krásným výročím.
Spoustu dalších krásně prožitých let
ve zdraví a spokojenosti. Životní a rodinnou pohodu, elán a splnění všech přání.

krátce z obce
Termíny svozů
Termíny svozů komunálního odpadu v prosinci: úterý 12. 12. a 26. 12.

Pozvánka na zastupitelstvo

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se bude
konat v úterý 12. prosince v 19.00 hodin.

Stolní kalendáře

Začátkem prosince budou na obecním úřadě
k prodeji nové stolní kalendáře na rok 2018,
ve kterých opět najdete mimo fotografií z různých akcí ve Lhotce i mnoho dalších užitečných
informací. Pro občany, kteří mají uhrazené
veškeré poplatky, je prodejní cena kalendáře
stanovena na symbolickou cenu 20 Kč.

Trochu statistiky

Ke dni 21. 11. 2017 má obec Lhotka 539
obyvatel, a to 273 mužů a 266 žen. Průměrný věk obyvatel je 41 let.

Sloučení sběru a svozu čirého a barevného skla

Oznamujeme všem občanům obce, že
po dohodě se svozovou společností Frýdecká
skládka, a.s. dochází s účinností od 1. 1. 2018
ke sloučení sběru a svozu čirého a barevného
skla, tzn. že sběr a svoz skla z bílých a zelených nádob bude prováděn společně.
Ke změně systému sběru a svozu skla přistoupila společnost na základě požadavků
mnoha obcí sloučit sběr a svoz čirého a barevného skla a také s ohledem na skutečnost, že
sklárny jsou v dnešní době schopny dotřídit čiré

sklo od barevného na svých třídicích linkách
a není proto nutné třídit sklo přímo u původce.
S ohledem na zavedení změny ve sběru
skla budou zvony na bílé sklo označeny zelenou nálepkou „Barevné sklo“ a bude do nich
možné odkládat bílé i barevné sklo.
Sloučením sběru skla dojde k optimalizaci nákladů na svoz nádob na sklo a zároveň
k úspoře míst pro umístění nádob na papír
a plasty, popř. nádob na směsný komunální
odpad. 
oú

Podzim zatím ještě nestihl uklidit úplně
všechny své barvy ze stromů i keřů a nabízí
je k obdivování také dětem z mateřské školy.
Dopolední vycházky jsou prozářeny odstíny červené, žluté i hnědé, které kontrastují s širokou
škálou zeleně i modří oblohy. Tou dobou téma
barev proniká i do vzdělávacího programu. Proto jsme dětem připravily barevný týden.
Rodiče byli požádáni, aby dětem oblékli denně
co nejvíce věcí určené barvy. Žlutý den byl projasněn jak oděvy dětí, tak i tvořením – malováním
sluníček, provlékáním a navazováním vlněných
žlutých slunečních paprsků, konstruováním ze žlutých stavebnic, ochutnávkou žlutých plodů citrónu,
hroznů, papriky a příběhem O Sluníčku.
Červená prozrazovala dynamiku i něhu.
Děti obkreslovaly a vystřihovaly červený
karton do tvaru srdíčka, jehož nastřižením
v přeložení provlékaly špejli, a ve finále
vytvořily srdíčkový zápich do květináče
pro maminku. Následovala dramatizace pohádky O Karkulce, kde se v pasáži
Karkulka přichází k babičce-vlkovi a vlk ji
spolkne postupně vystřídaly všechny děti,
které projevily zájem. Karkulčiny červené
bonbóny všem chutnaly znamenitě. Na vy-

cházce u červeného kontejneru vzpomínaly a jmenovaly, co všechno se do něj odkládá. Modrý den
na naší modré planetě Zemi, s modrými balónky,
zkonstruovaným papírovým dalekohledem, z Polikarpovy stavebnice sestavenou lodí a pohybem
doprovázejícím píseň Námořníci, byl stejně zážitkovým jako ty předcházející. Pokračoval ještě
následující den, kdy 27 dětí, rozdělených do dvou
skupin, postupně absolvovalo šestou lekci z deseti plavání v bazénu U Fandy ve Lhotce. Barevné
dny vyvrcholily nácvikem písně Ptám se vás proč,
proč, proč, kde se zpívá o všech barvách, které
nám zkrášlují život na naší planetě Zemi.

M. Laníková

Barevné dny v mateřské škole

S cestovatelkou po Etiopii ve Lhotce

O Etiopii, vnitrozemském státě „afrického rohu“
Autentické záběry ze svého cestování doplve východní Africe, se mohli z filmu i vyprávění
ňovala paní Vlášková vyprávěním nezapomespoustu zajímavostí dovědět v pondělí 16. listopanutelných zážitků z mnoha setkání s domorodci,
du občané Lhotky. V sále Obecního domu pro ně kteří si i v současném jednadvacátém století zalhotecký klub seniorů připravil odpoledne s cestochovali nejenom svoji řeč, oblečení, stravování,
vatelkou a občankou Lhotky Danou Vláškovou.
ale i zvyky, které pro nás – obyvatele vyspělých
Ta, jako učitelka přírodopisu a tělesné výchostátů – působí až neskutečně exoticky.
vy, již od mládí toužila navštívit a poznat méně
Slovem i obrazem se mohli účastníci promítání
známé země. A to se jí – většinou s batohem
i vyprávění na chvíli přenést mezi etiopské stana zádech – podařilo. Navštívila Maroko, Alžír, robylé chrámy a obelisky, hrady, zámky, skalní
Srí Lanku, Tunis, Sýrii, Turecko, Norsko, Finsko, útvary, ale i vodopády, jezera a jeskynní systémy.
národní parky USA, ale také Thajsko, Ekvádor, Nechybělo ani povídání o setkáních se zvířaty,
Kolumbii, Amazonii a Vietnam. Poslední její ceszvláště pak poněkud hororová příhoda o jízdě auta – již v seniorském věku – vedla napříč Etiopií.
tem s „neznámo kam zalezlým“ jedovatým hadem.
A právě z cestování po Etiopii promítala
Sál obecního domu byl při akci obklopen náfilm, ze kterého si diváci mohli připomenout, stěnkami s fotografiemi dalších navštívených
že na jejím území se našly pozůstatky jednoho exotických zemí světa, o kterých se při etiopském
z nejstarších předků člověka, že Etiopané jsou odpoledni tentokrát nemluvilo. Ale i ty svými zajíve LhotcezeVás
srdečně mavými
zve na 14.záběry
vánoční
koncert
i potomci krále ŠalomounaOÚ
a královny
Sáby,
zaujaly
natolik, že se i po promíale hlavně mohli zhlédnout současnou Etiopii, tání o nich s cestovatelkou dlouho povídalo. Není
která se svými více než sty miliony obyvateli proto vyloučeno, že se někdy s paní Vláškovou
a množstvím kulturních a přírodních památek Lhoťané setkají na podobné akci při vyprávění
patří mezi nejchudší země světa.
o zemích dalších. 
Pavel Pasek

Ten vánoční čas
OÚ ve Lhotce Vás srdečně zve na 14. vánoční koncert

2017 od 19.00
Ten8. 12.vánoční
čas
sál Obecního domu

8. 12. 2017 od 19.00
sál Obecního domu
V programu vystoupí:

Děti z Mateřské školy / FS Pilky
Schola Rosnička / Sbor Cantamus
V programu vystoupí:

Děti
z Mateřské
školy
/ FS
Pilky
Po programu
posezení u cimbálové
muziky
Jana Pustky
Vstupné dobrovolné
Schola Rosnička
/ Sbor Cantamus

Po programu posezení u cimbálové muziky Jana Pustky
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Pour féliciter
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Na Mistrovství ČR v horském orientačním
běhu vybojoval bronz Petr Míl z Bašky

Z celého srdce přejeme příjemné prožití
svátků vánočních a úspěšné vykročení
do nového roku 2018.
Za obec Baška

RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
místostarosta

LSPS vydává stolní kalendář

V těchto dnech si mohou občané Bašky,
ale i dalších míst, zakoupit stolní kalendář
pro rok 2018 s názvem Od historie po současnost. Jeho vydání inicioval starosta sboru
Michal Válek a setkal se s podporou všech
jeho členů. Je to poprvé v historii sboru, kdy
se podařilo tuto myšlenku zrealizovat. Nebyl
to úkol snadný a vyžádal si značného úsilí, ale
i finančních prostředků.
Zájemci o zakoupení tohoto stolního kalendáře a informace o připravovaných vánočních

koncertech je mohou získat na těchto kontaktech: Michal Válek 608 468 465, rep.mival@
seznam.cz
Zároveň budou k dispozici na vánočních
koncertech sboru:
Místek, kostel Jana Pavla (19. 12.)
Skalice, kostel sv. Martina (26. 12.)
Staré Město, kostel sv. Josefa (27. 12.)
Stará Bělá, Kostel svatého Jana Nepomuckého (6. 1.)

František Vaníček

Bohoslužby o vánočních svátcích
Kostel sv. Václava v Bašce:
23. 12. – sobota – 4. neděle adventní, v 17
hodin – s nedělní platností
24. 12. – neděle – Štědrý den – v 15 hodin pro
rodiče s dětmi, ve 24 hodin – Půlnoční mše,
ve 22 hodin – kostel sv. Martina ve Skalici
25. 12. – pondělí – Boží hod – v 10 hodin
26. 12. – úterý – sv. Štěpána – v 10 hodin
31. 12. – neděle – Silvestr – v 10 hodin
1. 1. 2018 – pondělí – Nový rok – v 10 hodin
Kaple Narození Panny Marie
v Hodoňovicích:
24. 12. – neděle – Štědrý den – 10 hodin, 22
hodin – zpívá chrámový sbor

4. a 5. listopadu se konalo ve Vizovicích
Mistrovství ČR v horském orientačním běhu.
Protože je tato disciplína velice náročná na fyzickou připravenost i na orientaci, dostala
mezi orienťáky přezdívku HROB.
Skládá se ze dvou zhruba třicetikilometrových etap a běží se na nepříliš podrobné mapě
v měřítku 1:40 000. Není vůbec jednoduché
uběhnout v rozumném čase takovou vzdálenost, a ještě přitom najít kontroly, které mohou
být schovány třeba v lesní jámě. Petru Mílovi
a Michalu Popieluchovi z Frýdku-Místku se
podařilo prosadit se v tomto prestižním závodě i přes velkou konkurenci orienťáckých elit
a vybojovat tak třetí místo v kategorii HH40.
Gratulujeme!
Letos se tak Sportovní klub orientačního
běhu ve Frýdku-Místku může pyšnit třemi medailemi z Mistrovství ČR. Po květnovém stříbru ze smíšených sprintových štafet (Haltofová
©K
Kllei
eein
in

Irena Babicová
starostka

Prosinec 2017

25. 12. – pondělí – Boží hod – v 10.30 hodin
26. 12. – úterý – sv. Štěpána – v 10.30 hodin
31. 12. – neděle – Silvestr – v 10.30 hodin
1. 1. – pondělí – Nový rok – v 10.30 hodin

R., Bjolek M., Kovařík T., Hájková L.) a zářijovém stříbru z klasiky (M. Telecký) nyní přivezl

Petr s Michalem z Vizovic bronz. 

Lukáš Bjolek

Příznivcům poštovních holubů

Na sv. Martina – 11. listopadu – se v sále kulturního domu ve Staříči konala výstava Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů
pásma Sever, kde byli vystaveni nejlepší holubi
pásma Sever a kolekce nejúspěšnějších holubů
místních spolků Oblastního spolku Beskydy.
Pořadatelem výstavy byl protentokrát
pověřen Místní spolek chovatelů poštovních holubů Baška. I já jsem měla tu možnost navštívit výstavu a prohlédnout si vystavené úspěšné holubí „krasavce“, poznat
blíže lidi, kteří chovají poštovní holuby a žijí
jimi. Předsedy výstavního výboru Bernarda
Gladiše ze Staříče jsem se zeptala – „proč
si vybrali k výstavě právě sál ve Staříči“ –
a ten mi odpověděl: „Členem MS chovatelů
poštovních holubů jsem již 50 let v Bašce,
protože ve Staříči takový spolek není registrován, a jsem zde velice spokojen. Výstavy
tohoto typu pořádal náš spolek již v Bašce
a v Hodoňovicích, a tak jsem přesvědčil
členy našeho spolku, aby se výstava tentokrát konala v Kulturním domě ve Staříči.
Starostka obce Zdeňka Šebestová nám vyšla
maximálně vstříc, naši členové se proto ujali
této akce, vložili do ní kus dobré organizátorské
práce, za což bych jim chtěl upřímně poděkovat.

Výsledkem byla, myslím si, dobře připravená výstava, kde si návštěvníci mohli přijít prohlédnout
102 vystavených holubů MSS Sever a 80 z OS
Beskydy,“ podotkl Bernard Gladiš.
Moravskoslezské sdružení, pásmo Sever, or-

ganizuje více jak 500 chovatelů poštovních holubů. Jejich holubi reprezentovali ČR i na holubářských olympiádách a velkých akcích po celé ČR.
Spousta vynikajících holubů právě od zmiňova-

ných holubářů byla prodána do různých míst
světa. Chovatelé přihlašují své holuby do různých soutěží, jsou hodnoceni v letu na krátkých, středních i dlouhých tratích. Vyvrcholením
dlouhých tratí je závod Brussel a Oostende, kde
trať vzdušnou čarou přesahuje 1100 km.
Za ideálního počasí je dobrý poštovní holub
schopen tuto trať zvládnout za jeden den!
Je až neuvěřitelné, co je schopen dokázat
tak maličký opeřenec!
Pásmo Sever zahrnuje pět oblastních
sdružení: OS Karviná-Ostrava, OS Opava,
OS Hlučín, OS Třinec a OS Beskydy. Toto
pásmo má své favority, vítěze, které na výstavě ve Staříči vyhodnocovali krásnými
poháry, přáli úspěchy v další sezóně. Jsou
mezi nimi lidé převážně starší, ale objevují se
i mladí chovatelé. Chov poštovních holubů
mnohokrát pohltí celé rodiny a je jistě potěšující, když na pódiu přebírá ocenění táta s dvěma malými dětmi, v jejichž očích vidíte plát
ohníčky štěstí z úspěchu právě jejich holuba.
Proto věřím, že poštovní holuby budeme
v našich beskydských vesnicích vídat létat nad
našimi staveními i nadále a budeme jim přát i my
hodně úspěšných letů v náročných závodech!

Dajana Zápalková

Vesmír v mateřské škole - a Krteček letí do kosmu
V tomto školním roce nás v naší školičce
navštívilo mobilní planetárium, díky kterému
se děti mohly alespoň na pár chvil podívat
do vesmíru. Děti všech tříd měly možnost poznávat planety, hvězdy, Měsíc a Slunce za pomocí pohádky, kterou viděly uvnitř mobilního
planetária. Děti nezhlédly pouze pohádku,
ale také sledovaly hvězdy zblízka, povídaly si
o souhvězdích, jak vypadá kosmická loď a kdo
v ní létá a dozvěděly se mnoho dalšího.
Velkým překvapením pro děti bylo to, když
se dozvěděly, že se do kosmu vydá Krteček
jako maskot, kterého všichni dobře známe

jako hlavní postavu oblíbené dětské pohádky.
Krteček by měl letět s americkým astronautem
Andrew Fesustelem.
Hlavním cílem tohoto projektu je, aby v budoucnu děti projevovaly větší zájem o přírodní vědy. Proto i vy rodiče můžete sledovat
krtečkovu expedici, a to na stránkách www.
dokosmuskrtečkem.cz, kde naleznete bližší
informace a další aktivity pro děti. A my v Bašce se už budeme zase těšit na příští rok, kdy
se podíváme díky mobilnímu planetáriu opět
do Vesmíru.

A. Pavlíková, učitelka MŠ Baška

K vynikajícímu koncertu přispěli také zpěváci z Bašky

Duchovní správce zdejší farnosti P. Mgr. Pawel Grodek přeje všem občanům Bašky,
Hodoňovic a Kunčiček u Bašky milostiplné a štědré prožití svátků narození Ježíše Krista;
svátků, které nás naplňují mírem, láskou a pokojem.
Kéž v nás tento mír a pokoj přebývá ve dnech svátečních i všedních a kéž nás provází i ve
P. Mgr. Pawel Grodek, farář
všech dnech roku 2018.

V Národním domě ve Frýdku-Místku se
ve čtvrtek 16. listopadu uskutečnilo uvedení
skladby Requiem W. A. Mozarta (1756–1791).
Skladba má sedm částí: Introitus, Kyrie eleison,
Sequentia, Offertorium, Sanctus, Agnus Dei, Communio. W. A. Mozart své dílo nedokončil, umírá
uprostřed své práce. Dílo dokončil jeho žák skladatel Franz Xaver Süsmayer.
Na mimořádném úspěchu se podílel především Symfonický orchestr Frýdek-Místek, vedený dirigentem Zdeňkem Smolkou, se sólisty
Karolínou Levkovou, Soňou Jungovou, Petrem
Němcem a Martinem Gurbaľem. K jejímu úspěšnému uvedení přispěly rovněž tři pěvecké sbory,
Lašský smíšený pěvecký sbor Baška, Pěvecký
sbor Smetana Frýdek-Místek, Pěvecké sdružení
Martinů Třinec. V úvodní části večera se uskutečnil symbolický křest nového CD Symfonického orchestru F-M, nahraného v květnu letošního
roku v Českém rozhlase Ostrava. Hlavním protagonistou křtu byl Martin Gurbaľ, sólista ostravské
opery. Na tomto CD je uvedeno rovněž několik
skladeb, které nahráli spolu s LSPS a sborem
Smetana (B. Smetana: Braniboři v Čechách,
Rozlučte se s domovem, G. Verdi: Nabucco –
Sbor Židů a finále tři jednání, B. Smetana: Prodaná nevěsta, Proč bychom se netěšili).
Po symbolickém křtu proběhlo samotné provedení skladby. O zcela výjimečném úspěchu
svědčí skutečnost, že po jejím skončení následoval několikaminutový potlesk vestoje všech
posluchačů koncertu, který Národní dům zcela
jistě nezažil.
Mezi hosty koncertu, kteří přijali pozvání
LSPS, byl také senátor Jiří Carbol s manželkou,

starostka Bašky Irena Babicová a farář římskokatolické farnosti Skalice P. Mgr. Paweł Grodek.
Určitě stojí za pozornost, že spolupráce mezi
Symfonickým orchestrem F-M a LSPS má bohatou tradici. Dokazuje to i skutečnost, že bašský
sbor účinkoval na prvním koncertu Symfonického
orchestru 11. června 1962 v KD Frýdek-Místek.
„Program byl slavnostní. Slavnostní předehra
C dur Bedřicha Smetany a jeho kantáta Česká
píseň a Beethonova Symfonie
č. 1. Spoluúčinkoval Lašský pěvecký sbor Osvětové besedy
Baška se sbormistrem Adolfem
Kolčářem a taktovky se ujal Jan
Vašek. Již v listopadu 1962 se
uskutečnil druhý koncert, který
dramaturgicky vycházel z reprízy
skladeb prvního koncertu, rozšířený o další nastudovaná díla
Modesta Petroviče Musorgského, Gopak z opery Soročinský
jarmark, Alexandra Borodina
ve stepích střední Asie a Mírová
kantáta pro soprán, sbor a orchestr Karla Macourka. Sólového
partu se ujala sopranistka Marie
Karlická, spoluúčinkoval Lašský
pěvecký sbor z Bašky (z almanachu – Symfonický orchestr Frýdek-Místek, 1962–2002).
Neméně oslovující je i myšlenka LSPS Michala Válka: „Všichni
členové našeho sboru si váží
skutečnosti, že se nám od roku
2010 podařilo znovu navázat

na partnerství z šedesátých let minulého století.
Měli jsme možnost se Symfonickým orchestrem
F-M vystoupit na několika společných koncertech ve Frýdku-Místku, Bašce a mohu potvrdit
spolupráci i pro příští jubilejní rok 2018. Jsem si
vědom, a nesmírně si této skutečnosti vážím, že
součinnost s tímto vynikajícím tělesem bude zapsána do bohaté již 65leté historie sboru. František Vaníček

Pržno
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Milí spoluobčané, nejkrásnější svátky v roce,
Vánoce, nám klepou na dveře. Chceme vám proto popřát, aby byly pro vás šťastné, veselé a plné
nezapomenutelných zážitků. Užijte si je v rodinném kruhu a pořádně oslavte také Silvestr, poslední večírek v roce. Přeji vám všem jen to dobré.

Petr Blokša, starosta, Milena Tvrdoňová,

místostarostka, a pracovníci OÚ

Půjdeme opět na Lysou horu

I tento rok se všichni občané mohou zúčastnit
společného výletu na Lysou horu. A stejně jako
pokaždé i tentokrát vyrazíme předposlední den
v roce, tedy v sobotu 30. 12. Půjde se v čele se
starostou Petrem Blokšou. Přijďte shodit vánoční nabraná kila a odreagovat se od nicnedělání.
Je na místě podotknout, že Pržno je v soutěži

LH 365, kategorie obce, na 3. místě. Pro neznalé připomínáme, že jde o soutěž v počtu výšlapů na Lysou horu v průběhu roku. Za Pržno
se účastní osm registrovaných účastníků, kteří
ke konci listopadu měli na kontě bezmála 460
výstupů. Našim tahounem je pan Martin Opěla,
který se blíží k průměru jednoho výšlapu denně!

Mikulášský jarmark v Pržně přitáhl opět davy lidí

Na Setkání s občany vás letos přišlo hodně

Na tradiční akci s názvem Setkání s občany,
které se konalo v neděli 12. listopadu v zasedací místnosti Občanského centra, přišlo několik desítek občanů. „Takový zájem našich
občanů o veřejné dění v naší obci mne mile
překvapil. Jsem rád, že lidé přišli, protože setkání samozřejmě děláme zejména kvůli nim,“
podotkl spokojeně starosta Petr Blokša.
Kdo přišel, dostal vynikající občerstvení
a poslechl si, co Pržno v následujících měsících
čeká. „Hovořili jsme například o problematice
kabelové televize, která u nás funguje již 23
let. Jaká je její další budoucnost? Kabelovka
může fungovat do roku 2020, a to v omezeném rozsahu a pouze za předpokladu, že bude
do technologie investováno přes 400 tisíc korun. Nebo může fungovat v tzv. udržovacím
režimu bez investic, ale to bohužel nevíme,
jak dlouho. Proto proběhne dotazníkové šetření u uživatelů kabelové televize, ve kterém se
každý bude moct vyjádřit, co dále,“ vysvětloval
starosta.
Dalším tématem byla Česká pošta. Mnoho
obcí po dohodě s ní začalo pobočku provozovat samo nebo ji svěřilo soukromému subjektu.
Vedení Pržna ale zatím tlaky pošty ustálo, což
znamená, že prozatím pobočka České pošty
na Pržně zůstane beze změn.
Starosta dále seznámil přítomné o způsobech nakládání s odpadními vodami a zmínil
také, kdo zákonné podmínky neplní. Kdo?
Každý, kdo nemá platné povolení vodoprávního úřadu. Jsou to zejména vlastníci septiků,
„žump s přepadem“ nebo vlastníci ČOV s propadlým povolením. „A co v této problematice
dělá obec? Aktualizujeme Kanalizační řád
obce Pržno, tedy oprávnění pro provozování kanalizačních řadů v obci. Jde o přípravu
na možnou alternativu pro občany, pořizování
individuálních ČOV,“ pokračoval starosta.
Na setkání se dotkl i problematiky nakládání
s bioodpady. Obec už od roku 2007 zajišťuje
svým občanům kontejnery na listí a zahradní
odpad. V průběhu let přibyly i kompostéry pro

Štěpánský turnaj
ve stolním tenisu

Děti potěšil hodný Mikuláš, který všem rozdal balíčky.

V tělocvičně naší školy se bude v úterý
26. prosince konat tradiční Štěpánský turnaj
ve stolním tenisu. Přihlásit se můžete přímo
na místě, a to od 8.30 hod. Turnaj organizuje
Obec Pržno a Sportovní klub Pržno. Mohou
se ho zúčastnit všichni neregistrovaní hráči,
děti i dospělí. Přihlášení budou bojovat o putovní pohár starosty obce a řadu dalších cen.
Startovné činí 30,- Kč děti a 50,- Kč dospělí.
Jste srdečně zváni

Hasiči Pržno vám přejí šťastné
a veselé Vánoce plné pohody, klidu
a radostných chvil, v roce 2018 hodně
štěstí a zdraví.
Dovolujeme si vás pozvat na Hasičský večírek, který se uskuteční 23.
ledna 2018.
Pro členy SDH Pržno proběhne
valná hromada 13. ledna 2018.

Hasiči Pržno

občany a možnost celoročního bezplatného využití sběrného dvora. Na příští rok máme v plánu pořízení vlastního vybavení, které by mělo
občanům zjednodušit celoroční nakládání se
„zeleným“ odpadem.
Hlavním tématem setkání ale byl seznam
investičních akcí pro příští rok. „Počítáme
s dokončením víceúčelových hřišť s umělým
povrchem a začneme budovat i lesopark, tedy
dětské hřiště v blízkém okolí fotbalového hřiště.
Jak již bylo řečeno, pořídíme nový systém pro
nakládání s odpady. Čekají nás také projekční přípravy týkající se se budoucího bytového

Vánoční a novoroční
bohoslužby
Neděle 24. 12. Štědrý den – Dětská vánoční
půlnoční mše – 16.00 h.
Pondělí 25. 12. Boží hod vánoční – 10.00 h.
Neděle 31. 12. – 10.00 h.
Pondělí 1. 1. 2018 – Nový rok – 10.00 h.

domu, který vyroste na místě bývalého obecního úřadu, dále komunikace pod ústavem Náš
svět, propustků, mostku a lávek. Blíží se rovněž realizace čtvrté etapy výstavby chodníku,
tentokrát směrem na Lubno,“ vypočítal starosta
plány. Občany ujistil, že budou i příští rok probíhat oblíbené akce. Doufá jen, že se do nich
zapojí více spoluobčanů. „Takže se můžete
těšit například na naše Zimní hry i Den obce či
podzimní Vinobraní,“ dodal starosta.

krátce z obce
Jak úřadujeme před svátky
Posledním pracovním dnem Obecního úřadu
Pržno v tomto roce bude středa 20. prosince,
kdy bude běžná provozní doba do 17 hodin.
Od 22. 12. do 30. 12. bude úřad zcela uzavřen. Běžný provoz pak bude opětovně zahájen v úterý 2. ledna.

Přijďte si pro nové kalendáře

Chcete mít přehled, co všechno se v naší
obci děje? Nechcete zapomenout na všechny důležité platby, jako jsou poplatky za odpady, psa či kabelovou televizi? Tak to si
nezapomeňte přijít pro nový kalendář. Obec
připravila pro každou domácnost jeden zdarma. K dispozici budou od poloviny prosince
na obecním úřadě.

Vánoční setkání
se sousedy
Den před štědrým večerem je přímo ideální k setkání s přáteli, sousedy, známými.
Proto neseďte doma a přijďte na naši tradiční akci, dříve nazvanou Zpívání se sousedy.
Začínáme v 17 hodin před bývalým obecním
úřadem. Pokud můžete, přineste s sebou hudební nástroj. Uvítáme lucerničky, zvonečky,
něco na zub i pro zahřátí.

Pozvánka na zastupitelstvo

Poslední letošní zasedání zastupitelů se
bude konat ve středu 13. prosince od 17.30
hodin v zasedací místnosti Občanského centra Pržno. Program zasedání bude zveřejněn
dodatečně.

Svoz odpadů a problémy s bioodpady
Svoz komunálních odpadů se bude konat
jako vždy ve středy. Tentokráte vývoz připadá
na 13. a 27. prosince. Tříděné odpady budou
sváženy v pravidelných týdenních svozech dle
vytíženosti.
Nádoby na biologicky rozložitelný odpad
byly ke konci listopadu odvezeny a opět by
se měly objevit na jaře 2018. Dá se říci, že
po celou dobu a ve všech lokalitách sloužily
k tomu, k čemu byly učeny. Ke sběru zeleného
zahradního odpadu. Ale! Opět se našel nějaký
málo inteligentní občan, který do kontejneru
za kravínem nacpal objemný odpad – staré
skříně apod. Tento ignorant se postaral o to, že
zdržoval zaměstnance přebíráním kontejneru,
aby tento odpad mohl být následně vyvezen

do kompostárny. Pokud by někdo věděl, kdo to
byl, prosím informujte OÚ Pržno.

Petr Blokša, starosta

I malé dítě ví, že toto je kontejner
určený pro bioodpad.

Žáci Základní a Mateřské školy
Pržno Vás srdečně zvou

Na tradičním jarmarku prodávali své výrobky i školáci.

na

Děti a zaměstnanci Základní a Mateřské školy Pržno
přejí všem krásné a pohodové prožití Vánoc
a úspěšný start do nového roku 2018

Sněhové vločky na dlani, čas vánočních setkání.
Snad je to zázrak, co sbližuje, nebo láska, která spojuje.

jubilea
Prosinec je měsícem oslav
jubileí našich občanů:
paní Marie Kučerová – 100 let !!
paní Miroslava Smýkalová – 88 let
pan Jaroslav Mamula – 75 let
paní Zdeňka Zelinová – 65 let.
Vážení oslavenci, přejeme vám spoustu
dalších krásných let plných štěstí, zdraví
a samozřejmě i životní pohody
a životního elánu.
Významného životního jubilea se dožívá
paní Marie Kučerová, která v naší obci žije
teprve pár let. V měsíci prosinci oslaví
kulatou STOVKU.
Srdečně jí gratulujeme a přejeme hodně
zdravíčka a spokojenosti.
OÚ Pržno

VÁNOČNÍ
ZPÍVÁNÍ

KDY: 13. 12. 2017

KDE: kostel Neposkvrněného početí

Panny Marie v Pržně

V KOLIK: od 17.00 h.

Těšíme se na Vás
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Zpráva o činnosti Rady obce Ostravice za rok 2017

Ostravice oficiálně zahájila bruslařskou sezónu

Děti i dospělí si v první prosincovou sobotu poprvé vyzkoušeli nové kluziště. Ukázalo se,
že se na brusle s radostí staví malí i velcí. Ostravičané budou mít bruslení zdarma.

kos informuje

Senioři hráli bowling a zdobili

Již pátý ročník Memoriálu Miloše Matušínského
v bowlingu se konal koncem měsíce října, tentokrát
v herně hostince Harcovna ve Frýdlantě nad Ostravicí – Nová Ves. Turnaje se zúčastnilo 28 hrajících. V kategorii žen zvítězila paní Hrstková ziskem
204 bodů. Mezi muži to byl pan Škola ziskem 160
bodů. V obou kategoriích byli účastníci na prvních
třech místech oceněni poháry a cenami.
Ve čtvrtek 16. listopadu se členové klubu sešli
v Restauraci u řeky, aby se seznámili s produkty
firmy „TianDe“. Paní Mintělová se zaměřila především na produkty pro naši věkovou kategorii a ze-

jména na problémy pohybového
ústrojí. Většinu těchto přírodních
produktů si mohli přítomní vyzkoušet a zakoupit. Beseda zaujala
a naši členové se rozcházeli s dalšími novými poznatky. Druhou akcí měsíce bylo tradiční vánoční zdobení, kde jsme si zhotovili výtvory
pro zpříjemnění adventního a vánočního času.
Příští akce: Mikulášské odpoledne se koná
dne 6. prosince ve 14 hodin v sále hotelu Freud.
Podrobnosti budou uvedeny na obvyklých místech a internetu.
(JN)

Omezený provoz Obecního úřadu Ostravice v době vánočních svátků
Pondělí

18. 12. 2017

Úřední den

Úterý

19. 12. 2017

Zavřeno

Středa

20. 12. 2017

Úřední den

Čtvrtek

21. 12. 2017

Úřední den pouze do 12.00 hodin

Pátek

22. 12. 2017

Zavřeno

Pondělí

25. 12. 2017

1. svátek vánoční

Úterý

26. 12. 2017

2. svátek vánoční

Středa

27. 12. 2017

Zavřeno

Čtvrtek

28. 12. 2017

Zavřeno

Pátek

29. 12. 2017

Zavřeno

Úřední hodiny:

8.00 – 11.00, 12.00 – 17.00 hodin

Pokladní hodiny: 8.00 – 11.00, 12.00 – 16.00 hodin
Zaplatit na pokladně obecního úřadu bude možné nejpozději
do 21. 12. 2017 12.00 hodin.
Po tomto datu je možnost uhrazení pouze na bankovní účet: 3125781/0100.

UZAVŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA V OSTRAVICI
V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
Upozorňujeme občany Ostravice, že od 22. 12. 2017 do 2. 1. 2018
dochází k uzavření sběrného dvora na Ostravici. Od 3. 1. 2018 bude
sběrný dvůr otevřen v nezměněné provozní době určené pro zimní
období.
STŘEDA
SOBOTA

12.00 – 15.00 hodin
9.00 – 12.00 hodin

OÚ Ostravice

Vážení občané, dovolte, abychom vás seznámili s investičními celky, které byly realizovány
v letošním roce na území obce Ostravice.
Stavěli jsme chodníky
V obci Ostravice proběhla stavba chodníků včetně dvou přechodů přes místní komunikaci naproti
obecního úřadu. Investiční akce ve finančním rozsahu cca 700 tisíc korun byla financována z vlastních zdrojů. Další dlouho očekávaný a několikrát
projektovaný přechod pro chodce včetně chodníku
vznikl v oblasti Ostravice – dolní prodejna COOP.
V těchto místech je vybudován chodník od hasičské zbrojnice směrem k restauraci U Tkáčů zakončený přechodem na hraně parkoviště před Modrou
labutí. V jarních měsících bude proveden dostřik
červené brzdicí plochy a osetí trávou. Investiční
náklady činily 2,3 milionu korun z rozpočtu obce.
Ostravice je na ledě
Obec Ostravice se již několik let snažila přirozenou cestou vytvořit ledovou plochu v areálu
školy. Vzhledem k velkému zájmu dětí a veřejnosti zastupitelstvo obce schválilo financování
této investice ve výši 6,6 milionu korun formou
úvěru se splatností 7 let a úrokovou sazbou
0,85 %. Bruslit budeme od začátku prosince až
do konce února. Předpokládáme konání hokejových utkání dětí, rej masek na ledě apod.
Postavili jsme pódium
Stávající pódium v areálu TJ Sokol Ostravice
nevykazovalo bezpečnostní parametry a potřeby
skladování potřebného materiálu. Z toho důvodu
se vybudovalo nové pódium. Obecní kasu stála
tato akce 1,4 milionu korun, která mohla být v minulosti financována formou dotace, ale k tomu
jsme již několikrát uváděli důvody zániku dotace.
Nové pódium je zastřešené a má i tu vlastnost,
že po skončení akcí jdou boky zaplnit a vytvoří se
z něj tzv. stodola. Získali jsme tak nové prostory
pro uložení laviček, stolů, košů a jiného mobiliáře,
který již nebude třeba odvážet, skladovací prostory
budou využity i pro spolek TJ Sokol Ostravice.
Máme nový web
Obec Ostravice má nový vzhled internetových stránek www.obec-ostravice.cz. Cílem
bylo již v počátku náhledu rozdělit požadované
informace dle přístupu Úřední deska, Občan
a Návštěvník. Doufáme, že nové členění stránek
umožní rychlejší orientaci.
Označili jsme vám kola
Investiční oddělení obce Ostravice figurovalo
jako hlavní koordinátor projektu Forenzní značení kol. Pro občana bylo označení kola či invalidního vozíku zdarma. A jaká je hlavní výhoda
preventivní akce? Označené kolo se jen těžko

bude prodávat, a tudíž je pro zloděje bezcenné.
Zařídili jsme Senior taxi
Ve spolupráci s provozovatelem taxislužby
v obci jsme zřídili novou službu pro trvalé bydlící občany obce Ostravice Senior taxi. Jedná se
o dopravu osobním automobilem v pracovní dny
na území obce Ostravice. Všichni, kdo budou
chtít využívat tuto službu, si musí na obecním
úřadě vyřídit průkazku Senior taxi.
Máme stan na naše akce
Máme je rádi a chodíme na ně. Řeč je o obecních akcích, které k naší radosti hojně navštěvujete. Pro váš větší komfort jsme proto pořídili party
stan o velikosti 10x15 metrů, který lze rozdělit
na dva menší stany. V minulosti jsme se potýkali
s problémy při zajišťování přístřeší proti dešti či zastínění posezení při slunečném a horkém počasí.
Stan, který jsme si pokaždé půjčovali, již z důvodů
stáří a špatného technického stavu není možné
nadále stavět. Obrátili jsme se tedy na firmy, které
stany profesionálně půjčují. Zjistili jsme, že výše
půjčovného je při počtu našich potřeb nerentabilní.
Proto jsme se rozhodli tento stan zakoupit. Tato
investice se nám totiž přibližně za tři roky vrátí.
V letošním roce jsme ho stavěli již osmkrát. Nový
party stan vyšel obec na 370 tisíc korun.
Děti hospodaří ve skleníku
V rámci přeshraniční spolupráce s obcí Breza (SK) jsme získali dotaci na výstavbu skleníku
pro žáky základní školy. Budou se hodit nejen
v rámci výuky, ale i při výměnných pobytech,
na kterých děti spřátelených obcí mohou porovnávat své pěstitelské úspěchy.
Oprava komunikace Ostravice – Kamenec
Po stavbě kanalizace obec prostřednictvím
provozovatele kanalizační sítě žádala o reklamaci.
Docházelo totiž k poklesům na výkopové rýze, což
způsobilo zhoršení technického stavu komunikace.
Tuto škodu obec řádně uplatnila a nyní je komunikace opravena v plném rozsahu, včetně provedení nájezdů k jednotlivým nemovitostem. Celková
výše investice činila 3,2 milionu korun a bude předmětem čerpání zádržného při stavbě kanalizace.
Můžete si dobíjet kola
Obec obdržela dotaci z rozpočtu MS kraje
na aktualizaci webových stránek Turistického informačního centra v Ostravici a na zřízení nabíjecí stanice pro elektrokola. Celková výše investice činila
140 tisíc korun, z toho byla dotace 125 tisíc korun.
Rozsvítili jsme hřbitov
Nové osvětlení obecního hřbitova v Ostravici svítí. Stavba byla provedena během letních
měsíců a nyní již slouží veřejnosti. V nočních
hodinách pak dochází k útlumu počtu světel.

Jakub Zemaník je mistrem ČR v krosu

V sobotu 25. října se konalo v Dlouhoňovicích,
v podhůří Orlických hor, Mistrovství České republiky v krosu. Trať byla situována na louku v blízkosti fotbalového hřiště, kde byl start i cíl závodu.
Terén byl mírně členitý a dosti rozbahněný.
Anička Zemaníková startovala v kategorii starších žákyň, na které čekala tříkilometrová trať.
Anička tradičně začala ze zadních pozic, ale v průběhu závodu se postupně prokousávala do první
desítky. V cílí se časomíra zastavila na 12:32, což
ji zařadilo na 6. místo celkového pořadí.
Odpoledne se postavili na start muži, které
čekalo 10 km. Již od úvodních metrů se vytvořila
skupina Homoláč, Sádlo, Šinágl a Zemaník, která diktovala tempo závodu. Kuba se ze začátku
držel na konci skupiny, ale v průběhu se dostal
již na čelo a nikoho před sebe nepustil. Několik
stovek metrů před cílem nastoupil k závěrečné-

mu úniku, na který Jirka Homoláč již nezareagoval, a Kuba si tak doběhl pro svůj premiérový
krosový titul v seniorské kategorii. Zároveň si vyběhl nominaci na ME v krose, které se uskuteční
10. prosince ve slovenském Šamoríně.

Vánoční mše na Ostravici

Farní kostel Českobratrské
církve evangelické:
24. 12 – 9.30, 25. 12. – 9.30
1. 1. 2018 – 9.30
Římskokatolický kostel
Nejsvětější Trojice
24. 12. – 8.00 a 20.00 Neděle adventní
25. 12. – 8.00 Slavnost narození Páně
26. 12. – 8.00 Svátek sv. Štěpána
31. 12. – 8.00 Svátek Svaté rodiny
1. 1. 2018 – 8.00 Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Osvětlení je provedeno na hlavním chodníku.
Dle potřeby je v budoucnu možné rozšíření. Investice vyšla na cca 600 tisíc korun z rozpočtu
obce. Na jaře plánujeme opravu hřbitovní zdi.
Senioři mají nový výtah
Obec provedla v Domě pro seniory kompletní
výměnu i druhého výtahu. Náklady se pohybovaly kolem 700 tisíc korun. Oba výtahy jsou tak plně
funkční, zářící novotou i LED osvětlením, ale hlavně
splňují nové bezpečnostní prvky. Například mají
tlačítko na přivolání pomoci přímo na dispečink výtahové firmy OTIS, která celou zakázku realizovala.
Dále v tomto objektu obec zrekonstruovala dvě bytové jednotky, a to nákladem cca půl milionu korun.
Tímto postupně provádí obměnu bytového fondu.
Školáci našli novinky
Během letních prázdnin jsme provedli výměnu
starých dřevěných oken na schodišti a chodbě
naší školy. Vloni byly vyměněny šatní skříňky
s kódovým zámkem pro druhý stupeň a letos
přes prázdniny se změnily šatny pro 1.stupeň
z kovových klecí na útulné prostředí. Ředitelka
naší školy Jana Veličková o školu a školku řádně
pečuje nejen po stránce učební, ale i vylepšuje
prostředí pro naše žáky. Za to jí patří velký dík.
Uspořádali jsme akce
Myslíme na své občany a chceme se s nimi
bavit a setkávat se na akcích. I letos jsme proto
uspořádali například Den obce, Beskydskou
heligonku, Setkání automobilových veteránů. Také jsme se na pořádání akcí podíleli.
Za zmínku stojí třeba úspěšný první ročník závodu v běhu Ostravický kros.
A úvěr řádně splácíme…
Při všech těch investicích nesmíme také zapomínat, že řádně splácíme úvěr za kanalizaci. Pro
snížení výše úrokové sazby obec provedla refinancování úvěru. Dalším úvěrem, který v roce 2018 doplatíme, byla financována výměna elektroinstalace
a změna vytápění v objektu mateřské školy.

krátce z obce
Omezený provoz ordinace
Ordinace praktické lékařky Pavly Sýkorové
bude mít omezený provoz. Ve dnech 21. a 22.
12. bude v provozu v běžné ordinační hodiny,
poslední pacient se musí zapsat půl hodiny
před koncem. Ve dnech 27. a 28. 12. bude ordinovat jen od 10 do 11.30, a to jen pro akutní
případy. Zajistěte si své léky včas.

Vzpomínáme

V letošním roce by se dožil náš tatínek Miloš
Matušínský 90 let a maminka Ilona Matušínská 84 let. Stále vzpomínají dcery s rodinami.

Svoz odpadu během svátků

Upozorňujeme občany na úpravu svozu komunálního odpadu během vánočních svátků, a to následovně. Pravidelný pondělní
svoz komunálního odpadu se bude provádět
ve dnech: středa 27. 12. 2017 a středa 3. 1.
2018, pravidelný úterní svoz komunálního odpadu se bude provádět ve dnech čtvrtek 28.
12. 2017, úterý 2. 1. 2018.

Zastupitelé zasednou
naposledy v roce

Poslední letošní zastupitelstvo obce se bude
konat v pondělí 11. prosince v 17.30 hodin
v sále restaurace U Tkáče. Zasedání je veřejné.

Přijďte si pro obecní kalendář

Obec Ostravice vydává kalendář na rok 2018.
K dispozici bude zdarma pro každou ostravickou domácnost od 6. 12. na obecním úřadě
v kanceláři č. 7 u paní Lenky Lojkáskové.
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Malenovice

Ochotníci měli se svou dobrou radou úspěch
slovo starosty

Kalendář do každé rodiny
Vážení spoluobčané,
letošní rok se nám pomalu chýlí k závěru. Nechám na vás zhodnotit si, jaký pro vás byl. Zda
se vám plnily vaše sny a plány či zda budete mít co dohánět i příští rok. Aby vám v roce 2018
toho uteklo co možná nejmíň, přicházíme k vám s naším novým kalendářem. Obsahuje totiž důležité informace o obci, kontakty, termíny významných akcí, které budou v příštím roce probíhat,
včetně termínů služeb pro občany jako například svoz odpadů. Do kalendáře nám svými fotkami
přispěly děti z fotografického kroužku našeho Centra volného času U Rosničky pod vedením
lektorky Karin Cigošové. Tímto jim moc děkuji za skvěle odvedenou práci.
V příštím roce 2018 si připomínáme 80. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Malenovice. Nadcházející rok 2018 bude slavnostní nejen pro naši obec, ale i pro celou republiku, neboť
se celý rok ponese v oslavách stého výročí vzniku samostatného československého státu. Doufám, že se tento kalendář stane součástí vašich domovů a že vám díky něj neuteče ani jedna
zajímavá akce či událost.
Kalendáře vám doručíme domů, případně budou k dispozici na obecním úřadě. Každá domácnost má nárok na jeden zdarma. 
Vladimír Malarz, starosta

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

obecního úřadu a starosta Vladimír Malarz.

Další úspěšnou premiéru mají za sebou malenovičtí ochotníci. Vlastně hned dvě – páteční,
která proběhla 24. listopadu, a sobotní, jež následovala hned další den.
Ochotnický spolek malenovický má totiž tolik členů, že si s jednou premiérou nevystačí
a pokryje hned dvě zcela rozdílná obsazení
stejné hry. Tedy pokaždé s jinými herci, ale
v obou případech takříkajíc se stejným úspěchem, odehráli malenovičtí divadelníci první
dvě představení nové, tentokrát pohádkové
hry Dobrá rada nad zlato. Autorem scénáře
je opět „obecní dramatik“ Pavel Kuběna, který
se postaral také o scénografii a celkový vizuál
představení. Režie se tradičně ujala Jana Ramíková, o kostýmy se postarala Věra Kulihová.
Do posledního místa vyprodaný sál Hospody pod Borovou se tak již dvakrát na bezmála

hodinu a půl proměnil v ladovsky malebnou
pohádkovou krajinu a diváci mohli sledovat
cestu Hloupého Honzy za poznáním toho, co
je v životě nejdůležitější. Cestu napínavou,

nebezpečnou i veselou. Ale víc se nesluší prozrazovat. Přijďte se podívat sami. Třeba hned
3. nebo 17. prosince od 17 hodin opět na Borovou. 
(OSM)

Centrum volného času U Rosničky letos
přivítalo sv. Martina ve velkém. Ačkoliv nebylo 11. listopadu po sněhu ani památky, Martin
k všeobecné radosti dětí nakonec přijel, a to
i na svém bílém koni. Tradiční akce probíhala
v Obecním domě přesně na Martina.
Děti si vyrobily svícny nebo si vzaly lampion
a vyrazily na nedalekou louku, kde už na ně

čekal Martin i se svým koněm a všem rozdal
malé dárky. A protože byla zima, rychle se
všichni vrátili zpět do tepla do Rosničky. Tam
už na děti čekal program i zábavné tvoření. Dospělí si vychutnali svatomartinské víno a dobré
občerstvení. Pochutnávali si například na vynikajících paštikách i na speciálních svatomartinských rohlíčcích. Součástí Svatomartinské-

ho posezení byla i soutěž o nejlepší výrobek
z medu.
Příjemná atmosféra vládla i na akci nazvané Adventní dílna. Přišlo vás opravdu hodně
a v předvánočním ´ateliéru´ tak bylo řádně živo.
Kdo přišel, vyráběl si adventní věnec či svícen.
Rosnička zajistila dostatečné množství výrobního materiálu a pod rukama účastnic vznikaly
opravdu krásné výrobky. Děti si ve vedlejší herně tvořily po svém a komu se nechtělo, mohl
si něco pěkného i koupit. Připraveno bylo také
občerstvení, takže ke štěstí hostů nechybělo
snad vůbec nic.

Rosnička vítala Martina i připravovala advent

Napjatý konec sezóny mladých hasičů z Malenovic
V roce 2017 jsme ve sboru dobrovolných
hasičů sestavili celkem čtyři týmy dětí, které reprezentovaly Malenovice v hasičských soutěžích.
V kategorii starší žáci závodili hned dva soutěžní
týmy, v kategorii mladší žáci reprezentoval Malenovice jeden tým. Dokonce jsme letos poskládali
i tým MINI, kde jsou „špunti“ do 6 let včetně.
Celkem se jedná o více než 30 dětí, a to už
obnáší řadu starostí, počínaje rozdělením tréninků do dvou dnů po dvou hodinách a konče
například logistickým problémem, jak všechny
děti dopravit na soutěže. Mnohdy jsme na soutěž vyráželi v 8–10 autech, což už je taková
středně velká svatba. Naštěstí s těmi nejmenšími jezdili většinou rodiče a také pomáhali další
dobrovolníci, za což všem náleží dík.
Jsme velice rádi, že jsme se pustili do trénování
i těch nejmenších, zařazených do kategorie mini.
Jejich trénink vyžaduje úplně jiný přístup, včetně
přítomnosti jednoho z rodičů. Řeknu vám, že to
jsou ale někdy nervy, kdy po několikaminutové
přípravě základny naháníme ty špuntíky, ať jdou
na start, ale oni zrovna musí jít čůrat (na to jsme
sice už zvyklí i od některých z kategorie mladší)
nebo smrkat, případně na ně přijde slabší chvilka
před startem v podobě slziček. V některých případech jsme museli přistoupit k motivaci nejmenších
závodníků v podobě všemožných úplat... Nutno
přiznat, že se však jedná spíš o výjimky, celkově
je musíme pochválit a ocenit jejich zapálenost.
Vše nám pak vynahradí jejich opravdová dětská
radost, když útok dokončí a když jim řekneme,
že vyhráli. Přál bych vám vidět ty jejich radostné

dětské oči. Vždy když dostanou medaile, tak jsou
na ně náležitě hrdí. Naši nejmladší vyhráli více než
polovinu soutěží, kterých se zúčastnili, škoda jen,
že ještě nebyla liga i v této kategorii.
Další tři naše týmy už byly zařazeny do Moravskoslezské ligy mladých hasičů (MSL MH),
která měla, jako každoročně, 15 ligových kol,
konaných vždy v jiné obci.
V kategorii mladší žáci jsme byli oslabeni
tím, že hodně dětí, které byly loni v této kategorii, již dosáhlo
věku pro přechod
do kategorie starších. Tedy tento
tým byl letos téměř celý nový,
i přesto jsme
však dosáhli slušných výsledků.
Za zmínku stojí
nejlepší výsledek,
kterého jsme dosáhli v lize. Bylo
to v Petřvaldíku s časem 16,07 s. Tenkrát to
byla dokonce bedna, konkrétně 3. místo v ligovém kole. Tým má velký potenciál a věřím, že
v příštím roce budeme sahat po bedně.
Velmi dobře se nám dařilo v kategorii starších žáků. Povedlo se nám postavit už druhým
rokem hned dva týmy v této kategorii. Tedy celkem 14 mladých borců a borkyň. Jak již bylo
zmíněno, hodně nováčků v této kategorii přišlo
z loňského mladšího týmu.

Týmu „Malenovice B“ se podařilo 2x dosáhnout
druhého místa a 1x 3. místa v ligových kolech. Což
celkově stačilo na krásné 7. místo ze 17 družstev,
která soutěžila v kategorii starší žáci v MSL MH.
V týmu „Malenovice A“ byli všichni už ostřílení
borci. Skoro všichni jsou u nás od počátku, co se
dětem v hasiči věnujeme, tedy pět let. Dokonce
pět z nich byli letos v této kategorii naposledy,
vzhledem k dosažení věkového limitu. Navíc
po loňském vítězství v této lize jsme měli ambice
ji vyhrát opětovně.
Předpoklady dosáhnout nejvyšší
mety, a tedy obhájit
loňské vítězství,
zde byly a vypadalo to, že to
bude snadný úkol.
Právem jsme byli
za jedny z hlavních
favoritů a my se
této role rozhodně nechtěli vzdát.
Jenomže realita je někdy jiná, než si plánujeme.
Některé hvězdy týmu z loňského roku zpočátku
sezony „stávkovaly“ a nechodily na tréninky. Pravděpodobně předpokládaly, že pojedou na vítězné
vlně z loňského roku. Když však přišlo na lámání
chleba, tým neměl natrénováno. Celkově tým nebyl sladěný, což je při požárním útoku zcela nezbytné k dosažení dobrého výsledku.
Po prvních čtyřech kolech ligy, kdy jsme se
umístili na 9., 3., 7. a 5. místě, to opravdu nevypa-

Prezence závodníků: 16.00–17.00 v Obecním domě
Start: u Obecního domu
Rodinné centrum U Rosničky a skupina Canicross Beskydy si vás
dovoluje pozvat na Vánoční běžecký závod, který bude probíhat na
území obce Malenovice.
Vítáni jsou všichni, kteří mají zájem s námi strávit sportovní adventní
večer.
Startovné: Zdarma!! Ale pod jednou podmínkou – každý účastník je
povinen mít vlastní čelovku nebo alespoň jinou svítilnu a HLAVNĚ!!
- na sobě jakýkoliv vánoční doplněk!!
Ceny: Ocenění budou vždy první tři v každé kategorii. Na závěr
závodu proběhne TOMBOLA. Vyhlášena bude také nejlepší vánoční
ozdoba závodníka.
(Minimální účast v kategorii je pět účastníků. V případě nenaplnění
bude sloučena s nejbližší kategorií)
Kategorie: Benjamínci (0–6 let) – cca 200 metrů, Mladší žáci (7–10
let) – do 1000 metrů, Starší žáci (11–14 let) – do 2000 metrů, Junioři
(15–19let) – cca 4 km, Muži, Ženy (od 20 let) – cca 4 km

Ve středu 20. 12. od 16.00
Zazpíváme si společně koledy, ochutnáme vánoční
zákusek a možná přinese Ježíšek i nějaký dárek do
herny. Zveme všechny rodiče a malé děti na besídku
u vánočního stromečku.

Milé děti, návštěvníci našeho centra, přejeme vám krásné vánoční svátky plné nádherných zážitků a pořádně veselý Silvestr.

Miluše Plevová a kolektiv

Centra volného času U Rosničky

Slavnostní mše na Borové

24. 12 – 21.00 Slavnostní půlnoční mše
dalo na obhajobu z loňského roku, ba ani na po25. 12. – 8.30 Slavnostní mše
myslnou bednu. Vítězství v lize se ujali naši sou26. 12. – 8.30 Mše svatého Štěpána
sedé z dolního konce Malenovic, a sice Nová Ves.
31. 12. – 8.30 Poděkování za uplynulý rok
A tak jsme si naše netrénující hvězdy vzali do pa1. 1. 2018 – 8.30 Novoroční mše.
rády a poprosili o pomoc i jejich rodiče. Požádali
jsme je, ať je na dobu tréninku osvobodí od domácích prací a ideálně své čtrnáctileté „teenagery“ vyprovodí na trénink do hasiče, aby náhodou nezaV hospodě Pod Borovou se bude 19.
pomněli. Výsledky se ihned dostavily a následující
ledna konat Obecní ples. Vstupenky si
kola ligy jsme byli 5x 1. 1x2. a jednou 5., čímž jsme
mohou malenovičtí občané přednostně zase ujali vedoucího místa v lize s celkem komfortkoupit od 4. prosince u starosty Vladimíra
ním náskokem. Poté přišly prázdniny, kdy jsme
Malarze na obecním úřadě do konce tohoto
vůbec netrénovali, a po prázdninách, kdy zbývala
roku, volně v prodeji pro ostatní pak budou
pouze čtyři kola do konce ligy, přišla studená sprod ledna 2018. Na hosty čeká dobrá zábacha v podobě 8. a 10. místa, která byla způsobena
va i tombola. Jste všichni srdečně zváni.
dvěma osobními chybami našich dvou závodníků.
Bohužel, ne vždy se daří. Tím jsme se ale ocitli
Jak jsme volili do sněmovny
znovu na 2. místě těsně za Novou Vsí s rozdílem
Naše obec Malenovice zaznamenala rečtyř bodů, dvě kola od konce ligy. V předposledkordní účast ve volbách, která byla jednou
ním kole jsme šli však na jistotu. Říkali jsme si:
z nejvyšších v České republice a úplně nejvyšší
„Raději o pár desetinek horší čas, ale na jistotu.“
v našem kraji. Volit totiž přišlo 77,39 % oprávA ano, pilně a usilovně jsme znovu a znovu tréněných voličů. A jak naši občané rozhodovali?
novali. V předposlední soutěži ligy jsme dosáhli
Na prvním místě se umístilo ANO 2011
času 12,72 s, čímž jsme brali opět 1. místo, a naši
(28,50 %), druhá byla ODS (15,63 %), třetí
hlavní konkurenti lehce zaváhali, čímž se propadli
Česká pirátská strana (11,72 %), čtvrtí KDUaž na 5. místo v dané soutěži. Tím se situace před
-ČSL (10,34 %), pátí SPD Tomia Okamury
posledním kolem otočila a my vedli před druhou
(7,35 %), šestá ČSSD (6,89 %) a sedmá skonNovou Vsí o pět bodů. No bylo to „dráááma“ až
čila strana TOP 09 (5,51 %). Další strany už
do konce, poslední soutěž byla rozhodující pro
byly pod hranicí pěti procent.
celý ročník. Měli jsme sice mírnou výhodu, ale i tak
Informace o výsledcích voleb se v minulém
jsme nesměli být o více než dvě příčky horší než
čísle nedopatřením neobjevily, čtenářům se
naši hlavní konkurenti, a to zde může znamenat
za to omlouváme.
i jen 0,2 s. Jistě uznáte, že to není velký náskok.
Tedy znovu jsme nepodcenili přípravu a pokusili
krátce z obce
jít do boje s tím, že pojedeme na „jistý pěkný čas“,
prostě to nenapálit. Nutno přiznat, že nervy praObecního úřad o svátcích
covaly nejen s celým týmem, ale i s námi trenéry
Pokud si budete chtít něco vyřídit na obecním
o to víc, když jsme se dozvěděli, že na poslední
úřadě před Vánoci, musíte to stihnout do pátsoutěži pojedou borci z Nové Vsi až za námi. Tedy
ku 22. prosince. Běžný provoz pak začne až
kalkulace, že dají slabší čas a my pak můžeme
po svátcích v pondělí 2. ledna 2018. V případě
jet na jistotu, byly tytam. Nebudu již déle napínat.
nutnosti volejte starostovi – tel. 724 161 989.
Na krásné nové trati v Lučině jsme dali ještě krásNa Štědrý den za zvířátky
nější čas – 11,8 s. Poté jsme napjatě očekávali,
Také tyto Vánoce můžete vzít děti na Štědrý
jakého výsledku dosáhnou mladí hasiči z Nové
den do lesa. Miroslav Sajdl pořádá tradiční váVsi. Dosáhli velice pěkného výsledku 12,23 s,
noční krmení zvířátek. Sraz je, jako každoročcož jim stačilo jen na 2. místo a také celkově 2.
ně, v 10 hodin u jízdárny. Pojďte se provětrat
místo v lize. Ano, obhájili jsme vítězství z loňského
a udělat dobrý skutek.
roku, ale bylo to dramatické do posledních desetin
Pozvánka na zastupitelstvo
sekund. Jen ještě dodám, že nejlepšího času jsme
Pravidelné zasedání zastupitelů se bude kodosáhli v Oprechticích, a to 11,6 s, což byl také
nat 20. prosince od 18.00 hodin v zasedacím
nejlepší výsledek celé letošní MSL MH.
sále Obecního domu. Hlavním bodem prograPochvala a dík patří nejen všem dětem,
mu bude schválení rozpočtu na rok 2018.
které nás reprezentují, ale také ochotným rodičům a přátelům, kteří nás
podporují, včetně sponzorů.
Sbor dobrovolných hasičů Malenovice
Také bychom rádi poděkovali hasičům z Nové Vsi, a to
nejen za velice dramatizující
a čestný boj, ale i za vzájemnou výpomoc v případě
chybějících členů.
která se koná v sobotu 9. prosince 2017 od 16.00 hodin
 Za vedoucí mladých
v Obecním domě v Malenovicích
 hasičů z Malenovic
Ramík Alois
starosta SDH

Antonín Plucnara

Pozvánka na ples

POZVÁNKA

na

VÝROČNÍ VALNOU HROMADU,
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Metylovice
Milí spoluobčané,
za dveřmi jsou nejkrásnější svátky v roce,
Vánoce. Přejeme vám, abyste při nich zažívali jen samé radostné a spokojené chvíle
a užili si je ve zdraví a štěstí. Prožijte krásně
dny volna i veselý Silvestr. Do nového roku 2017 vám pak
přejeme mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v práci i ve škole. 

Vedení obce a zaměstnanci OÚ

Bilance podzimní fotbalové
sezony mužstva mužů
Sdružený tým Metylovic a Frýdlantu B se
po 13 odehraných kolech drží se 14 body
na prozatímním 10. místě. Během podzimu 4x
zvítězil (Vojkovice 5:0, Návsí 3:0, Baška 5:3
a Palkovice 2:1), 2x se rozešel smírně (Oldřichovice 2:2, Písek 1:1) a 7x zůstal poražen
(Kozlovice 5:0, Nebory 4:3, Nošovice 2:1, Staříč
3:0, Hrádek 5:0, Bukovec 3:2 a Mosty 5:1).
Trochu pozitivní na výsledcích je, že na domácím hřišti v Metylovicích mužstvo ztratilo
body jen ve dvou utkáních, kdy nejprve uhrálo
s lídrem soutěže z Oldřichovic cennou remízu
2:2, když po 20 minutách již prohrávalo 0:2.
Mančaft však dokázal nepříznivý stav do poločasu vyrovnat. Ve druhé půli byly Metylovice jasně lepší, ale protože kluci nedokázali
proměnit stoprocentní příležitosti, tak nakonec
zůstalo jen u toho nerozhodného výsledku
2:2. Oldřichovice na podzim přišly celkově jen
o 4 body, a to za remízy v Písku 1:1 a v Metylovicích 2:2. O domácí neporazitelnost přišel
náš celek až v posledním dohrávaném utkání
s Mosty u Jablunkova. Přestože Mosty byly
a jsou v tabulce na druhé příčce, průběh hry
tomu nenasvědčoval. Do spousty šancí se
dostávali naši útočníci, ale opět je zklamala
koncovka. A tak hosté trestali, de facto jsme
si góly dávali sami. Nejprve stoper Rusina při
odkopu nastřelil Závodného, od něhož míč putoval do prázdné branky, kde už nebyl problém
dostat míč za čáru. U druhého gólu rozehrával
nejprve Šlachta před domácí šestnáctkou volný
přímý kop, u kterého však podklouzl a míč tak
doputoval kousek od něj k hostujícímu útoční-

kovi, který jej poslal do běhu svému spoluhráči,
který snadno překonal osamoceného brankáře
Husera. Ve druhé půli si opět Metylovice vytvořily šance, ale Mosty z ojedinělého protiútoku
trestaly. I když se posléze podařilo snížit opět
na rozdíl dvou branek, hosté byli v utkání nesmírně produktivní. A tak Metylovice utrpěli krutou porážku 1:5.
Asi nás mohou mrzet jednogólové prohry
v Nošovicích, kde domácí o svém vítězství
rozhodli až v 89. minutě, a také v Bukovci, kde
jsme nedokázali navýšit poločasové vedení 1:0,
leč šance na to byly. Na druhou stranu si za tyto
výsledky mohou kluci sami, a to hlavně svým
lehkovážným a nekolektivním přístupem. Vždyť
zápas v Bukovci odehráli jen v 11 lidech, z toho
dva kluci byli z dorostu, a celých 90 minut musel
rovněž absolvovat trenér Roman Hajda (ročník
1976), jenž svůj výkon navíc okořenil dvěma
trefami. Na utkání do Hrádku jelo také torzo hráčů, které musel doplnit Martin Němec a David
Halata + dorostenec z Frýdlantu Petr Jedlička.
Takže i přesto, že v létě došlo ke spojení
dvou mužstev, nouze o hráče je pořád. V kádru
se mohou trenéři opřít jen o zhruba šest hráčů,
kteří jakžtakž poctivě trénují a chodí pravidelně
na mistrovská utkání, u zbývajících hráčů je to
s morálkou a docházkou složitější. Věříme, že
se kluci přes zimu více poznají, pořádně potrénují a vytvoří dobrý kolektiv, který bude táhnout
za jeden provaz. SK Metylovice spolu s 1. BFK
Frýdlant jim k tomu vytvořil a vytváří velmi slušné podmínky, tak nyní už je to jen na nich.

Lukáš Halata

Děti z mateřinky měly pestrý podzim
Podzim pomalu končí, a tak dřív, než sníh
pokryl naši zahradu, jsme se ji s dětmi z naší
školky rozhodli symbolicky uzamknout, rozloučit
se s podzimem a zimu přivítat. Děti si vyrobily
krásné klíče a naučily se krátkou básničku. Je
na místě pochválit kreativní rodiče a poděkovat
jim, že se do naší akce „Podzimníčci“ aktivně
zapojili a svým dětem vyrobili krásné kostýmy.
Děkujeme.
V měsíci listopadu se i nejmenší děti z oddělení Krtečků z Mateřské školy v Metylovicích zapojily do projektu Festival čtení, který pořádala
Městská knihovna ve Frýdku-Místku. Společně
jsme se seznámili s obrázkovými knížkami, které mají děti k dispozici v třídní knihovně. Povídali
jsme si, jak je důležité s knihou správně zacházet a jaké báječné pohádky a příběhy se z nich
dozvíme. První krok jsme zvládli úspěšně a věřím, že budeme společně dál objevovat nové
poznatky, které každému z nás kniha přináší.

napadlo uspořádat tuto soutěž. Spolužáci byli
nadšeni a moc je to bavilo. Skvělé je, že se zapojili úplně všichni. Finále plánujeme na konec
školního roku, ale ještě ladíme další podmínky,“
řekl ředitel soutěže Tomáš. Jak dále pokračoval, ve hře je i myšlenka, že by se soutěže
mohly zúčastnit i děti z nižších ročníků. To se
ale teprve uvidí. Samotný otec myšlenky měl
v Talentu kouzelnické číslo. „Převažoval ale
většinou zpěv. A jestli nás někdo překvapil?
Ano, náš spolužák Tadeáš svou vynikající hrou
na bubny,“ dodal Tomáš.

V říjnu jsme s dětmi probírali téma Tiše, tiše
ježek spí. Děti si osvojily poznatky o volně žijících zvířatech, o soužití s nimi a jak jim můžeme
pomáhat před zimou. Při této příležitosti jsme

dali do tašky kaštany a vydali se s dětmi ze třídy Sluníčka a Medvídků na Čupek ke krmelci,
abychom dali zvířátkům na chladné a mrazivé
období něco na zub.  Kolektiv učitelek MŠ

a vydržel v ní následujících pět desetiletí ve funkci
řidič-strojník. Byl jedním z hlavních organizátorů
stavby nové hasičské garáže, která probíhala
v letech 1970–1972. V roce 1974 se stal hlavním strojníkem sboru. Díky svým schopnostem
a zručnosti byl schopen většinu oprav naší techniky (Škoda 706 RTHP, GAZ, ARO) provádět
svépomocí, což vedlo ke zrychlení oprav a také
nemalým úsporám. Členem výboru SDH Metylovice se stal v roce 1966, v letech 1970–2005
působil ve funkci revizora účtu.
Silvestr Pavlásek byl u zrodu družebních
vztahů mezi SDH Metylovice a DHZ Turzovka ze Slovenska. Tato družba trvá oficiálně již
od 20. listopadu 1976 a v současnosti má pozitivní vliv na uskutečňování Programu přeshraniční spolupráce ČR-Slovensko obcí Metylovice
a městem Turzovka.
I přes svůj pokročilý věk je stále aktivní při
organizaci veškerých akcí našeho sboru, ať už
se jedná o hasičský ples, TFA, pohárovou soutěž zařazenou do Moravskoslezské ligy, recesní
Soutěž netradičních družstev, sběr železného
šrotu, Metylovský krmáš nebo menší brigády.
Slivestr Pavlásek je vzorem pro mladou generaci.
Udělená vyznamenání:
1965 Čestné uznání SDH
1967 Čestné uznání OSH
1970 Medaile Za příkladnou práci
1990 Medaile Za zásluhy

1996 Čestné uznání SH ČMS
1998 Odznak sv. Floriána
2006 Medaile Za mimořádné zásluhy
2008 Pamětní medaile k 35. výročí založení
hry Plamen
2010 Řád sv. Floriána
2010 Stužka za věrnost 50 let
2013 Medaile Za mezinárodní spolupráci III.
Stupně
2014 Medaile 150 let českého hasičstva
2015 Čestné uznání KSH
2016 Medaile Krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje
2017 Titul Zasloužilý hasič

Silvestr Pavlásek si zcela jistě
zaslouží titul Zasloužilý hasič
Silvestr Pavlásek obdržel ve čtvrtek 9. listopadu v Přibyslavi titul Zasloužilý hasič. Zcela
nepochybně si ho zaslouží.
Silvestr Pavlásek se narodil 30. prosince 1943.
Po vyučení začal pracovat v podniku Válcovny plechu Frýdek-Místek, ve kterém vydržel, s výjimkou
dvouleté základní vojenské služby, na různých
pozicích až do svého odchodu do penze v roce
2003. Do Sboru dobrovolných hasičů v Metylovicích vstoupil v roce 1960 a hned se nakrátko zapojil do dorosteneckého družstva. Po svém návratu
z vojny byl členem soutěžního družstva mužů,
které v letech 1963–1967 pětkrát v řadě zvítězilo v okresním kole Celostátní soutěže požárních
družstev, zároveň přiváží vítězství z pohárových
soutěží z blízkého i vzdálenějšího okolí. V roce
1967 i na jeho popud metylovský sbor uspořádal
první ročník terénní soutěže, která je v současnosti
se svými padesáti uskutečněnými ročníky nejstarší nepřetržitou pohárovou soutěží na Frýdecko-Místecku. S rolí aktivního závodníka (strojníka)
v mužském družstvu se rozloučil až krátce po své
šedesátce. Ještě ve svých třiašedesáti letech startoval na veteránské soutěži v kategorii 40+.
Coby trenér vychoval pan Pavlásek několik
generací metylovských závodníků, ze kterých
těžila nejen naše výjezdová jednotka, ale celý
sbor. Mezi jeho hlavní trenérské úspěchy patří
stříbrné medaile mužů a žen v Moravskoslezské
lize v požárním útoku 2004 a v roce 2014 se pod
jeho vedením stal metylovský tým nad 35 let mistry Moravskoslezské ligy.
Po roce 2000 se pan Pavlásek stal rovněž hlavním strojníkem našich žákovských družstev, která
se zapojují jak do okresního kola hry Plamen, tak
absolvují i nemalý počet pohárových soutěží v našem okolí. Dá se tak říct, že vliv Silvestra Pavláska
je v metylovském sboru od nejmladších věkových
kategorií, až po ty nejstarší. Dodnes se také podílí
na vývoji a údržbě soutěžních strojů.
Silvestr Pavlásek do výjezdové jednotky SDH
Metylovice vstoupil již ve svých dvaceti letech

Obec staví pro děti
hřiště
Školáci hledají talenty mezi sebou Dětské nové
hřiště vyrůstá v těchto dnech v míst-

Děti ze 4. a 5. ročníku naší školy si zpestřují hudební výchovu soutěží Talent školy. „Akci
mají na starost samotné děti, my dospělí jim
do toho nemluvíme. Vybírají si porotu, řídí si
samy celou soutěž. Pojaly to podle známé televizní soutěže Česko má talent. Většinou účastníci zpívají, ale občas se najde někdo i s jinými,
například akrobatické prvky, zajímavými kouzly
a podobně,“ říká pyšně ředitelka školy Barbara
Raszyková, které se dětský projekt moc líbí.
Soutěž se týká pouze žáků ze čtvrté a páté
třídy. „V hudebce jsme zpívali, a tak mě jednou
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ní části Paseky. Pro nejmenší zde budou houpačky, a to kladinová a závěsná, lezecká stěna, skluzavka či průlezky nazvané Tělocvična.
Celá plocha bude pečlivě vysypaná pískem,
aby se předešlo zraněním a také aby si v něm
děti mohly v létě hrát. Hřiště by mělo být hotové do dokonce roku. Děti tak dostanou od obce
malý vánoční dárek. „Obrátili se na nás rodiče,
že v tamní oblasti není pro jejich potomky žádné
vyžití. Proto jsme jim vyšli vstříc. Loni jsme jedno malé hřiště postavili na dolním konci obce,
a pokud je mi známo, je docela hojně využíváno. Toto nové hřiště vyjde na zhruba 350 tisíc
korun,“ uvedl starosta Metylovic Lukáš Halata.

Halloween pobavil a postrašil malé i velké

Strašidelný Halloween u nás v obci byl plný
vlkodlaků, Monsters, katů, zombie, mrtvých
zdravotních sester, strašidelných klaunů, kostlivců a všeho možného nesmrtelného, co vylézá
na povrch země jen tenhle večer.
Naše strašidla měla jen svůj vytyčený směr,
kde mohou být. Byl to strašidelný tunel, hřbitov
(jejich domov), tůně se svíčkami, kde postával
hodný lesní duch a nechal děti plovoucími svíčkami zahnat vše zlé, kterým právě prošly. Ovšem
další strašidla, které za námi dorazila z různých
úkrytů Metylovic (nejvíce jich vypustili ze základní
školy, kde se všechna ta strašidýlka naučila výborně strašit, vyrobila si náramky, které zahání
všechno zlé, namalovala hrůzostrašné dýně
a obrázky), tak měla volné pole působnosti a dokonce zahnala do ústraní i našeho otrlého slámového ducha, který straší v místních polích.
Stateční jedinci si mohli dát zdarma něco
na zub, jako například krvavou klobásku, ohnivé
muffiny a meče, prsty zlé čarodějnice, teplý krvavý čaj nebo perlivou žluč.
Je to jeden jediný večer, kdy se můžeme
navzájem postrašit a všichni se bát. A i když
se na nás přišly podívat i hodně malé děti, tak
věříme, že si nikdo neodnesl noční můru a příští rok na sebe zase „bafneme“. Dospělí smrtelníci se ale také báli, a zatímco se strachy třásli
u stánku s teplou medovinou, tak malá strašidla

popisovala pekelné lampióny, které vypustila
vzhůru do nebe nebo zpět do peklíčka. A když
jedno ze zkrvavených strašidel vyhlásilo ohnivé
vystoupení Rytířů svatého Grálu, byli všichni ze
strašidelného pole pryč a nechali se unést show
plnou plamenů.
Halloweenský večer proběhl ve velmi úspěšné
spolupráci Sdružení rodičů a kolektivu základní
školy a tímto posíláme velké díky celému školnímu sboru, který nám s Halloween party pomohl
a dotáhl k dokonalosti! 
Petra Šimíčková

Mše v kostele Všech svatých
Neděle 24. 12. – 23.00
Pondělí 25. 12. – 10.00
Úterý 26. 12. – 10.00 Svátek sv. Štěpána
Neděle 31. 12. – 10.00
Pondělí 1. 1. 2018 – 10.00

Odvoz odpadů v prosinci
Odvoz odpadů v měsíci prosinci 2017
je ve středu 13. a 27. 12. 2016.

Přijďte fandit na Vánoční turnaje
16. 12. – Ping-pong - 9.00 h.
27. 12. – Badminton - 9.00 h.
28. 12. – Volejbal - 9.00 h.
29. 12. – Nohejbal - 9.00 h.
Všechny turnaje se hrají
v tělocvičně v Metylovicích.

Předvánoční jarmark byl i s mikulášskou nadílkou

Lidé si mohli koupit tradiční vánoční ozdoby.

Na jarmarku zpívaly děti z naší základní školy.
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Pstruží

Vítání nových občánků
Dne 11. listopadu v zasedací místnosti
Obecního úřadu Pstruží proběhlo slavnostní
Vítání občánků do života.
Úvodní slovo přednesla paní Vlasta Pečenková, která přivítala rodiče nových občánků a jejich
rodinné příslušníky. Celkem jsme přivítali 10 nových občánků. Následovalo kulturní vystoupení
v podání žáků ZŠ. To se dětem opravdu moc povedlo a zpestřily tím tuto slavnostní událost.
Paní Anna Matějková poté představila nové občánky a po krátkém proslovu starosty obce Milana
Vaňka byli noví občánci přivítáni do velké rodiny
občanů naší obce a jejich rodiče se podepsali
do pamětní knihy. Rodiče potom měli možnost uložit své ratolesti do kolíbky a společně i s rodinnými
příslušníky se vyfotografovat. Celou tuto slavnostní
atmosféru hudebně doprovázela slečna Kolesová.
Jsme moc rádi, že v obci přibývá nových občánků, přejeme dětem i jejich rodičům, aby se
jim zde dobře žilo.

Vážení spoluobčané,
Dovolte mi, abych Vám všem popřál
krásné a veselé svátky
plné lásky, sváteční pohody a klidu.
Zároveň Vám do nového roku 2018 přeji
všechno nejlepší, hodně štěstí,
pevné zdraví, osobní a rodinné pohody

náct prvňáčků do „Řádu čtenářského“, předali
vlastnoručně vyrobené záložky i již zmíněné – tolik
očekávané – Slabikáře. Nechyběla také „třešnička na dortu“ v podobě malého občerstvení, které
tyto slavnostní chvíle jen podtrhlo. Našim malým
čtenářům přejeme mnoho dalších pokroků a krásných zážitků s knihou nejen na půdě naší školy.

Prosinec plný očekávání

Milan Vaněk
starosta obce Pstruží

A je tu opět turnaj!
I v letošním školním roce se na Základní
škole T. G. Masaryka ve Frýdlantě nad Ostravicí uskutečnil tradiční florbalový turnaj
pro základní školy, respektive pro jejich první
stupeň. Zahrát si přišlo šest týmů, mezi nimiž
nechyběli ani naši žáci. Odehrálo se několik
krásných a napínavých zápasů, ve kterých

Huráá, jsem čtenář!

Naši prvňáčci mají za sebou celé tři měsíce povinné školní docházky, za kterými je skryta spousta píle a veliká snaha naučit se novým poznatkům.
Proto na konci listopadu nastal ten pravý čas pro
předání Slabikářů. ¨
Této milé činnosti se ujali starší spolužáci ze
čtvrté třídy, kteří s nadšením pasovali všech tři-

jsme změřili své síly s týmem Základní školy
T. G. Masaryka, Pržna a Kunčic pod Ondřejníkem a vybojovali tak chvályhodné 5. místo.
Všichni zúčastnění tak odešli nejen spokojeni,
ale i se zaslouženou sladkou odměnou a diplomem.
Už nyní se těšíme na další sportovní klání!

Vstoupili jsme do posledního měsíce v roce.
Prosinec je, zejména pro děti, měsíc kouzelný,
tajemný, plný očekávání vysněného vánočního dárečku a pokud nám svatý Martin přiveze
na svém bílém koni sníh, tak je také jedním
z měsíců, kdy „paní Zima“ ukáže, kdo přebírá
v tomto čase nadvládu.
V měsíci listopadu se do naší školky přišli
podívat noví kamarádi. Ovšem nebyli to kamarádi dvounozí, ale čtyřnozí, navíc chlupatí
a s čumáčky. Za dětmi přišli pejsci, speciálně
vycvičení pro výkon canisterapie, kteří se svými psovody ze společnosti „Podané ruce“ předvedli různé „psí kousky“, ukázali svou poslušnost a také oddanost k lidem, kteří jejich pomoc
potřebují. Děti si také mohly samy vyzkoušet
roli psovoda.
Svátek Halloween, předvečer všech svatých, nepatří mezi typický český svátek. Přesto

se více a více dostává také do českého prostředí. U této příležitosti jsme si společně s dětmi
vyřezali a vydlabali dýně, za které děkujeme
rodičům našich dětí. Dýňová semínka jsme
očistili, vysušili a příští rok se z nich pokusíme
s dětmi vypěstovat nové rostliny. Nově vytvořená díla strašidelných dýní nám na nějakou
dobu zkrášlila schodiště u vstupních dveří.
Že jsou naše děti nadšení výtvarníci, to už
dávno víme. A proto malujeme, tvoříme, lepíme, stříháme, až se nám od pastelek práší.
Ve třídě Krteček si děti vyrobily barevnou paletu skřítka Podzimníčka metodou roztírání akrylových barev pod sáčkem. Ve třídě Beruška si
děti vyzkoušely vyrobit inkoustem pomalovaný
deštník a jaké bylo jejich překvapení, když bar-

va začala mizet při jejich zdobení zmizíkem.
Do třídy Květinka přiběhla lesní zvířátka, a prostřednictvím zručných dětských rukou a suchých pastelů vznikali ježci, zajíci, sovy nebo
srnky.
Velice děkujeme rodičům Danečka Cvika
ze třídy Květinka za sponzorský dar, za který
jsme dětem zakoupili dětský obchod včetně
kompletního vybavení. V našem obchodě je
od rána dlouhá řada a milé prodavačky a prodavači umí nabídnout široký sortiment zboží,
čerstvé koláče či ovoce a zeleninu.
Přejeme vám za kolektiv MŠ klidné předvánoční období, radostné a požehnané Vánoce
a šťastné chvíle s vašimi dětmi a rodinami.

MŠ Pstruží, Věra Otawová

Poskytování právních služeb
pro občany obce
Obec Pstruží uzavřela Smlouvu o poskytování právních služeb advokátem pro občany
obce Pstruží. Tato služba spočívá v poskytování ústní právní porady občanům obce Pstruží
přímo v obci, a to dvouhodinové právní poradny
realizované pravidelně jedenkrát do měsíce.
První právní poradna je naplánována na 29.
ledna 2018 v době 16.00–18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Z historie Sboru dobrovolných hasičů ve Pstruží / I.
V polovině příštího roku uplyne 70 let od založení hasičského sboru ve Pstruží. Tohle výročí je pádný důvod k tomu, podívat se do historie
a připomenout si důležité okamžiky z bohaté
historie sboru. Jak se zdá, 70 let není dlouhá
doba ve srovnání s historií okolních sborů.
Tento pozdější termín založení byl dán
geografickým a katastrálním členěním obce.
Domy byly stavěny ve velké vzdálenosti jeden
od druhého a ani centrum obce u školy nebylo
hustě zastavěno. Z toho důvodu se případný
požár příliš nešířil a postihoval obvykle pouze
jediný objekt. Vedení obce v té době nemělo
žádné finanční prostředky na pořízení zařízení
pro hasiče. Nicméně požáry vznikaly a můžeme některé vzpomenout. V roce 1930 vznikly požáry v domě č.p. 72 u pana I. Šimčáka
a v domě č.p. 89 u pana J. Rajnoška. V roce
1935 hořelo v domě č.p. 137 u pana K. Štěrby
nebo kdy shořelo hospodářské stavení u domu
č.p. 39 u pana L. Menšíka. V roce 1936 shořel
dům č.p. 13 u pana M. Hrčka. K hašení těchto

požárů pak byli povoláváni hasiči z Čeladné
Tato povinnost a snaha ochránit svůj majetek
nebo z Frýdlantu. Povětšinou k hašení v té
vedla k založení Sboru dobrovolných hasičů
době sloužily ruční vahadlové čerpadla na kotaké ve Pstruží. V příštím pokračování zmíníme
čárovém podvozku tažené koňmi, jak vyprávěli
okolnosti, které bezprostředně předcházely
přímí účastnící zásahu při požáru domu u pana
založení SDH a také přesný datum a průběh
Rajnoška. (Dům byl na hranicích s Čeladnou,
ustavující schůze. 
kronikář SDH
nedaleko od základRozpis vývozů komunálního odpadu rok 2018
ní školy.) Úspěšnost
u takového zásahu OBEC - MĚSTO
i s ohledem na do3
17
31
jezdový čas byla LEDEN
opravdu minimální.
ÚNOR
14
28
Obnova po II. světové válce vedla BŘEZEN
14
28
ke vzniku nových
11
25
místních samospráv DUBEN
– místních národních
KVĚTEN
9
23
výborů, které měly
kromě dalších úko- ČERVEN
6
20
lů a povinností řešit
4
18
také požární bez- ČERVENEC
pečnost v obcích. SRPEN
1
15
29

OBECNÍ ÚŘAD PSTRUŽÍ
Rok s rokem se sešel a je tu zas ten krásný předvánoční čas. Čas,který je nejen časem
spěchu a shonu,zastavme na chvílí ten shon a zmatek

ADVENTNÍ ROZJÍMÁNÍ

Pstruží - lichá středa

ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

12

26

10

24

7

21

5

19

PSTRUŽÍ – CUKRÁRNA POD ŠKOLOU
OTEVÍRACÍ DOBA – PROSINEC

„U VAŘONKY,PUNČE A DALŠÍCH
VÁNOČNÍCH SPECIALIT“
PŘEDVÁNOČNÍ ATMOSFÉRU ZPESTŘÍ
HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ PAVLA BÝMY
S EVOU HORECKOU

8. 12. 2017 OD 15:00
VE VENKOVNÍCH PROSTORÁCH U DĚTSKÉHO
HŘIŠTĚ

PONDĚLÍ: ZAVŘENO
ÚTERÝ – PÁTEK: 10 – 14
SOBOTA – NEDĚLE: 10 – 15
24. 12. – 2. 1. 2018 ZAVŘENO
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!!!
Najdete nás: Pstruží 350, naproti ZŠ
Provozovatel Patrik Bialoň
Objednávky tel.: 603 550 759, email: jarmila.bialonova@seznam.cz

PRODEJ PEČIVA A ZÁKLADNÍCH POTRAVIN!

Strašidelné nocování ve škole

Jaké je to ve škole, když skončí vyučování?
To jsme si společně s dětmi vyzkoušeli z 24.
na 25. října. A tak jsme se krátce po 18. hodině sešli rovněž ve třídách a připravili si své
místečko na spaní. Jakmile se děti převlékly
do nejrůznějších kostýmů – duchů, kostlivců,
čarodějnic a jiných strašidel, mohla vypuknout
večerní zábava!
Vše začalo halloweenskou diskotékou a soutěžemi o nejlepší tanečníky. Posléze následovala
spousta zábavných her
a stanovišť, na kterých
děti poměřily své síly
v prolézání pavučinou,
lovu rybiček či foukání duchů. Na závěr byli všichni

zúčastnění odměněni sladkou odměnou a koukáním na pohádky ze svých spacáků. Ráno
kolem 7. hodiny jsme se již všichni probouzeli
a těšili se na návštěvu kina. Všichni nocování
ve škole brali jako velké dobrodružství a těší se
na další podobnou akci.

poděkování

Poděkování obci za zájezdy

Dovolte mi poděkovat představitelům Obecního úřadu Pstruží za zájezdy, které byly uskutečněny v tomto roce 2017.
První zájezd Jízda králů a Hostýn, druhý zájezd byl do automobilky v Nošovicích, byl to zážitek vidět moderní pracoviště v překrásném prostředí. Jako bonus byla návštěva pivovaru Vojkovice, viděli jsme výrobu piva, hezkou hospůdku a dobře vybavený obchod. Další zájezd byl
do Vítkovic, kde jsme se vrátili do dětských let, kdy jsme četli knihy Julia Vernea, viděli jsme tam
různé přístroje, co Verne popisuje ve svých románech. Rovněž patří dík p. Krautovi, který měl
zájezdy na starosti a nás doprovázel. Dík p. starostovi a zastupitelům Pstruží, kteří to důchodcům umožnili.
Účastnice zájezdů A. B.

– 11 –

Čeladná, Kunčice p. O.

Prosinec 2017

Trocha poezie nikoho nezabila

Listopadový program klubu byl rozmanitý,
takže si každý mohl vybrat dle svého zájmu.
K tomu probíhaly standardní programy (zdravotní cvičení, karban, Všehomix, angličtina),
takže se „naši“ senioři rozhodně nenudili.
Podzimní cesta do Pstruží
Již kultovní vycházka s cílem v restauraci Vlčárna poskytla jako obvykle nádherná
beskydská panoramata, umocněná podzimní
malebnou hrou barev přírody. Ve Vlčárně jako
obvykle příjemně, počasí vstřícné, tož co víc
si přát.
Vzpomínání u fotek
Následující čtvrtek se uskutečnilo další
pokračování cyklu Fotománie, kdy si prohlížíme klubové fotky a zavzpomínáme na dřívější akce, tentokráte z roku 2013. Nakonec
přítomní vybrali fotku roku a ještě jsme stačili
decentně oslavit kulatiny paní Marie.
V Telči podruhé
S paní Kristou Černou jsme se podruhé
vypravili do skvostné Telče jako volné pokra-

čování jejího červnového pořadu. A opět jsme
zjistili, proč je město vyhlášenou památkou
UNESCO.
Lehce poetické odpoledne
s poezií a kytarou
V literárním světě je říjen pojat jako měsíc
poezie, takže opět po roce jsme v klubu přivítali naše milé básníře z Literárního klubu Petra
Bezruče paní Dajanu Zápalkovou a pana Bohumíra Viduru s jejich prezentací své tvorby.
Program zpestřil a umocnil pan Aleš Ludvík se
svou kytarou.
Ještě v listopadu…
Poslední listopadový den po čase opět
zavítá do klubu naše oblíbená jedinečná frýdlantská harmonikářka a zpěvačka paní Jarmila Ručková a spolu s ní si zazpíváme známé
melodie.
Co nás čeká v prosinci
Začneme čtvrtečním mikulášským hudebním odpolednem s Pete-Saxem, den poté
pojedeme busem do ostravského Planetária,
posléze tradičně přivítáme dětičky z MŠ Čeladenská Beruška, následuje předvánoční cesta
do hospody a mezi svátky pak předsilvestrovské posezení, čímž zakončíme program klubu
v roce 2017. Do půli měsíce ještě poběží pra-

Paní Krista Černá a její Telč.

Aktéři lehce poetického odpoledne.

videlné aktivity (viz výše).
Kompletní program na měsíc prosinec najdete jako obvykle v Čeladenském zpravodaji,
v klubu, v infocentrech Čeladná a Pstruží nebo
na www.senioriceladna.cz.
Klubovnu naleznete v přízemí Domu
s pečovatelskou službou, kontaktovat mě
můžete osobně, telefonicky (737 532 227,
731 505 585) nebo přes e-mail petr.bernady@
seznam.cz.
Závěrem přijměte pozvání na naše klubové
akce a přání hezkých a pokojných Vánoc.

Petr Bernady

Měsíc listopad se nesl ve vzpomínkách…
Není snad rodiny, která
by v tomto „dušičkovém“
čase nenavštívila hrob
svého blízkého předka a nezavzpomínala
na společně prožité chvíle s ním.
Obec Čeladná si připomněla 70 let od hrdinské smrti legendárního partyzánského velitele 1. Československé brigády Jana Žižky
z Trocnova poručíka Janko Ušiaka. Pietní akt
k uctění jeho památky, ale také dalších obětí
tragických událostí se uskutečnil v pondělí 3.
listopadu na čeladenském hřbitově a my jsme
byli při tom. Zástupci naší školy v čele se školním pěveckým sborem obohatili setkání svým

dojemným kulturním vystoupením.
Historie se rovněž ukázala ve filmu „Po strništi bos“, jenž zhlédli žáci druhého stupně
ve frenštátském biografu. Děj se odehrává
v Protektorátu Čechy a Morava, těžkém období našich dějin. Příběh jednoho chlapce na pozadí událostí 20. století žáky zaujal lidskostí,
dramatickým dějem i typickým svěrákovským
humorem.
Moudra našich předků dýchla na děti školní
družiny v Ezopových bajkách. Vybrané příběhy jim přijeli zahrát herci z Divadélka pro školy
z Hradce Králové. Jejich interpretace vtáhla
malé diváky do děje a ti se nadchli pro závod

želvy se zajícem, která svým úsilím dokázala
nad ním zvítězit. Také byli napjatí, jestli vrána uvěří lichotkám mazané lišky, a poučili se
příslovím „když dva se perou, třetí se směje“.
V listopadovém měsíci na naší škole proběhl 2. ročník literární soutěže Kalusův kalamář. Každoročně si tímto připomínáme básníka, spisovatele a učitele, který dlouhá léta
žil, tvořil a učil u nás v Čeladné. Letošní téma
„Rodina moje jediná“ evokovala v dětech touhu po bezpečí domova a rodinném zázemí,
které si odpradávna v sobě nosíme. Na základě této motivace vznikla velmi poutavá dílka.

Hana Golasová, ZŠ Čeladná

Pohled z altánku na zpáteční cestě ze Pstruží.

Kunčice p. O.
ZŠ a MŠ Karla Svolinského
Vá s s r d e č n ě z v e n a d o b r o č i n n ý

Předvánoční
koncert
který se bude konat
v úterý 19.12. 2017 od 17:30
v kostele sv. Máří Magdalény v Kunčicích p.O.
Na koncertu vystoupí děti z kunčické ZŠ a MŠ a
soubor Ondřejníček.
Přijďte je, prosím, podpořit v jejich snažení
a přispějte zároveň na dobrou věc.
Vstupné dobrovolné.

17. 12. 2011

Celý výtěžek z koncertu bude použit na nákup vybavení ZŠ a MŠ.

19. festival
mezinárodní

Kunčice p. O.

Kalendář obce Kunčice

Kalendář obce Kunčice pod Ondřejníkem na rok 2018 je krásně barevný a veselý!
Obrázky do něj malovaly děti z naší mateřské a základní školy. Opět rozdáváme z
darma do každé domácnosti. Záleží tedy, kolik rodin na uvedeném čísle popisném
bydlí. Letos máme navíc minikalendářík – pro každého do vyčerpání zásob.

Respektujte
se navzájem

adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel
pořádaný pod záštitou biskupa Ostravsko–opavské diecéze Mons. Františka Václava Lobkowicze, 1. náměstka
hejtmana Moravskoslezského kraje Lukáše Curyla, primátora statutárního města Frýdek-Místek Michala Pobuckého,
starostky městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky Liany Janáčkové, starostky města Frenštát pod Radhoštěm
Zdeňky Leščišinové, starosty obce Kozlovice Miroslava Tofla a starosty obce Kunčice pod Ondřejníkem Tomáše
Hrubiše.

Kunčice pod Ondřejníkem

Během léta jsme dostali tip na zajímavou
ceduli, kterou použila Obec Ostravice na frekventovaných místech v obci. Děkujeme vedení obce Ostravice, že nám poskytlo podklady
a kontakty na zajištění výroby stejných cedulí.
Doufáme, že pomohou všem účastníkům
silničního provozu uvědomit si, že nejsou
na cestě sami. Cedule „Řidiči, cyklisté, chodci,
respektujte se navzájem“ si nově můžete všimnout cestou pod Stolovou (směrem na penzion
Jurášek, dále na Maralově kopci nedaleko restaurace Na Maraláku a také u vjezdu do areálu školy – na snímku).

Sál Restaurace Huťařství
15. 12. 2017 v 18:00
Komorní sbor

NYKLBAND z Frenštátu p. R.

JITKA ŠURANSKÁ TRIO
Cimbálová muzika

KONOPJAN z Ostravy
Vstupné 100 Kč
SRPDŠ a ZŠ a MŠ Karla Svolinského Kunčice pod Ondřejníkem

BĚHEM FESTIVALU PROBÍHÁ FINANČNÍ SBÍRKA PRO PEPÍKA MALINÍKA VE SPOLUPRÁCI S CHARITOU FRENŠTÁT p. R.
DALŠÍ FINANČNÍ DAR VĚNUJE FIRMA FERRIT STARÉ MĚSTO.

VÁNOČNÍ JARMARK

Pořádá agentura Zdeny, SLPT Valašský vojvoda, za finanční podpory Moravskoslezského kraje, statutárního města
Ostrava, městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, statutárního města Frýdek-Místek,
města Frenštát pod Radhoštěm, obce Kozlovice a obce Kunčice pod Ondřejníkem.

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

VE ČTVRTEK 7. PROSINCE 2017
OD 15:00 DO 17:00 HODIN.
TĚŠÍME SE NA VÁS!

Architektonická soutěž
Dnem 13. 11. jsme vyhlásili urbanisticko - architektonickou soutěž Nové centrum
v Kunčicích pod Ondřejníkem.
Soutěžní podmínky a soutěžní podklady
naleznete na úřední desce a na našem profilu zadavatele.

Předprodej: Obecní úřad Kunčice pod Ondřejníkem od 27. 11. 2017 - tel. 556 850 154
GENERÁLNÍ PARTNER: PARTNEŘI:

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

HLAVNÍPARTNEŘI:
ČESKÁ REGIONÁLNÍ TELEVIZE

KOZLOVICE

www.CRTV.cz

PARTNEŘI:
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Prosinec 2017
slovo místostarostky
Milí sousedé,
dovolte mi s koncem roku poděkovat vám všem, kteří jste celý rok usilovali o to, aby Janovice
vzkvétaly. Samozřejmě tím nemyslím jen obecní zaměstnance a volené zastupitele, členy komisí
a výborů, ale všechny aktivní členy místních spolků, díky kterým to na dědině žije. Velký dík patří
i ZŠ a MŠ Janovice, která byla celý rok také pevnou součástí komunitního dění.
Do Vánoc zbývá již jen pár týdnů, a tak vám přeji, abyste všechny přípravy zvládli s minimem
stresu, aby se vám povedlo cukroví, pokud pečete, abyste vybrali ten nejkrásnější stromeček,
pokud nemáte ten samý jako loni (a třeba i předloni), abyste pořídili kapra vykrmeného tak akorát, případně jinou dobrotu, která nesmí chybět na vašem slavnostním menu. Ale hlavně přeji
nám všem, abychom po předvánočním spěchu nakonec strávili svátky v klidu, pokoji a v kruhu
svých blízkých. 
Gabriela Milotová, místostarosta

Známe vítězku 2. ročníku
vánoční výtvarné soutěže
Letos podruhé vyhlásila sociální komise zřízená Radou obce Janovice výtvarnou soutěž
s vánoční tematikou. Přesto, že celkový počet
obrázků byl nižší než loni, bylo
z čeho vybírat a opět jsme
žasli nad precizností a nápaditostí některých výtvorů.
Tím spíše, že všem autorům a autorkám nebylo více
než deset let. Nebudu už vás
déle napínat a prozradím,
že vítězkou druhého ročníku
se stala Kája Gurecká ze 4.
třídy. Její vánoční zátiší se
svícnem obecní novoročenku
jistě rozzáří. Druhou příčku
obsadila Amálka Koribaničová ze 3. třídy za větvičku

s baňkami a bronz si odnesla Markétka Šupálková z 1. třídy za obrázek s vánočním stromečkem a dárky. Nejen tyto tři děti, ale všechny ty, které byly nominovány
do soutěže svými třídami,
obec odměnila.
Obecní novoročenku věnujeme všem zastupitelům a zaměstnancům obce a budeme
ji rozesílat také do okolních
obcí, místním spolkům, podnikatelům a spolupracujícím
dodavatelům. A samozřejmě
bude určena také vám, všem
občanům Janovic. Krásné
Vánoce.

Gabriela Milotová,

místostarostka

Janovice

10. ročník Svatomartinského lampionového průvodu

V pátek 10. listopadu se již podesáté parkoviště před školou v Janovicích zaplnilo dětmi
s lampiony a průvod, pořádaný spolkem PRVOČAS, prozářil podzimní podvečer. Velmi mě
potěšilo, když se na dotaz „Kdo je na průvodu
podesáté?“ ozvalo mnohohlasé „Já!“ dnes již
náctiletých dětí, které jsou stále této akci věrné.
Zároveň však Svatomartinský průvod získává
i nové příznivce, neboť na dotaz „Kdo je na průvodu poprvé?“ se také ozvalo neméně hlasité
„Já!“ malých capartů. A to se ještě nehlásily
děti v kočárcích…
Program pro děti začal již o půl čtvrté podzimními dílnami v prostorách ZŠ. Menší děti
vyráběly z papíru ježečka, větší pak ubrouskovou technikou aplikovanou na karton ob-

rázky s podzimními motivy. V jedné třídě také
probíhal bazárek dětského oblečení pořádaný
školou. V 17 hodin se již všichni s rozsvícenými
lampiony shromáždili na parkovišti před školou
a netrpělivě vyhlíželi Martina na bílém koni. Ani
letos na nás Martin nezapomněl a průvod bezpečně provedl obcí. Pro jistotu mu sekundovali
i janovičtí dobrovolní hasiči, přece jen na jednoho člověka a koně byl průvod příliš dlouhý…
Poté, co průvod dorazil zpět ke škole, se děti
s Martinem rozloučily a přemístily se do školní zahrady. To už oblohu nad jejich hlavami
ozářil ohňostroj. Jelikož některé děti viděly
ohňostroj poprvé v životě, tato podívaná byla
doprovázena jejich obdivnými a radostnými
výkřiky. Po tomto úžasném zážitku se většina

Rytířský prožitkový pobyt 3. a 4. třídy očima dětí
3. a 4. třída spolu byly na prožitkovém pobytu na Ostravici. Moc jsme si to užili, byli jsme
na hřišti a bazénu na Sepetné. V Muchovicích
na jízdárně jsme jezdili na koních a cestou
zpátky byla stezka odvahy, šli jsme po cestě
v lese. Hráli jsme hry a byli na Opičárně. Cvičili jsme se na rytíře, dělili se na skupiny, ale
na skoro všechno jsme měli jiné skupinky, takže jsme si zkusili být ve skupinkách se všemi.
Každý si přinesl svůj kostým a řekli jsme si, co
jsme. Někdo třeba byl dvorní dáma nebo rytíř
a tak. Bylo to super. Tvořili jsme příběhy, byly
srandovní, hráli židličkovanou a byl hradní bál.
Nikolka Schromová 4. třída;
Na našem středověkém pobytu bylo vše fantastické a úžasné. Třeba projížďka na koních,
večerní pochod s krásně svítícími hvězdami
a zhlédnutý Velký vůz. Cvičení rytířů v Opičárně, očista v aquaparku Sepetná. Dále hradní bál
s hostinou a spoustu dalších věcí. Oznamuje třetí a čtvrtá třída Základní škola Janovice.

Skvělé ubytování a jídlo Chata Svoboda Ostravice. Kačka Zrzavá 4. třída;
Děti ze 4. a 3. třídy byly na prožitkovém pobytu na chatě Svoboda. Byly zde tři dny a dvě
noci. Jídlo jim velmi chutnalo. Taky měly velkou
túru do hor. Měly bohatý program. Všichni měli
krásné převleky. Téma tohoto pobytu byl středověk. Zkusili si i jízdu na koních. Velmi se jim
tento pobyt líbil. Natalka Kohutová 4. třída;
Tento pobyt byl nej. Byli jsme na bazénu,
jeli jsme na koních, prostě sranda. Jídlo bylo
vynikající, pokoje dobré, celý pobyt byl prostě
dobrý. P. S.: Berte si na túry ponožky. Pepík
Sikora 4. třída;
Byli jsme na pobytu 3. a 4. třída. Jezdili jsme
na koních. Také jsme byli na bazéně a tam
jsme jezdili na tobogánu. Bylo tam horko. Také
jsme vzali kostýmy a představovali jsme se,
kdo jsme. Byla tam sranda a bezvadné hry.
Karolínka Gurecká 4. třída;
Děti třetí a čtvrté třídy se zúčastnily prožit-

Dne 16. listopadu jsem se s obyvateli Janovic vypravila do Ostravy, abychom zhlédli
divadelní představení Rebecca (krimi-muzikál).
Všichni jsme byli plní očekávání. Muzikál nás
mile překvapil. Příběh pojednával o mladé slečně, jež nemá nic. Sirotek bez rodičů se vlivem
náhody a bohaté paní van Hooperové dostal
do centra zbohatlíků ve Staré Evropě – Monte Carla. Právě tady potkala bohatého vdovce
Maxime de Wintera, jehož žena Rebecca se
před rokem utopila za záhadných okolností. Paní van Hooperová je nechtěně seznámí
a právě tehdy se začínal odehrávat příběh
jako z červené knihovny. Mladá společnice
a bohatý šlechtic se do sebe zamilovali, vzali
se a odjeli na Maxovo rodné sídlo Manderely,

kde novou paní de Winterovou čekala spousta
překážek. Ráda by byla svému manželovi tou
nejlepší ženou, ale v tom ji bránily předsudky
okolí a nejvíce paní Danversová, jež Rebeccu
de Winter zbožňovala a stále chránila její památku. Manželé si chránili svůj kousek štěstí,
který se jim ale definitivně zničil ve chvíli, kdy se
při nehodě na moři objevil člun Rebeccy s jejím
tělem. Opravdu spáchala sebevraždu? Nebo to
všechno bylo úplně jinak?
Musím přiznat, že představení bylo fantastické, nadchl mě děj a především úžasný zpěv.
Na konci představení všichni stáli a tleskali nad
skvělým výkonem, některým ukápla i slzička,
jak byli dojatí. Děkuji ČČK za skvělý výběr představení. 
Zdroj: ČČK

Divadelní představení Rebecca

Vánoční turnaj ve stolním tenise

Tělovýchovná jednota Janovice, z.s., oddíl
stolního tenisu, pořádá v sobotu dne 30. prosince tradiční Vánoční turnaj neregistrovaných
hráčů ve stolním tenise – GENERALI CUP –
Memoriál Vratislava Kohuta.
Kategorie: jednotlivci, ženy, čtyřhra, děti
do 15 let, jednotlivci nad 50 let, popř. další, vše
závislé na účasti. Putovní pohár pro vítěze hl.
kategorie a další zajímavé ceny jsou zajištěny.
V ceně startovného guláš, občerstvení zajiš-

těno. Prezentace účastníků od 8.30 do 9.00
hodin.
Zveme srdečně všechny příznivce stolního
tenisu, jak z řad aktivních účastníků, tak i diváků. Informativní přihlášky s uvedením kategorií,
jichž se zúčastníte, zasílejte p. Ivo Lichnovi e-mailem (livos@centrum.cz) nebo telefonicky
(777 944 400) do 27. 12. 2017. Hlavními sponzory celé akce jsou Generali Pojišťovna a.s.,
Obec Janovice a TJ Janovice, z.s.

Stromy dětem 2017
Když jsme minulý rok poprvé sadili stromy
života nově narozeným janovickým občánkům,
obrátila se na mě řada rodičů starších dětí, že
by rádi vysadili stromy i jim. Začala jsem tedy
hledat možnosti a hlavně místo, kde takovou
akci zrealizovat. Grantový program Stromy,
který každoročně vyhlašuje Nadace ČEZ, se
ukázal být tou správnou variantou a poté, co
jsme se s radními shodli i na výběru vhodné
lokality pro výsadbu, nic nebránilo tomu se
do projektu pustit. Byl červenec 2017.
Dnes můžu konečně napsat – máme hotovo. Realizace nebyla tak hladká, jak jsem
si představovala, ale máme hotovo. Původní
nadšení a deklarovaný zájem ze strany rodičů nakonec nebyl tak velký, jak se na počátku
zdálo, a počasí se na nás taky pěkně vyřádilo, ale podařilo se. První termín výsadby jsme
sice museli zrušit, ale o státním svátku 28. 10.
na místo výsadby – spojnici mezi Janovicemi
a Bystrým – nakonec dorazila asi třicítka dětských a dospělých otužilců. Přítomné krátce
přivítal starosta Marek Špok a také zástupce
Nadace ČEZ Vladislav Sobol. V teplotě kolem
10 stupňů jsme pak vysadili přes třicet ovocných stromků. Jsem moc ráda, že se někteří
tatínkové nebáli pustit i do výsadby většího
počtu kusů. A to přes významné a tázavé pohledy svých protějšků na skutečný počet jejich potomků, pro které se stromy sázely. I tak
na chlapy z Rychlé roty zbylo v týdnu ještě dost
práce s dosazením zbytku stromů a umístěním
ptačích budek a propagačních cedulek. Vše

Obecní úřad Janovice
Sociální komise obce

Srdečně vás zveme na

MIKULÁŠSKÉ POSEZENÍ
v klubu seniorů

završíme v následujících dnech výrobou informačních štítků k jednotlivým stromům s údajem, který si přáli rodiče na štítek uvést.
Přes všechna úskalí mám z projektu velkou
radost a doufám, že se všechny stromy ujmou
a přispějí trvale k hezkému prostředí v obci.
Na závěr mi dovolte poděkovat: Nadaci ČEZ
za finanční podporu tohoto projektu ve výši
150.000 Kč, Richardovi, Pavlovi a Romanovi
za přípravu terénu pro výsadbu a její dokončení, Petru Máchovi za vstřícnost při jednáních
o umístění výsadby, Janě Grzymkové za ten
teplý čajík na akci, který se s ohledem na to psí
počasí opravdu šiknul, a samozřejmě všem, co
v sobotu přišli a sadili.

Text a foto: Gabriela Milotová,

místostarostka

účastníků průvodu přemístila do tělocvičny, kde
si pro ně připravil hodinový program iluzionista
Aleš Krejčí. Malým i velkým zamotal hlavu svými triky a kouzly. Na chodbách školy i v bufetu
s občerstvením se pak ozývalo „Ty jo, jak to
udělal? Chápeš to?“ Ani po skončení vystoupení se některým dětem stále nechtělo domů
a běhaly po tělocvičně s balónkovými meči
a zvířátky, které jim na konci svého vystoupení
„vykouzlil“ kouzelník. Nicméně všechno jednou
končí a i ty nejvytrvalejší děti se nakonec musely vydat domů do postýlek. Takže zase za rok
v nové dekádě! Děkuji všem, kteří se na organizaci tohoto večera podíleli.

Za PRVOČAS Jana Grzymková,

foto: Vladimír Kutlvašr

Drobné domácí občerstvení vítáno.
Kdy: ve středu
Kde:

6. 12. 2017

fara Janovice

v

16.00

hodin

budova za kostelem

Kontakt: Mgr. Ludmila Kaňoková, tel. 734 876 497

kového pobytu. Téma byl středověk. Každý
si odnesl zajímavost, většina, že výcvik rytířů
začal už ve 12 letech. Byli jsme na aquaparku
a na velmi dobré jízdárně, která všechny pobavila. Ema Masná 4. třída

jubilea
Hojnost zdraví, štěstí a ať vás dobrá nálada nikdy neopouští. To přejeme našim listopadovým
oslavencům – p. Ludmile Ďurčíkové, Boženě
Lážové, Josefu Pukowskému z Janovic a také
p. Anežce Burmerové z Janovic – Bystrého.
Obec Janovice

Mobilní svoz odpadu – BRKO
Na dny 31. 10. a 7. 11. byl zajištěn mobilní
svoz vybraných složek biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Občané obce Janovice využili tuto službu (odvoz trávy, listí a odumřelých částí rostlin), před ploty rodinných domů
bylo umístěno celkem 112 pytlů s výše uvedeným odpadem a naplněny dva kontejnery.
Děkujeme za váš zodpovědný přístup.

Obec Janovice

Nejbližší akce v naší obci

Poznamenejte si do svých deníčků… a přijďte
6. 12. Mikulášské posezení v klubu seniorů – pořádá Sociální komise Rady obce
Janovice
16. 12. Zájezd na Vánoční trhy do Prahy – pojeďte se podívat na předvánoční Prahu
17. 12. Krmení zvířátek – předvánoční procházka, pořádá Prvočas
28. 12. Vánoční koncert – Irena Magnusková a její hosté zvou na tradiční večerní koncert
30. 12. GENERALI CUP – TJ Janovice pořádá turnaj ve stolním tenisu neregistrovaných
hráčů.
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Janovice, Bílá

Návštěva archeoparku

IRENA MAGNUSKOVÁ
a její hosté
Vás srdečně zvou na

VÁNOČNÍ KONCERTY
28. 12. 2017 v 18 hodin
Kostel sv. Josefa v Janovicích
29. 12. 2017 v 18 hodin
Kostel Sv. Jana Nepomuckého na Pražmě
Petr Strakoš – varhany, Judita Foldynová – housle
Anna Mecová – flétna

vstupné dobrovolné

Setkání seniorů – stolování

Listopadové setkání klubu seniorů proběhlo
ve středu 8. listopadu ve faře v Janovicích. Sociální komise připravila pro jeho účastníky zajímavé
a poučné povídání na téma „Stolování ve dnech
svátečních a všedních“. Okolo 15 hodin se sešlo
na setkání klubu třináct seniorů a za sociální komisi akci vedla Ludmila Kaňoková a chvíli zde pobyla
i Gabriela Milotová, předsedkyně sociální komise.
Aby se všichni zúčastnění naladili do uvedeného tématu, každý z nich na dotaz L. Kaňokové
jednotlivě vyjádřil svůj názor, co si pod pojmem
stolování představuje a co mu přijde na mysl.
Tím se hezky rozproudila debata. Všichni se
shodli na tom, že stolování má přinášet hlavně
radost. Na stolech byly před přítomnými připraveny dezertní talířky s ubrousky a vedle nich ležely

Prosinec 2017

prázdné vizitky. V rámci „výchovy“ byli všichni
vyzváni, aby se seznámili se svým sousedem
u stolu po své levé straně, jeho jméno zapsali
na prázdnou vizitku a nabídli sousedovi možnost
obsloužit ho sladkostí či chlebíčkem. Vše bylo připraveno a uskutečněno. A již se řešilo – z které
strany se obsluhuje? Teorie byla spojena s praxí
– Jan Amos Komenský by měl radost.
L. Kaňoková měla moc hezky připraveno povídání ke správnému stolování, a tak se zde hovořilo
o zasedacím pořádku u stolu, o slavnostní tabuli,
o zásadách skládání ubrusů, o usedání ke stolu,
o manipulaci se sklenkami, o správném držení
příborů atd. A nehovořila sama – vybízela ostatní,
aby své zkušenostmi sdělili druhým a nemyslete
si – nemusela je vůbec přemlouvat, takže setkání
bylo přátelské i poučné. Pro zapamatování pak
v závěru rozdala všem zúčastněným „10 tipů jak
správně stolovat“ a „Zábavný kvíz – stolování“.
Následovalo všem důvěrně známé trénování paměti a úplně nakonec všichni zhlédli dva krátké
filmy týkající se etikety u stolu v podání Ladislava
Špačka. A to už byla úplná tečka na závěr setkání,
po které se všichni rozešli do svých domovů.

Text a foto: Jana Kutlvašrová

Bílá
slovo starosty

Konec roku se blíží

Rok 2017 pomalu, ale jistě končí, my jsme opět o rok starší, ale už musíme pomalu plánovat,
co podnikneme v naší obci v roce následujícím. Ale nejdříve chci přece jen připomenout, co se
událo v roce, který máme už pomalu za sebou. A nebylo toho málo.
Dokončili jsme první etapu „Rozšíření vodovodního řadu v obci“. Hlavní řad se sice provedl v loňském roce, ale úplné napojení všech plánovaných odběratelů bylo provedeno až v roce letošním.
V některých případech byly navíc vyměněny některé ventily. Původní řad je již více jak dvacet let
starý a náhrada za nový byla tudíž na místě. Oproti projektu bylo navíc nainstalováno zařízení, které
zvýšilo tlak v okruhu pro bytovky, další zařízení nám provádí automatické dávkování chlóru podle
spotřeby. Jen pro vaši představu, dostali jsme se na průměrnou denní spotřebu v prvním pololetí
roku na 10,7 m³, původní spotřeba před rozšířením vodovodního řadu činila cca 6 m³ vody.
V měsíci říjnu byla provedena plánovaná oprava komunikací a parkovišť v majetku obce. Nový
povrch dostalo parkoviště u obecního úřadu, točna autobusů u zastávky „Zámeček“, komunikace,
která vede od Bistra směrem k bývalému polesí, a povrch komunikace u bytovek. Biskupství ostravsko-opavské pak provedlo rekonstrukci na komunikaci od hlavní cesty k bytovkám. Obec kvůli
vadám na komunikacích, které financuje ona, pozastavila platbu ve výši 10 % a ty budou opraveny
do konce dubna příštího roku. Uvedenou rekonstrukci provedla firma Jankostav, která vzešla jako
vítězná firma z výběrového řízení.
Ale to je už za námi.
Pro rok 2018 máme hotový návrh rozpočtu, který bude schvalovat zastupitelstvo na schůzi 12. 12.
2017. A jaký je návrh investic pro následující rok? Předně počítáme s druhou etapou rozšíření vodovodního řadu. Projekčně je připraveno dotažení vodovodního řadu od hotelu Bauer až k obecnímu
úřadu. Ke konci příštího roku by mohlo dojít k rozšíření kapacity vodojemu, a to z dosavadního objemu
35 m³ na minimálně 50 m³. Je nám jasné, že citace „Voda je život“ bude v budoucnu platit stále více
a bude prioritní věcí. Dále plánujeme rekonstrukci a zateplení Bistra. Počítáme s tím, že výběrové řízení
na tuto stavbu proběhne v nejbližší době a vítězná firma bude pravděpodobně provádět rekonstrukci
již od března příštího roku. Minimálně dva měsíce bude tedy Bistro zavřené a vzhledem k tomu, že
i Domovjanka má být v příštím roce rekonstruována, snažíme se domluvit, aby v době rekonstrukce
našeho Bistra byla ona otevřena. Navržena je i nová krytina střechy na budově mateřské školky, která
je opravdu v havarijním stavu. Měli bychom taky zainvestovat do lyžařského areálu „JIH“, po navýšení příkonu elektrického proudu by bylo vhodné zainvestovat do rekonstrukce zasněžování. Čerpací
stanice už v současné době nestačí na to, aby všechna děla byla v tomto areálu v provozu. A dobře
víme, že bez zasněžování se v budoucnu neobejdeme. V navrhovaném rozpočtu je taky vybudování
autobusového zálivu před Domovjankou. Jde o rozšíření autobusové zastávky tak, aby autobus nezastavoval na silnici první třídy, ale zajížděl mimo ni. Z hlediska bezpečnosti je tato realizace dosti nutná.
Dále jsme připraveni řešit i chodník a točnu autobusu na Konečné. Po různých úpravách se konečně
podařilo projekt dostat do závěrečné podoby, proběhne stavební řízení. Vzhledem k větší investici však
počítáme u této akce s dotací. Stále se řeší průjezd kamionů a měření rychlosti v obci. V poslední době
jsme tento problém řešili i s krajským a okresním ředitelem policie. I policie je ochotna tento problém
řešit, závěry z jednání budou projednány na prosincovém zasedání zastupitelstva.
Tak uvidíme, zda výše uvedené investice budou schváleny na zasedání. Chápu také, že někdy tyto
různé stavební úpravy vám mohou trochu znepříjemnit každodenní život, ale je to vždy přechodné,
a když dojde k nějakým připomínkám z vaší strany, řešíme je na místě a rozumnou domluvou. Což se
myslím zatím docela dobře daří. Jinak o všem, co se v obci děje nebo dít bude, jste průběžně informováni prostřednictvím internetu na webových stránkách obce. Prostřednictvím internetu si budete moci nově
zajišťovat i permanentky na vleky, ale tato záležitost je popisována v dalším článku. V této souvislosti
slyším někdy námitky, že každý internet nemá. Nestálo by za to si ho pořídit? Ale to už nechám na vás.
My všichni teď prožijeme dobu adventu, dobu, ve které bychom se měli snažit o to, abychom se
trochu zklidnili, navodili si doma příjemnou předvánoční atmosféru, uklidili a vyzdobili si své domy.
Na první adventní neděli se tradičně sejdeme pod naším vánočním stromem na parkovišti, kam vás
srdečně zvu. A 16. 12. se pojedeme podívat
na Vánoční trhy do Brna, naší moravské metropole, tak pokud jste se ještě nepřihlásili a máte
zájem, přihlaste se do 8. 12. u p. J. Kaděrkové.
Na závěr mi dovolte popřát vám všem klidné
a radostné Vánoce a do Nového roku pevné
zdraví a hodně radostných dnů.  Karel Matula

Ve čtvrtek 5. října jsme se s žáky 3.–5. třídy vypravili do blízkého archeoparku, který se
nachází v Chotěbuzi blízko Českého Těšína.
Archeopark je jedno z předních českých archeologických nalezišť prohlášených za kulturní
památku. Vděčit za to může primárně nesmírně bohaté historii osídlení, jež bylo s Chotěbuzí - Podoborou svázáno již od pravěku a jehož
stopy dnes představují významnou studnici informací o dějinách těšínského regionu.
V průběhu roku 2001 tak na místě, na němž
kdysi stávalo mohutné slovanské hradisko s halštatskými kořeny, začaly vyrůstat základy archeoparku. Rekonstrukce byla ukončena v roce 2015,
v průběhu kterého byly v historickém areálu vybudovány dva další obytné domy a na jeho úpatí
vyrostla již v úvodu zmiňovaná nová multifunkční
vstupní budova, která nahradila stávající dřevěnou recepci. Jelikož se i naši žáci seznamují s dobou pravěkou, rozhodli jsme se toto významné
místo navštívit. Nejprve jsme prozkoumali mul-

tifunkční budovu. Zde jsme se seznámili např.
s oblečením tehdejších lidí, s jejich pomůckami
určenými k lovu ryb a chovu zvířat, prohlédli si
ozdoby vyrobené nejen ze železa, ale také z keramiky. Poté následovala vlastní prohlídka hradiště. Mohli jsme si prohlédnout a navštívit jednotlivé
domy a podívat se tak, jak lidé dříve bydleli. Žáci
měli možnost si vyzkoušet, jak se kdysi mlelo obilí, psalo na voskovou tabulku, zahráli si na malé

archeology při vyhledávání zakopaných kostí
v místním pískovišti. Poznali, jaký život v té době
byl, a určitě nebyl jednoduchý. Počasí, které nám
v tento den nepřálo, ukázalo i dětem, že lidé žili
ve velmi špatných podmínkách. Když se ohřívaly
v autobuse, určitě si uvědomily, že pravěká doba
byla těžká a náročná. Věřím, že dětem tato exkurze alespoň trochu přiblížila dobu pravěkých lidí.
 Taťána Němcová, foto: archiv ZŠ Janovice

programem nás vedl David Fiedor se synem Matějem a začala jej jako každý rok skupina Rebel,
která rozproudila zábavu. Dál už to jelo ráz na ráz.
Na pódiu se střídaly děti – zpěváci a hudebníci
z naší obce, milé vystoupení dětského sboru pod
vedením Ivy Dvořákové a Andrey Hovjacké pak
vystřídala kapela Náhoda z Dobré, bubeník z kapely zůstal na pódiu a doprovázel na bicí „Chlapy
z Bystrého“. Ti letos dokonce zařadili do svého
repertoáru i píseň „The Sound Of Silence“ zpívanou anglicky, která se jim moc povedla. Jako vždy
rozezpívali návštěvníky jarmarku a po jejich zdařilém vystoupení a přídavku se přešlo k samotnému
rozsvícení vánočního stromku. Stromek v průběhu
jarmarku získal od malých návštěvníků i nějaké
ozdůbky a po odpočítávání místostarosty Svato-

pluka Běrského se krásně rozzářil. Ačkoliv bylo
dva týdny před adventem, návštěvníci jarmarku
se mohli potěšit i pohledem na krásný dřevěný
a osvětlený Betlém, za jehož výrobou stojí Jaroslav Vochala, Markéta a Pavel Šebestovi.
Po skončení kulturního programu se ještě
doprodávaly zbytky dobrot ve stáncích, svařák
a vařonka šly na dračku, výtečné byly také teplé nealkoholické i alkoholické nápoje ze stánku
Beskydské likérky. Pokud byla návštěvníkům
jarmarku zima, chodili se ohřát do restaurace,
kde hrál k poslechu a tanci do pozdních nočních
hodin Zdeněk Pustka. V neděli ráno naběhli na plácek před restaurací obětavci, kteří se
postarali za občasného sněžení a poprchávání
o poskládání a odvoz stánků a finální úklid.
Děkujeme tímto všem za pomoc a spolupráci,
je moc fajn vidět, že je pořád v naší obci dost lidí
ochotných v jakýchkoliv podmínkách přijít a přiložit
ruku k dílu! A samozřejmě je třeba jmenovat ty,
kteří za akcí stáli a připravili pro nás pěkné předvánoční zážitky. Hlavní pořadatelé – TJ Sokol Bystré,
SDH Bystré a restaurace U Toflů moc děkují všem
sponzorům a pomocníkům. Andrea Pavelcová,

foto: Lucie Vochalová

Vánoční jarmark na Bystrém „U Toflů“

V sobotu 18. listopadu se konal čtvrtý ročník
Vánočního jarmarku v Janovicích na Bystrém
U Toflů.
Jako každým rokem se ujal organizace David
Fiedor a s ostatními obětavými pomocníky začali
už v pátek za nepříznivého počasí stavět naproti
zastávky U Toflů konstrukci Betléma hned vedle
nově zasazeného smrčku, který nám bude sloužit jako nový bystřanský Vánoční strom.
V sobotu ráno pokračovaly další přípravy
na samotný jarmark – stavění stánků, kterých
bylo letos 16, jejich elektrifikace, chystání pódia ve vánočně ozdobeném nákladním přívěsu
a testování ozvučení, kterého se letos ujal Tomáš
Molitor. Na rozdíl od loňského roku bylo v sobotu
nádherné počasí, kterému možná taky vděčíme
za hojnou účast. Ačkoliv byl začátek plánován
na čtvrtou hodinu odpolední, lidé se začali scházet
již po třetí hodině a dožadovali se svařáku. Zřejmě
je přilákala hudba linoucí se z reproduktorů, když
probíhala generální zkouška sborů – jak dětských,
tak chlapských. Ve stáncích jsme mohli najít domácí pochoutky a rukodělné výrobky – ozdůbky
na vánoční stromky, adventní věnce, perníkové
domečky a mnoho jiných zdařilých věcí. Kulturním

Bílá
poděkování
Obec Bílá děkuje Biskupským lesům
za generální opravu cesty na Gigulu, úpravu
okolí kostela sv. Bedřicha a výstavbu nového
plotu okolo kapličky na Hlavaté.

Starosta obce Bílá svolává veřejné
zasedání zastupitelstva obce
na úterý 12. prosince 2017 v 16.00
hodin v zasedací místnosti
Obecního úřadu Bílá.

krátce z obce
Tělocvična
Obec Bílá má pro své občany pronajatu tělocvičnu na ZŠ Horní Bečva každou sobotu
od 19.00 do 20.00 hodin. Možnost kolektivních sportů: sálový fotbal, volejbal, nohejbal,
stolní tenis apod.

Provoz obecního úřadu
v závěru roku 2017

Obecní úřad bude z důvodů čerpání dovolené uzavřen od 22. 12. 2017 do 1. 1. 2018.
Voličské průkazy pro volbu prezidenta České
republiky si můžete na obecním úřadě osobně vyzvednout ve čtvrtek 28. 12. 2017 v době
od 8.00 do 12.00 a dále pak od 2. 1. 2018
do 10. 1. 2018.

Mikulášská nadílka

Už je to tak! 9. 12. 2017 v 17 hodin nás
v Domovjance na Bílé navštíví Mikuláš s čertem... přijde se na hodné děti podívat i anděl?
Tak neseďte doma a přijďte se sami přesvědčit...
Čekání na Mikuláše si můžete zkrátit u dobré kávy a vaše děti si mohou něco pěkného
vyrobit.
O 15 do 18 hodin bude připraven doprovodný
program (malování perníčků, výroba Mikuláše...)
Nutná rezervace předem, kvůli mikulášské
nadílce. Cena 60 Kč.
Rezervace: 778 472 950,
domovjanka@sunoutdoor.cz

Přehled bohoslužeb
v kostele sv. Bedřicha
na měsíc prosinec
3. 12., 10. 12., 17. 12., 24. 12., 25. 12., 26. 12.,
31. 12. 2017, 1. 1. 2018 vždy v 10.30 hodin

Oznámení o změně ceny vodného
a stočného od 1. ledna 2018

Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2018 takto:
Voda pitná (vodné) - 37,08 Kč/m³ (bez DPH)
- 42,64 Kč (vč. 15 % DPH)
Voda odvedená (stočné) - 33,42 Kč/m³ (bez

DPH) - 38,43 Kč (vč. 15 % DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím
po 1. lednu 2018, popřípadě bude postupováno
dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem. 
Severomoravské

vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Prosinec 2017
Plánované kulturní a sportovní akce na PROSINEC 2017

Plánované kulturní a sportovní akce na PROSINEC
Výstava prací žáků ZŠ TGM
Výstava bude probíhat do 11. 1. 2018.
Kulturní centrum
sobota 2. 12.
15.00

JÁ, JŮTUBER
VERONIKA SPURNÁ A ATISHOW
Hudební program, rozhovory, focení a autogramiáda.
Hlavní partner Playstation. K dispozici budou stojany s PS4 a virtuální realita.
velký sál Kulturního centra
Vstupné 120 Kč. Vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně
zakoupit v BIC nebo na místě.

neděle 3. 12.
16.00

Mikulášská pohádka pro děti
DO NEBÍČKA, DO PEKLÍČKA
Po představení přijde Mikuláš! Všechny děti dostanou sladkou nadílku.
velký sál Kulturního centra
Vstupné 80 Kč, vstupenky na místě od 15.00 hodin

pondělí 4. 12. SNOW FILM FEST
18.00
kinosál Kulturního centra
vstupné 80 Kč
čtvrtek 7. 12. FRÝDLANTSKÉ HOVORY s autory knihy Pohledy do minulosti
18.00
kinosál Kulturního centra
vstup zdarma
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Výstava polských umělců v Kulturním centru
V sobotu 18. listopadu proběhla v Kulturním
centru ve Frýdlantě derniéra výstavy dvou polských umělkyň nazvaná Souznění hmoty a barvy. Výstava naznačila, že Kulturní centrum,
po dořešení technických problémů, se může
vrátit k tradici pravidelných výtvarných výstav,
které ve městě malíře Duši chybí.
Zájem o derniéru byl velmi pěkný a vedle
řady hostů z Polska přišli významní hosté z Ostravy, Frýdku-Místku a dalších míst. Na této
listopadové výstavě se představily dvě polské
výtvarnice, které již delší dobu spolupracují
s Dílnou uměleckého smaltu ve Frýdlantě nad
Ostravicí. Jolantu Knapek známe již z výstavy
na Trienále smaltu ve Frýdku-Místku. Je absolventkou vysoké školy v Cieszynie a Krakově
a dokončuje doktorandské studium v Cieszynie u prof. E. Kuraj. Vedle malby se soustavně
věnuje smaltu. V rámci doktorandské práce se
zaměřila na soubor letristicky inspirovaných
smaltů s názvem Znaky paměti. Na výstavě
se představila souborem děl, které jsou fascinovány kosmem a jeho proměnami a vztahem
ke krajině. V jejím díle cítíme prolínání nových

zkušeností z práce se smaltem do techniky mal- malbě. Poslední léta se autorka také soustavby. Svou křehkou malbou a smalty zaujala Ale- ně zaměřuje na práci se smaltem. Výstava byla
xandra Firlinska. Vystudovala Akademii v Lo- realizována v rámci dlouhodobé spolupráce nadži, pokračovala ve studiu na Slezské univerzitě
šich umělců-smaltérů s polskými umělci.
v Cieszynie, kde v současné době dokončuje

Text a foto: Karel Bogar
také doktorandské
studium u prof. K.
Dadaka. Její tvorba
pracuje většinou s figurou, kterou aranžuje v zajímavých,
spíše lyrických než
expresivních
polohách. Obrazy na plátně i plechu obsahově
spojují její osobní zkušenosti, vzpomínky,
události intimní a pro
autorku velmi důležité. Kontakt s jejími
pracemi nás posunul
do jemného ženského světa, dnes tak
Frýdlantští smaltéři a ing. Žďarek v diskusi s prof. E. Kuraj.
vzácného v moderní

úterý 12. 12. Tvořivé dílny pro děti
15.00 – 19.00 KORÁLKOVÉ VÁNOČNÍ OZDOBY
klubovny Kulturního centra
vstup zdarma
úterý 12. 12.
16.00

VÁNOČNÍ PRŮVODCE – procházka městem s průvodcem a povídáním o vánočních
zvycích a obyčejích
sraz před KC

středa 13. 12. CELÉ ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY a koncert MICHAELA FORETA
18.00
Živý betlém v podání ochotnického spolku Kozlovice.
náměstí
sobota 16. 12. 29. vánoční koncert Frýdlantského hudebního spolku
18.00
VÁNOCE S KOUZELNOU FLÉTNOU
Vstupné 120 Kč. Vstupenky budou v prodeji v BIC a v cukrárně „Pod Lysou“ od 8. 12.
2017.
pondělí 18. 12. FARMÁŘSKÝ TRH
9.00
před obchodním domem OMMA
úterý 19. 12. Tvořivé dílny pro děti
15.00 – 19.00 PŘEDVÁNOČNÍ PAPÍROVÉ TVOŘENÍ
klubovny Kulturního centra
vstup zdarma
čtvrtek 21. 12. VÁNOCE S KOTKOVOU MUZIKOU
18.00
Janáčkova síň

pondělí 1. 1.
17.30

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
parkoviště před Kulturním centrem
Vstup zdarma, občerstvení zajištěno.

Připravujeme:
TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK!
neděle 21. 1.
16.00

Program pro děti
MRAZÍK
Interaktivní muzikál se zapojením dětí.
velký sál Kulturního centra
Vstupné 100 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně
zakoupit v BIC nebo na místě (vstupenky již v prodeji).

čtvrtek 15. 3. Divadelní představení
Království
lašské, Obec Metylovice,
19.00
MŮŽU
K TOBĚ?
Čenda
spolek
Hodoňovice
hrají Eva Decastelo,
Bořek
Slezáček,
Miroslav Šimůnek a další.
velký
sál všechny
Kulturníhoobčany,
centra Ľachy, Ľašky i ostatní příznivce na
srdečně
zvou
Vstupné 300 Kč, 250 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně
zakoupit v BIC nebo na místě (vstupenky již v prodeji).

9. S i l v e s t r o v s k y v y p l a z

Z derniéry. Výtvarnice J. Knapek a A. Firlinska (zleva).

Doc. J. Podjuklová z VŠB Ostrava.

Fascinující email a smalt v muzeu v Brně

Závažná výstava, první svého druhu v České republice, byla otevřena v Technickém
muzeu v Brně pod názvem Umění emailu/
Technika smaltu. Zahájení proběhlo 31. října
a na výstavě je výrazně zastoupen i Frýdlant
nad Ostravicí.
Dvě patra moderní budovy, která patří expozičně k nejlepším v Čechách a na Moravě,
jsou nyní věnována emailu a smaltu. Rozsáhlé mapování této fascinující technologie však
pokračuje a v květnu mu bude věnován samostatný seminář, ze kterého vyjde rozsáhlý
sborník. Již nyní však k výstavě vyšel také
i velmi kvalitní katalog, který představuje smalt
jako techniku, věnuje se jeho proměnám, sleduje jeho 3000 let dlouhou historii od starověku, přes středověk i s ukázkami prací se zemí
Blízkého a Dálného východu. V kapitole smalt
v současné umělecké a výtvarné tvorbě se
setkáme i se jménem Frýdlantu, podobně jako
v přehledu technického smaltu v 19. a 20. století. Kvalitní fotografická dokumentace sbírkových předmětů s textem nabízí ucelený pohled
na problematiku emailu a smaltu. Podnětem
k realizaci výstavy byla v Technickém muzeu
otázka ochrany těchto předmětů, takže v katalogu je věnována jedna kapitola konzervování
a restaurování smaltu a emailu. Na realizaci

projektu se z regionu podílela Dílna uměleckého smaltu, firma Beskyd, Muzeum Beskyd
a další, z osobností hlavně M. Mohyla z Frýdlantu n. O., J. Podjuklová. Zájemci o katalog
si jej brzy mohou zapůjčit v knihovně. Na jarní
měsíce připravuje Dílna uměleckého smaltu
ve Frýdlantě ve spolupráci s Pobeskydským
AK17_LAGIOIA_350_TD.pdf 1 26.10.2017 8:19:01

spolkem přátel výtvarného umění ve Frýdku-Místku přímo zájezd do Brna s prohlídkou
výstavy. Věříme, že výstava, která zachycuje
i slavnou tradici našeho Pobeskydského smaltárenství, které živilo staletí stovky pracovníků, neunikne pozornosti. Potrvá do 3. 6. 2018.

(kb)

směr Ľašsky Řip, kery tež zvem

POZOR ZMĚNA TERMÍNU! PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN JE ZAČÁTEK ROKU 2018.
SLEDUJTE NAŠE STRÁNKY!
Divadelní představení
4 SESTRY
(Metylovskou hůrku)
Hrají Ivana Chýlková, Jana Stryková, Anna Šišková, Berenika Kohoutová a Roman
Štabrňák.
velký sál Kulturního centra
Vstupné 350 Kč, 300 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně
zakoupit v BIC nebo na místě.
Sraz navstupenky
vrcholuzůstávají
Čupkav platnosti.
(Řipa) v 11.45 hodin,
Zakoupené

MONTE ČUPELO
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gdě se rozlučime se Starym rokem,
akurat ve 12.00 hodin zazni ľašska hymna,

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

trasa A: Metylovice Obecní úřad - hostinec Pod lipami - Čupek
trasa B: Baška Obecní úřad - Kunčičky - hostinec U Čendy - Čupek
trasa C: Pržno st. ČD - Hodoňovice – Kamenec, 9.45 u hřiště – Čupek

VÍCE INFORMACÍ O KONCERTECH NALEZNETE NA WWW.MADLEINE.CZ.

KONCERT POŘÁDÁ SPOLEK MADLEINE V RÁMCI PROJEKTU „DĚTI DĚTEM“.
DÁLE VYSTOUPÍ SBOR ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČELADNÁ A DĚTI Z DĚTSKÉHO DOMOVA ČELADNÁ.
POD ZÁŠTITOU HEJTMANA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. POD ZÁŠTITOU STAROSTY OBCE ČELADNÁ.

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

Kultura

Prosíme každé dítě (rodiče), aby přinesli alespoň jednu vlastnoručně
vyrobenou ozdůbku na stromečky, umístěné v kulturním domě. Děkujeme.
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Prosinec 2017
· KAVÁRNA
· KOSMETIKA
· PRIVÁTNÍ SPA
· SAUNA

Inzerce, kultura

· FYZIOTERAPIE
· REHABILITACE
· JÓGA
www.bodiz.cz

FYZIOTERAPIE
V BODIZ
Kunčice pod Ondřejníkem 627

KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR • MAGNETOTERAPIE • LÉČEBNÁ TELĚSNÁ
VÝCHOVA • ELEKTROLÉČBA MĚKKÉ TECHNIKY • REFLEXNÍ A VAZIVOVÁ MASÁŽ • PODVODNÍ MASÁŽ • LÉČEBNÝ ULTRAZVUK • MOBILIZACE
PÁTEŘE, KLOUBŮ A ŽEBER • ULTRAZVUK • MEDICAL TAPING CONCEPT

Ordinační doba - Fyzioterapie
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

07.00 - 12.00
07.00 - 13.00
08.00 - 13.00
08.00 - 13.00
08.00 - 13.00

12.30 - 15.30
13.30 - 17.00
13.30 - 16.30
13.30 - 16.30
13.30 - 15.00

Tel.: 595 172 783

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

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

www.bodiz.cz

Nevěříte penězům?
Nechcete krmit rostoucí inflaci?
Šetřete do věcných hodnot:
zlata, stříbra, mincí, šperků.
Informace na:
Info.KA2014@gmail.com
Tel.: 604 264 374
www.nakupzlato.cz
PIN: CZ 00839 OS

MUDr. Michal Hrbek - gynekologická ambulance
Frýdlant nad Ostravicí

Naši ordinaci nyní najdete ve Frýdlantě
na Hlavní ulici č. 271 (za budovou Billy nad lékárnou)
tel.: 778 444 397, 558 677 885

pondělí, úterý, čtvrtek, pátek ordinuje MUDr. Hrbek
středy
ordinuje MUDr. Dibonová
PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY

informace o nás najdete na www.mudrpsotova.webnode.cz

Pro inzerci volejte
603 249 743
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