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Dotace pro sociální podnikání,
zemědělské činnosti a vlastníky lesů

MIKROREGION – Na konci roku 2017 Místní
akční skupina Frýdlantsko-Beskydy, z.s. vyhlásila dvě výzvy. Jedna se věnuje tématu sociálního
podnikání (dotace poskytnuté z Operačního programu zaměstnanost) a druhá výzva se týká zemědělské činnosti, v menší míře i drobných neze-

mědělských podnikatelů a vlastníků lesů (dotace
poskytnuté z Programu rozvoje venkova).
K těmto výzvám pořádáme semináře, na které vás tímto srdečně zveme. Seminář pro žadatele věnovaný dotačním možnostem z Programu
rozvoje venkova bude realizován 9. 1. 2018

od 9.00 a seminář pro žadatele sociálního podnikání se bude konat 10. 1. 2018 od 13.00. Tohoto
semináře se zúčastní i odborníci na oblast sociálního podnikání z Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR. Místo konání obou seminářů je obřadní
síň Obecního úřadu Čeladná.
Pozvánky a více informací o programu a podmínkách přihlášení naleznete na našich webových stránkách www.masfb.cz v sekci výzvy.

Požár tří chat s obětí v Janovicích

JANOVICE – Podle informací HZS MSK
sedm jednotek hasičů zasahovalo od nočních
hodin až do čtvrtečního dopoledne 14. 12. v obci
Janovice, místní části Bystré, u požáru tří rekreačních chat. Předběžná škoda byla odhadnuta
na 700 tisíc korun, příčina vzniku požáru je v šetření. V jedné z chat hasiči objevili lidské tělo.
Operační středisko hasičů bylo o požáru
informováno zhruba dvě hodiny po středeční
půlnoci. Do Janovic vyjela jednotka Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského
kraje (HZS MSK) ze stanice Frýdek-Místek,
společně s ní šest jednotek dobrovolných hasičů – Janovice-Bystré, Janovice, Baška, Raškovice, Metylovice a Frýdlant nad Ostravicí.
Při příjezdu hasičů hořela celá rekreační chata

o půdorysu 5×5 metrů a dřevěný altánek vedle
ní. Vlivem sálavého tepla a silného větru začaly
hořet sedlové střechy dalších dvou chat a u třetí prasklo okno. Hasičům se podařilo ochránit
před ohněm přízemní části chat, požár dostali
pod kontrolu za hodinu a půl. Kvůli objevenému lidskému tělu si případ převzala Policie ČR.

U zásahu asistovali dobrovolní hasiči obou
janovických jednotek, na místě bylo využito letos
nově pořízené výjezdové vozidlo jednotky Janovice-Bystré a pro hašení byla použita voda z cisterny jednotky Janovice. Cisternou byla jednotka
vybavena v roce 2016. Na místě byl zásahu přítomen i zástupce obce. 
Vladimír Kutlvašr

Tříkrálová sbírka 2018

MIKROREGION – Začátek nového roku je
tradičně spojen s Tříkrálovou sbírkou. Stejně jako
roky předešlé i začátkem roku 2018 budou koledníci obcházet dům od domu a přát vše dobré.
„Tříkrálová sbírka je o našem dávání – koledníci dávají svůj čas a energii, dárci své příspěvky

a všichni se tak můžeme obdarovat a pomoci
těm, kdo naši podporu potřebují. Sbírka nám
umožňuje být součástí něčeho velkého, vždyť
co do rozsahu se jedná o největší sbírkovou akci
v České republice,“ sdělil ředitel frýdecko-místecké Charity Martin Hořínek. (Pokračování na str. 2)

Lachy na Nový rok zklamalo počasí
BESKYDY – Ani poslední den roku 2017 se
neobešel bez „výplazu“ Lachů a jejich příznivců
na Monte Čupelo – vrch Čupek – též nazývaný
lašským Řípem. 31. 12. v pravé poledne zde
vyslechlo okolo tří set shromážděných novoroční

projev lašského krále Zdeni Viluše I., popřáli si
vše dobré v novém roce, připili si „fajnym lašskym
liguerem“ a rozešli se za další zábavou.
Za celou historii setkání občanů s lašským
králem na tomto vrcholu Metylovické hůrky však

nepamatujeme tak nepříznivé počasí. Ale ani
toto neodradilo ty skalní Lachy, aby se na Čupek
vydali. Přicházeli od Hodoňovic, Metylovic i Frýdlantu pěšky rozbahněným terénem, někteří se
opírali o hole, jiní si zase sobě navzájem zajišťovali stabilitu. Mnozí přibrali své pejsky, z nichž
ti menší byli opravdu k nerozeznání od hroudy
bláta. I jezdci na koních se objevili, výjezd auty
nebyl rovněž ojedinělý. Všechny zde ale přiváděla zvědavost, jaké poselství vznese lašský
král ostatním bratrům Lachům do celého světa.
Ten nejdříve zhodnotil starý rok, kdy Království
lašské oslavilo 30 let svého trvání, a pak se jal
nastínit, co nás v tom rok 2018 čeká: „Je to rok
vyznamny – hned po Novym roku buděm aji my
Laši voliť českeho prezidenta. Na jaře to budě 10
rokuv od pamatne chvile, gdy byla uzavřeta Patrnerska zmluva o neutočeňu, vzajemne pomocy
a uznani absolutni zvrchovanosti mezi Lachy,
Valachy, Zahoraky a Moravskymi Slovakami –
a to na věčne časy...  (Pokračování na str. 2)

V Kapitole křtili knihu o Beskydech
BESKYDY – V místeckém knihkupectví Kapitola byla 11. prosince pokřtěna kniha Petra
Juřáka Beskydy – Ve stínu Lysé hory, které
přáli do vínku náměstek primátora Frýdku-Místku Richard Žabka, ředitel Muzea Beskyd
Stanislav Hrabovský a ředitelka Beskydského
informačního centra Monika Konvičná.

„Kniha vyšla v edici Tajemné stezky a myslím, že jsou to právě stezky a pěší turistika
obecně, co nám mohou jiná pohoří závidět,
protože u nás máme množství cílů blízko sebe
a v rámci jednoho dne lze navštívit několik kopců a vrcholů. Lysá je samozřejmě královnou
Beskyd, ale já osobně mám nejraději Smrk,“

KŘEST: O prodejnost nové knihy kmotři obavu nemají. 

Foto: Petr Pavelka

vyznal se náměstek primátora Richard Žabka před symbolickým křtem. „Já nepochybuji,
že kniha dokáže čtenáře zaujmout, protože
s autorem spolupracujeme při různých akcí
Beskydského informačního centra a on si
svým povídáním opravdu umí říct o pozornost,“
ujišťovala Monika Konvičná, která vyzdvihla
zejména kapitolu Turistika – nový způsob, jak
člověk ovládl přírodu. V ní se například dočtete,
jak se horečně hledala česká alternativa německého slova rucksack, od pleckovky, přes
tůrvak, šlevák, až po břemínko nebo nařítek.
Vázaná kniha na 216 stranách s množstvím
dobových ilustrací a starých pohlednic představuje Beskydy jako hory, které učarují návštěvníkům nejen překrásnou přírodou, ale také
bohatou historií. „Beskydy – to jsou nejen hluboké lesy, horské louky, stáda ovcí pasoucích
se kolem dřevěných salaší, ale také vzpomínka
na slavného zbojníka Ondráše a další nezkrotné goraly, kteří v tvrdých horských podmínkách
hospodařili. To vše utváří neopakovatelný genius loci, jímž je beskydské pohoří doslova prodchnuto,“ to je pozvánka na poutavé vyprávění
Petra Juřáka o horách a jejich obyvatelích, o zajímavé historii, pověstech a legendách. A nemá
jít o první a poslední díl. 
(pp)

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ: Ve Frýdlantě je nebe pestré i den po Silvestru. A schází se tu
kromě místních stále více lidé také z okolních obcí, hlavně rodiny s dětmi, které nemusí pro
světelnou nádheru vydržet vzhůru až do půlnoci. 
Foto: Petr Pavelka

slovo starostky
Vážení spoluobčané,
máme za sebou nejkrásnější svátky uplynulého roku, což znamená jediné – úspěšně vstupujeme do nového roku. Kolem sebe slyšíme povzdechy, jak ten čas rychle běží a jak je dnešní doba uspěchaná. Neúprosný běh času si často uvědomíme až při pohledu na děti.
Všichni jsme však jeho součástí a zpomalit či zastavit ho nedokáže
nikdo z nás.
Nicméně na počátku roku je ten správný okamžik se na chvíli zastavit a zamyslet se nad tím, co se každému z nás podařilo splnit ze svých přání. Zdalipak si
vzpomenete na loňská předsevzetí? Podařilo se vám je uskutečnit?
Nezoufejte. Dostupná statistika nám říká, že novoroční předsevzetí si dává až polovina lidí
a necelých devadesát procent neuspěje.
Na konci roku se vždy ohlížíme, co se nám povedlo splnit a udělat. Některá léta jsou bohatá
na stavební investice, jiná na společenské změny. Ať je to jakkoli, každý z kroků musí naplňovat potřeby města a občanů. A tak to bylo i v letošním roce. Ten se nesl zejména ve znamení
pokračujícího přílivu nové generace školáků a dětí mateřských škol, na který jsme museli pružně reagovat zvýšením kapacit našich školských zařízení spojených i s výstavbou sportovišť.
Schválením územního plánu jsme umožnili podpořit další výstavbu, a to především rodinných domů. Na Nové Dědině je vybudována další část vodovodu. Jsou opraveny hasičské
zbrojnice. Zřízením městského kamerového dohledového systému jsme zajistili větší bezpečnost občanů i majetku města. Bezpečnost v dopravě se promítla do rekonstrukce křižovatky
u kolejí, vybudování autobusových zálivů, oprav chodníků a komunikací nejen v okolí školských zařízení, ale i v různých částech města. Zejména mládež jistě ocení nový sportovní areál
u ZŠ TGM. Většina z těchto aktivit má přesah i do dalšího roku.
Radost mám, a doufám, že i vy, také z mnoha vydařených sportovních a kulturních akcí,
na nichž se setkáváme. Je jich stále více a jsou rok od roku lepší.
Dovolte mi poděkovat těm, kteří se na realizaci investičních projektů i těch zážitkových
aktivit podílejí. Zaměstnancům Města Frýdlant nad Ostravicí, projektantům, zhotovitelům, pracovníkům kultury, organizátorům zajímavých akcí a vám všem, kteří zde žijete a máte rádi toto
město. Osobně cítím, že je v našem městě bezpočet malých i velkých „věcí“, jejichž vyřešení nám všem mohou zlepšovat a zpříjemňovat běžný život. Společnými silami se nám jistě
podaří je uskutečnit. K tomu všemu je ovšem zapotřebí velká dávka tolerance a vzájemné
komunikace.
Co tedy popřát do nového roku?
Splnění všech plánů, představ a snů, stejně jako šťastný a spokojený život. Úspěchy
v osobním i profesním životě a zejména pak pevné zdraví vám i vašim blízkým.

S úctou Helena Pešatová, starostka města
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Frýdlant nad Ostravicí

Předvánoční čas v ZŠ Komenského

Klavírní recitál – první koncert
Kruhu přátel hudby v roce 2018
Vážení přátelé krásné hudby, zveme vás
na první z koncertů klasické hudby v sezoně
2018, pořádaných frýdlantským Kruhem přátel
hudby (KPH). Proběhne ve středu 10. ledna
v 18.00 ve velkém sále ZUŠ, vystoupí vynikající
klavírista Miroslav Sekera.
V programu zazní skladby W. A. Mozarta, F.
Liszta, F. Chopina a L. Janáčka.
Miroslav Sekera začal hrát ve třech letech
na klavír a housle jako „zázračné dítě“, proto
byl také vybrán do role malého W. A. Mozarta
v oscarovém filmu Miloše Formana „Amadeus“.
Vystudoval Pražskou konzervatoř a Akademii
múzických umění v Praze, získal mnohá ocenění v klavírních soutěžích a v současnosti je
vyhledávaným sólistou i komorním hráčem,
doprovází světové umělce jako zpěvačku Dagmar Peckovou nebo hornistu Radka Baboráka.
V druhé polovině roku 2017 vystoupil kromě
ČR také v Japonsku, Polsku a USA.
Vstupné na koncert je 120 Kč, důchodci
a děti 90 Kč, s členskou průkazkou KPH na rok
2018 60 Kč, s abonentkou zdarma. Jako každoročně máte možnost před začátkem úvodních koncertů sezony zakoupit i na sezonu
2018 členskou průkazku KPH (300/200 Kč)

pro výrazně zlevněné vstupné, nebo abonentní
vstupenku (500/350 Kč) pro vstup na všechny
akce sezony zdarma! Obě průkazky jsou přenosné. V roce 2018 chystáme celkem devět
krásných koncertů, takže zájemcům se členství
vyplatí. Žáci frýdlantské ZUŠ budou mít díky
spolupráci se ZUŠ i v nadcházející 14. sezoně KPH vstup na koncerty zdarma. Informace
o našich koncertech najdete v regionálním
tisku a na stránkách facebook.com/KruhPratelHudby. 
Za výbor KPH J. Svoboda

Tříkrálová sbírka 2018


(Pokračování ze str. 1)
„Tříkrálová sbírka je pomyslným zakončením
Vánoc. To, co si každý rok připomínáme, poselství o Boží Lásce se prostřednictvím požehnání
dostává do našich domovů. Jde o šíření dobrého slova dům od domu,“ doplnil Hořínek.
Přípravy na sbírku roku 2018 započaly v Charitě Frýdek-Místek již začátkem listopadu, kdy
jsme za pomocí dobrovolníků vyčistili všechny
pokladničky a připravily je na sbírku. Během
tohoto měsíce nám také Tříkrálová komise při
Diecézní charitě ostravsko-opavské schválila
naše záměry na využití výnosu z koledování. „Při
tvorbě záměrů na využití sbírky se snažíme o co
nejširší pokrytí tak, aby peníze získané koledováním pomohly na co nejvíce místech. Proto májí
své záměry vytvořeny všechny naše služby a budou tak podpořeni senioři, osoby se sníženou soběstačností, nemocní, stejně jako děti a rodiny,
osoby v tísni,“ dodává dále Martin Hořínek. Kompletní seznam záměrů můžete nalézt na webových stránkách Charity Frýdek-Místek, v sekci
Tříkrálová sbírka. Prosinec se nesl v duchu balení tašek s materiálním vybavením pro zajištění
sbírky, jako jsou cukříky a kalendáříky pro dárce,
ale také korunky a drobné dárky pro koledníčky.

Odměnou v novém roce pro koledníky bude stejně jako loni volný vstup do aquaparku Olešná.
V roce 2017 se do sbírky, v rámci Charity Frýdek-Místek, zapojilo na 290 koledujících skupinek, které přes nepřízeň počasí a teplot dosahujících 17°C mrazu vykoledovaly částku přesahující
1,9 mil. Kč. „Sbírka má také společenský rozměr
– jsou na ní navázány místní tradice a ona sama
z tradice vychází. V souvislosti s Tříkrálovou sbírkou se potkávají lidé, nejen s koledníky, ale také
na tříkrálových koncertech, průvodech, setkání
koledníků,“ doplňuje Hořínek. Ani v roce 2018 nebude chybět již tradiční Tříkrálový průvod městem
Frýdek-Místek. A stejně jako loni bude ozvláštněn
velbloudy. Průvod se uskuteční v sobotu 6. ledna a vycházet se bude v 10 hodin od kostela sv.
Jana a Pavla. Tři králové půjdou směrem na náměstí Svobody, kde bude živý betlém.
V loňském roce jsme pro koledníky vyhlásili
také fotosoutěž, do které nám přišly moc krásné
fotografie a kresby z koledování Tří králů. Ani letos
soutěž nebude chybět. Zájemci o koledování se
mohou hlásit u koordinátorky Lenky Talavaškové
– lenka.talavaskova@charitafm.cz, 733 741 564.
Za Charitu Frýdek-Místek Lenka Talavašková,

koordinátorka Tříkrálové sbírky

Žáci 1. stupně nezaháleli ani v době adventní a věnovali se přípravě na nejkrásnější svátky
v roce. Jak? Například výrobou vánočních ozdob
z ryze přírodního a recyklovatelného ekologického
materiálu. Přihlásili se do soutěže, kterou pořádalo
naše město. Uvidíme, jak všechno dopadne.
Také již tradičně nezapomínáme na zvířátka
v lese a pravidelně jim přinášíme spoustu lahodných dobrot ke krmelci u řeky Ostravice. Zkrátka
nepřijdou ani ptáčci, protože jejich svačinka visí
v krásných budkách, které vyrobily děti spolu
s rodiči.
Ve všech třídách probíhaly vánoční dílny,
ve kterých děti vytvořily mnoho nápaditých vánočních přání a jiných výrobků na ozdobu vánočního stromku. A protože rádi zpíváme a tančíme,
uspořádali jsme zpívánky pro rodiče i prarodiče
prvňáčků. Sešlo se nás opravdu hodně. Ve třídě
ozdobené vánočními svíčkami zněla první píseň
a přicházeli malí zpěváčci. Zatančili čertovský tanec i mazurku, zazpívali známé i méně známé
koledy a vánoční písně. Na závěr vystoupení
jsme věnovali rodičům přáníčko. K vánočním
tradicím ve škole patří i besídky s vyměňováním
dárečků, vánoční zvyky a obyčeje, zpívání koled
a ochutnávání cukroví.
I letos navštívili žáci třetích tříd středisko
sociálních služeb v našem městě s adventním programem, jenž byl plný písní, tanečků
a koled a děti hrály na různé hudební nástroje.
Nakonec se všichni společně pustili do tvoření
vánočních baněk z přírodních materiálů, které

ozdobí pokoje seniorů.
Závěr roku patřil významné události, a to
vyhodnocení celoškolní výtvarné soutěže s názvem Barvy Zlatohradu. Soutěžilo se v pěti
kategoriích. V každé kategorii byli žáci oceněni
odbornou porotou a jako bonus navíc byla udělena cena pana ředitele. Žáci naplno zapojili
svou fantazii a volnou technikou znázornili jedno z vybraných témat. Strom života a Čarovná
příroda byla témata environmentální a téma
Památky našich předků bylo zaměřeno na rok
2018, který bude rokem Evropského kulturního
dědictví. Vítězné práce jsou vystaveny v galerii
školy do konce ledna 2018. Všem dětem děkujeme za účast a oceněným blahopřejeme.
Všechno dobré v roce 2018 od žáků a učitelů 1. stupně ZŠ Komenského Frýdlant n. O.

Adventní čas v ZŠ TGM

Prosinec, advent. Dvě slova, která patří
k sobě stejně, jako k nim v tomto období patří
tradiční akce v Základní škole T. G. Masaryka.
Ani rok 2017 nebyl v tomto směru výjimkou.
Po předvánočním koledování Chasičky a návštěvě divadelních i filmových představení následovaly v úterý 19. prosince oblíbené vánoční
dílny na 1. stupni. Společně s rodiči a svými vyučujícími si mohli naši nejmenší vytvořit mnohé
ozdoby a dekorace určené právě pro nastávající
svátky. Toto vzájemné předvánoční zastavení
bývá skvělou příležitostí nejen strávit společně
pár chvil a popovídat si, ale přinést si také domů
něco na památku.
Očekáváno bylo i páteční Zpívání koled
v chrámu sv. Bartoloměje, ke kterému se již
poněkolikáté sešli nejmladší žáci. Díky farnosti
Frýdlant n. O. a otci Petru Fichnovi, kteří umožnili konání zmíněného projektu, mohli si pedagogové se svými svěřenci zazpívat nejznámější
koledy, vánoční písně a zároveň si poslechnout
pár slov o tom, proč vlastně slavíme Vánoce
a co je jejich hlavní symbolikou. Hrou na varhany potěšila žáky nejen zkušená frýdlantská
varhanice paní Marie Herotová, ale stejně jako
předcházející léta předtím, doprovázel zpěv dětí
na královský nástroj opět náš žák sedmé třídy

Balónkové novoroční poselství od dětí.
Filip Kobělka.
mír, lásku, zdraví, přátelství a dobré kamarády.
Duchovně naladění se pak holky a kluA to samé bychom rádi popřáli do nového roku
ci přemístili před školní budovu, kde vypustili
z Tégeemky i my vám všem.
„do nebe“ svá poselství „pro Ježíška“. Na lístku
Ať dny, které jsou před námi, přinesou klid
připravená přání vynesly vzhůru do oblak bareva lásku do našich rodin, laskavé mezilidské
né balónky. Při jejich předčítání bylo možné zavztahy do pracovních kolektivů a k tomu všeslechnout, že dnešní děti si nejvíc ze všeho přejí mu i nezbytné pevné zdraví. PF 2018!  (lg)

Jak je to s oteplováním Země?
Klimatologové nás varují před nárůstem teploty na Zemi a politici celého světa uzavřeli už několik dohod o snižování emisí skleníkových plynů
(naposledy na konci roku 2015 v Paříži, zástupci
196 zemí!).
Několik politiků ale tvrdí, že to vše je nesmysl
(V. Klaus starší, M. Zeman, D. Trump); mohou mít
aspoň část pravdy, nebo se touto neúctou k závěrům vědců spíše ztrapňují? Přijďte na besedu
s odborníkem nejpovolanějším. Naše pozvání
přijal Radim Tolasz, který od roku 1986 pracuje
pro Český hydrometeorologický ústav, postupně jako vedoucí
oddělení meteorologie a klimatologie
na pobočce v Ostravě (1991–1996),
vedoucí oddělení
klimatické databáze (1997–2002),
náměstek ředitele
pro
meteorologii a klimatologii
(2003–2011) a vedoucí
oddělení
klimatické změny
(2012–dosud). Je
expertem Světové
meteorologické
organizace (WMO)

pro klimatická data a databáze, českým zástupcem v GEO (Skupina pozemských pozorování,
od roku 2011) a v IPCC (Mezivládní panel pro
změny klimatu, od roku 2014). Externě vyučuje
na Ostravské universitě (od roku 1991).
Přednáška s besedou se uskuteční v pondělí
15. ledna na frýdlantském gymnáziu (nám. T. G.
Masaryka 1260) v 17.30 v učebně fyziky. Zveme
širokou veřejnost, průvodci po škole vám budou
naši studenti. Vstup volný.

Za organizátory J. Svoboda,

profesor gymnázia

Holky z Tégeemky mají ze svých Betlémů radost.

Společné zpívání žáků ZŠ TGM v chrámu sv. Bartoloměje.

Lachy na Nový rok zklamalo počasí


(Pokračování ze str. 1)
...Ratifikovana byla 17. květňa v moravskych
Bořeticach. Za Lachy ju podpisal lašsky kral
Zdeňa Viluš I., řečeny Chrabry, za Valachy –
v zastupeňu krala všeckych Valachuv Boleslava
I. Dobrotiveho – Franta Segrado. Byla vytyčena
přesna historycka hranica, kera odděluje Lašsko od Valašska – od Bumbalky, přes Radhošť,
Pindulu až za Hodslavice. Bohužel su furt iste
snahy našu svrchovanosť narušovať a ludi balamuntiť! Přy tym 28. řijna se připomnime už desatym lašsko-valašskym vyplazem na Radhošť
100 rokuv od vzniku Československeho stata.
Aji vyplaz sem na Čupek budě už desaty,“ horlivě informoval lašský král své poddané.
Proto je třeba dobře sledovat připravované
akce. A aby v tom roce 2018 zdrávi a silní byli,
všichni pospolu si připili a Lašskou hymnu zazpívali.
Letos bylo pódium pro řečníky umístěno v dolní části prostranství vrcholu Čupku, což bylo asi
výborné řešení, protože všichni tak měli možnost
z přilehlých stran dobře vidět na krále, jeho družinu a přítomné starosty okolních vesnic, kteří zde

dorazili i se svými obecními zástavami. Nechybělo
ani různorodé občerstvení, což jistě ocenili všichni promočení, zkřehlí návštěvníci. Posíleni se pak

odcházeli bavit dál se svými známými, aby rozloučení se starým rokem 2017 bylo opravdu důstojné.

Dajana Zápalková
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Frýdlant nad Ostravicí, Staré Hamry

Leden 2018

Komeňák v době adventu opět pomáhal

Doba adventu je tradičně spojena mimo jiné
s tím, že máme větší potřebu pomáhat druhým.
Proto bychom touto cestou chtěli ještě jednou poděkovat žákům některých tříd naší školy, kteří se
zapojili do akcí, na jejichž konci byly dobré skutky.
Žáci IX. A se opět proměnili v prodavače
a v rámci zdejších vánočních trhů brzy prodali
všechno, co si připravili. O koláčky, perníčky,
cukroví nebo ozdoby na stromeček byl velký

zájem, což se projevilo při sečtení vydělaných
peněz. Z nich pak deváťáci poslali 1000 Kč Fondu ohrožených dětí Klokánek.
Další dobrý skutek byl výsledkem netradičního spojení hudební a občanské výchovy, když
se žáci třídy IX. B a VII. B rozhodli strávit společnou hodinu. Jejich úkolem bylo vyhledat různé zajímavosti o adventu a pranostikách, které
se vážou k tomuto krásnému období. Zároveň
zalistovali ve svých
zpěvnících a zpívali
koledy. No a na závěr přišla pověstná

sladká tečka, která byla tentokrát pojata charitativně. Všichni si totiž mohli zakoupit voňavé
adventní koblížky s domácí marmeládou a šlehačkou, brzy ráno čerstvě smažené, a přispět
tak na dobrou věc. Čím rychleji ubývaly koblížky, tím rychleji přibývaly penízky v klobouku.
Děti mezi sebou vybraly úctyhodných 1660 Kč.
Konečná suma 3300 Kč byla pak zaslána
na konto Adventních koncertů České televize.
Jsme velice rádi, že naši deváťáci jdou v této
záslužné činnosti ostatním příkladem, a věříme, že jejich následovníci tuto čestnou štafetu
v příštím roce převezmou.

Staré Hamry

Pomikulášská sobota plná sportu

Adventní sobota – „pomikulášská“ sobota
– patří již tradičně sportu. 13. ročník Mikulášského turnaje ve stolním tenise v našem
kulturním domě nevynechal ani letošní rok.
Letošní účast, s počtem 17 hráčů, se
neřadí k nejúspěšnějším ročníkům. I přes
malou účast místních hráčů bojovali všichni

statečně! K posilnění a dobití energie nechybělo pivíčko a guláš.
Zápasy probíhaly zhruba do 16. hodiny.
Zde jsou výsledky:
1.
místo: Kratochvíl
2.
místo: Onderek
3.
místo: Karásek

4.
místo: Liďák
Velkou škodou by bylo, kdyby tahle tradice zanikla. Doufáme proto, že příští rok se
místních hráčů sejde více. Je to přeci vždy
sobota plná pohybu, soutěživosti, ale hlavně
zábavy.

Jana Borská

Staré Hamry

Přehled bohoslužeb
v lednu

5. 1. 2018 VIGILIE SLAVNOSTÍ ZJEVENÍ
PÁNĚ: 17.00 Ostravice
6. 1. 2018 SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ: 9.00
Ostravice
7. 1. 2018 v 10.30 Bílá
14. 1. 2018 v 10.30 Bílá
21. 1. 2018 v 10.30 Bílá
28. 1. 2018 v 10.30 Bílá

Tříkrálová sbírka

Každý rok začátkem ledna vyráží do ulic
skupinky koledníků a chodí od domu k domu
s koledou a přáním všeho dobrého do Nového roku. Díky dlouholeté tradici je již Tříkrálová
sbírka mezi lidmi známá a většinou se koledníci setkávají s vlídným přijetím. Loni se vybralo
v obci Staré Hamry 8642 Kč.

Kalendáře obce
na rok 2018
Kalendář obce Staré Hamry na rok 2018
bude dalším kalendářem se zaměřením
na historii naší obce. Díky majiteli rozsáhlé
sbírky starých fotografií panu Igoru Černochovi, který souhlasil s jejich zveřejněním,
vám můžeme připomenout krásu starých
Starých Hamer.
Kalendáře budou vydány ve dvou formátech – stolní a nástěnný.
Stolní kalendáře budou do každé
domácnosti trvale bydlícím občanům
distribuovány ZDARMA.

Rozpis vývozů komunálního
odpadu rok 2018

jubilea
V měsíci lednu oslaví
své životní jubileum:
Pan DRAŽENKO ŠIMEČEK – 50 let
Paní LUDMILA MENŠÍKOVÁ – 75 let
Našim jubilantům k jejich výročí srdečně
blahopřejeme a do dalších let přejeme
pevné zdraví !

rozloučili jsme se
Dne 7. 12. 2017 zemřela ve věku 89 let
paní Vlasta Faltýnková.

Nezapomeneme.

z kalendáře akcí
13. ledna: Výroční valná hromada
SDH Staré Hamry
20. ledna: Vlčí bál

Předprodej vstupenek od středy 10. 1. 2018 na OÚ.

Mikulášská nadílka pro děti s divadelním souborem Nahodile

V pátek 8. prosince proběhla tradiční Mikulášská nadílka pro děti. Již několik let k nám přijíždí divadelní soubor Nahodile z Ostravy. Děti čekají nejen na nadílku od Mikuláše, ale také se těší vždy na nový pohádkový příběh, který si pro ně členové souboru připraví.
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Leden 2018
slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme tady rok 2018, který je určitě rokem plným očekávání. Především
je to rok, kdy oslavíme 100 let, kdy byla oficiálně vyhlášena samostatnost
pro národy bývalého Rakousko-Uherska a začaly se psát novodobé dějiny
Československa. Počátkem roku si zvolíme prezidenta a v druhé polovině
roku nás čekají komunální volby, kdy si zvolíte nové obecní zastupitelstvo.
Pro nás stávající zastupitele je to rok, kdy se musíme snažit, abychom se
se ctí vyrovnali se sliby, které jsme vám dali před minulými volbami. Hodnocení práce obecního
zastupitelstva v minulém roce i těch předcházejících nechám na vás, občanech-voličích, a rád se
s vámi spolu s ostatními zastupiteli setkám při konečném hodnocení celého volebního období.
A co nás čeká v letošním roce? Od ledna nám začala odvážet odpady nová svozová firma, a to
Frýdecká skládka a.s., která vyšla vítězně z výběrového řízení. Věřím, že si na nový termín svozu
rychle zvyknete a budete s jejími službami spokojeni. Od února bude ve zkušebním provozu pro
občany cestující autobusy zavedena nová tarifní zóna č. 470 pro linky 860342, 860347, 860360
a vybrané úseky (Frýdek-Místek, Metylovice, Lhotka a Palkovice), ve které si bude možné zakoupit 365denní dlouhodobé časové jízdné za 1 Kč. Rádi bychom zrealizovali výstavbu alespoň
jednoho ze dvou chodníků kolem krajské komunikace, na které máme vydáno stavební povolení,
případně rozšíření místní komunikace od kaple k autobusovému stanovišti s novým chodníkem.
Vše závisí na tom, zda se nám podaří získat potřebné finance. Průběžně budeme v rámci možností dále opravovat místní komunikace, udržovat veřejná prostranství a obecní zeleň. Plánujeme
zřízení sběrného místa pro velkoobjemové a elektro odpady v budově bývalého kravína. Věříme,
že konečně dotáhneme do konce i pozemkové úpravy, díky kterým budeme mít připraveny i projekty na opravy některých místních komunikací a jejich odvodnění.
Věřím, že rok 2018 bude rokem dobrým a společně s vámi se nám bude dařit zvelebovat naši
vesnici tak, aby všichni, kteří k nám zavítají, se u nás cítili dobře. Děkuji všem, kteří se zajímají
o dění ve Lhotce a pomáhají nám s organizací kulturního, sportovního a společenského života
v obci. Jako každý rok připomínám, že dveře na obecní úřad jsou pro vás vždy otevřené, ať potřebujete radu, pomoc nebo máte připomínky k naší práci. Přeji vám, vašim blízkým, známým
i kamarádům šťastný a úspěšný rok 2018, abyste si ho užili ve zdraví a splnila se vám všechna
přání.
Zdeněk Kubala, starosta

Sportujeme o Vánocích

Ke Štědrému dnu ve Lhotce patří stromeček,
kapr, cukroví, dárky. Další sváteční dny pak patří
stolnímu tenisu v sále hostince Pod ořechem,
který je také sídlem místního oddílu. Na první
sváteční den se scházejí neregistrovaní. V posledních letech ale, bohužel, zájem trochu opadá. Scházelo se i přes 20 hráčů, tentokrát to bylo
pouhých 11, děti do 15 let byly jen tři a žen se
dostavilo pět.
Škodu mají ti, co nepřišli, protože devatenáct
Lhoťanů a Lhoťanek prožilo pěkné odpoledne

a večer, zasportovali si, protáhli tělo po náročném štědrovečerním hodování a nakonec
si odnesli za svou účast i pěkné drobné ceny,
které na turnaj věnovali sponzoři, za což jim
díky. A jak turnaj dopadl? V dětské kategorii byl
nejlepší Šimon Fuchsík, na druhém místě Šimon
Krpec a třetí byla Terka Pavlisková, v kategorii
dospělých obhájil loňské prvenství Kuba Fulnek,
na druhém místě byl Michal Slipek a třetí Matěj
Fulnek. Mezi ženami byla nejlepší Martina Polášková, druhá Petra Solíková a třetí Jiřina Solíková.
O den později patřily stoly těm, kteří na nich
hrají a trénují – registrovaným hráčům. Dostavilo se jich 12 a po spoustě zápasů ve skupinách
a postupových soubojích bylo následující pořadí: 1. Petr Tobola, 2. Filip Krpec, 3. Jarek Vrba.
Jednatřicet Lhoťanů a Lhoťanek ukázalo, že
svátky pro ně neznamenají jen jídlo, sledování
pohádek a lenošení. Snad bude příští rok účast
opět vyšší. 
J. H.

Výroční schůze lhoteckých hasičů

V pátek 1. prosince se sešli lhotečtí hasiči
na výroční schůzi, aby zhodnotili uplynulý rok.
Po výročních zprávách jednotlivých výborů,
kladném hodnocení výsledků soutěžních týmů
byla především vyzvednuta práce s mládeží,
kdy kroužek mladých hasičů pod vedením Jar-

ka Kopčáka a několika dalších dobrovolných
hasičů se těší velkému zájmů mladých Lhoťanů.
Poté se dostalo pocty dlouholetému dobrovolnému hasiči, bývalému veliteli Zdeňkovi Židkovi, kterému bylo předáno jedno z nejvyšších
vyznamenání za mimořádné výsledky, a to Řád
sv. Floriána, který mu byl udělen výkonným výborem SH ČMS. Po vynikající večeři, kterou
už tradičně připravily členky lhoteckého sboru
Vlaďka Pečínková a Jarka Židková, se debatovalo mimo jiné o nadcházejícím hasičském
bále, který se bude konat 26. ledna od 19 hodin v sále Obecního domu, na který jste všichni
srdečně zváni. 
SDH Lhotka

Mikuláš na Lhotku nezapomněl

Mikuláš na Lhotku nezapomněl. A jak by
mohl! Všechno bylo v sobotu 2. prosince v sále
Obecního domu připraveno, děti se už několik
dnů těšily, a tak samozřejmě musel dorazit. Ale
ještě před jeho příchodem děti vyráběly adventní věnce, které si odnášely domů, nechaly si namalovat tváře, takže pak Mikuláš hovořil například se Spidermanem. Kdo chtěl, mohl tančit při
dětských písničkách, které pouštěl přizvaný DJ.
Rodiče mohli zakoupit dětem balíčky, kterými je Mikuláš obdarovával. Bylo jich prodáno
65, a když připočítáte doprovod rodičů a prarodičů v počtu 1–5, tak je jasné, že sál Obecního
domu byl zcela plný. Po několika letech, kdy
se Mikulášská besídka konala v sále penzionu U Fandy, se letos vrátila zase do Obecního

domu a břímě příprav padlo na bedra Sylvy
Vláškové. Byl na ní ten největší díl práce a starostí, ale zdatně jí pomáhalo osm lhoteckých
děvčat a výsledek byl perfektní. Všichni organizátoři si zaslouží obrovskou pochvalu stejně jako sponzoři, jak z firem, tak i rodin, kteří
na tuto akci přispěli. Nepoužili jsme jen ženský
rod, protože nemůžeme zapomenout na Mikuláše a čerta. Oba byli velmi povedení a věrohodní, takže slibů o poslouchání rodičů, uklízení
hraček apod. jsme slyšeli dost. Ale všichni
víme, že ve Lhotce jsou samé hodné děti, které
jen tak občas trochu zazlobí, a tak se čert vracel
do pekla s prázdným pytlem. Na rozdíl od dětí.
Ty si nesly domů vlastní výtvory, pytlíky s nadílkou a určitě příjemné zážitky.
J. H.

Lhotka

I Lhotka zpívala koledy

Taková zpěvná obec jako Lhotka nemůže
při akci Česko zpívá koledy chybět. Zúčastňujeme se už od začátku. Druhý rok se scházíme
na upraveném parkovišti u MŠ. Trápila nás jen
otázka, jaké bude počasí. A to naštěstí vyšlo.
Nepršelo, nebyla vichřice jako v začátku
týdne, a tak jsme se mohli v klidu soustředit
na zpěv, při němž nám velmi pomáhal sbor
Cantamus. Sešla se nás dohromady stovka,
a tak to byl opravdu velký sbor. Na rozehřátí zazpíval Cantamus a pak už v 18 hodin zazněla
první koleda Nesem vám noviny. A následovaly
další – Půjdem spolu do Betléma, Narodil se
Kristus Pán, Štěstí, zdraví, pokoj svatý, Pásli
ovce valaši, Rolničky, rolničky a tradičně zpívání uzavřela písnička Vánoce, Vánoce přicházejí. Obecní úřad se postaral o teplé občerstvení pro zahřátí jak malých, tak i velkých, a tak
jsme se ještě nerozcházeli a s kelímky v ruce
poslouchali pokračování. Zpěváci Cantamusu
se postarali o přídavek a mohli jsme si v tom
pěkném rozpoložení a naladění poslechnout
geniální Ave Maria, Tichá noc a další skladby.
Česko zpívá koledy se zařadilo mezi oblíbené
lhotecké akce. 
J. H.

Nová tarifní zóna č. 470
v Metylovicích a ve Lhotce

Na základě společné aktivity obcí Metylovic
a Lhotky, Moravskoslezského kraje, Koordinátora ODIS s.r.o. a ČSAD Frýdek-Místek a.s.
bude od 1. 2. 2018 pro cestující zavedena nová
tarifní zóna č. 470 pouze pro linky 860342,
860347, 860360 a vybrané úseky (Frýdek-Místek, Metylovice, Lhotka a Palkovice). Pro nově
zavedenou tarifní zónu č. 470 bude možné
zakoupit 365denní dlouhodobé časové jízdné za 1 Kč. Toto jízdné bude možné zakoupit
a uplatnit pouze u dopravce ČSAD Frýdek-Místek a.s.
Dlouhodobé časové jízdné lze zakoupit
pouze na ODISku.
Po cca půlročním zkušebním provozu bude
zavedení tarifní zóny č. 470 vyhodnoceno
a v případě finanční nevýhodnosti se nastaví
nebo budou hledat jiná pravidla pro odbavování cestujících v tarifní zóně ODIS 470.
Více informací na www.obec-lhotka.eu,
obecním facebooku nebo na obecním úřadě.

Termíny svozu odpadů
Termíny svozu komunálního odpadů:
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.

Schválený rozpočet 2018

V úterý 12. prosince se na 8. (letošním posledním) veřejném zasedání sešlo zastupitelstvo obce a projednalo celkem 16 bodů. Přítomní občané vyslechli zprávy o hospodaření
obce i mateřské školy, o činnosti kontrolního
a finančního výboru, a především byli přítomni
schválení rozpočtu obce na rok 2018, který má
mírný schodek, jenž pokryje přebytek z roku
2017.
V roce 2017 zakoupila obec malotraktor
na udržování obecních komunikací a dva křovinořezy na údržbu obecních ploch, byla zrekonstruována místní komunikace před hasičkou

zbrojnicí a kolem kaple, zrekonstruováno WC
v restauraci Obecník, opraven plot a zpevněné
plochy u MŠ, přibyly dvě nová sběrná místa
pro tříděný odpad, opraven chodník v urnovém
háji, zpevněná plocha před obecním úřadem
s lavičkami a několik dalších drobnějších akcí.
Díky obětavé pomoci většiny občanů v čele
s organizačním výborem, který řídili pravidelní účastníci srazů Lenka a Aleš Stonavští, se
obec s úspěchem zhostila v červenci pořadatelství 37. ročníku srazu Lhot, Lhotek a Lehot,
který byl jejími účastníky hodnocen velmi kladně. Byl to úspěšný rok. 
J. H.

Koncert Ten vánoční čas

Ten vánoční čas – to je tradiční název lhoteckých koncertů, které se v předvánočním čase konají už 14 let. Připraveny jsou z vlastních zdrojů.
Letos se koncert konal poněkud dříve než v předcházejících letech a tím moderátorka Šárka Sobková omluvila absenci vánočního stromu. Místo
něj rozsvěcovala postupně čtyři adventní svíce
a to doprovázela vyprávěním o svatých, kteří patří k prosinci – Barborka, Mikuláš, Lucie a Ježíš.
Koncert zahájila cimbálová muzika Jana
Pustky koledou Ten vánoční čas. Pak nastoupily
děti z MŠ s pásmem „12 měsíců a každý z nich
jinou čepici nosí“, které s nimi nacvičila učitelka
Lenka Stonavská. Bylo to milé pásmo a děti byly
zaslouženě odměněny potleskem zcela zaplněného sálu (pomalu se zdá pro některé akce
malý). Po dětech patřilo jeviště folklornímu souboru Pilky s vánočním pásmem, které připravily
Jana Foldynová a Libuše Zlá. K nadcházejícím
svátkům nás přibližovaly jak písně, tak i mluvené texty. Ve stejném duchu pak pokračovala
Schola Rosnička pod vedením Jiřího Tesarčíka.

Šest děvčat a dva hoši ukázali, že zpěvnost má
ve Lhotce pokračování. I když Pilkaři měli své vystoupení postaveno hlavně na písničkách a textech a tance bylo minimálně, přece jen taneční
číslo nechybělo. A to zásluhou děvčat ze školní
družiny, které s Lidkou Kožuchovou nacvičily tanec s názvem „Rolničky“.
A přišlo vyvrcholení večera při vystoupení souboru Cantamus, kdy se taktovky opět chopil Jiří
Tesarčík. Ti, kdo nový lhotecký sbor Cantamus
už slyšeli, si určitě rádi poslechli jejich vystoupení, ostatní byli možná příjemně překvapeni úrovní
tohoto souboru. Abychom byli spravedliví, většinu v souboru tvoří Lhoťané, ale pomáhají v něm
i zpěváci a muzikanti z okolních obcí. Ještě drobná tombola, do níž přispěli štědří sponzoři, za což
jim velký dík, a příjemná hodina a půl, v níž Lhoťané pobavili a potěšili Lhoťany, byla u konce.
Ovšem muzikanti z cimbálovky se opět chopili
nástrojů a následovalo to, co je ve Lhotce tradiční po všech akcích. Posezení přátel a sousedů
a příjemná zábava do pozdních hodin. 
J. H.

jubilea
V měsíci lednu oslaví svá nádherná životní
jubilea a dali ke zveřejnění souhlas:
Milan Mynář 87 let
Ludmila Smelíková 84 let
Marie Slípková 60 let
Josef Blahuta 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.

Poslední kalendáře

Upozorňujeme, že na obecním úřadě je
ještě k prodeji pár kalendářů na rok 2018,
ve kterém najdete mimo fotografií z kulturních a společenských akcí v obci i několik důležitých informací týkajících se života v obci.
Cena za kalendář je 20 Kč.

Novoroční ohlédnutí do historie Lhotky

Vánoční čas, konec roku a vstup do roku nového bývá pro mnohé z nás i ohlédnutím za uplynulým rokem. Ten byl v naší obci kromě oprav,
rekonstrukcí a tradičních každoročních společenských lhoteckých akcí významnější i o skutečnost,
že jsme v devětatřicetileté historii setkání všech
českých a slovenských Lhot, Lhotek a Lehot byli
už po druhé hostiteli.
V novém roce si budeme v celé zemi připomínat i sté výročí vzniku samostatného československého státu. Proč si tedy nepřipomenout i významné událostí naší Lhotky?
Stačí jenom zalistovat v malé knížečce, kterou
je Historie Lhotky pod Ondřejníkem, sestavená
do roku 2000 kronikářkou obce Alžbětou Kožuchovou. Tam zajímavých událostí najdeme celou
řadu.
Třeba tu, že první zmínka o naší obci je z roku
1359, takže jí – pod původním jménem Mestlieshow, později Hnojová Lhota a od roku 1593
Lhotka – je letos už 659 let. V 18. století byl
na Bahenné založen mlýn, v 19. postavena kaple,
první i druhá školní budova a vybudována silnice.
V nedávném – dvacátém – století již mnozí žijící
občané pamatují zejména založení Sboru dobrovolných hasičů, zavedení telefonu, elektrifikaci
obce, postavení současné školní budovy, založení
hřbitova, postavení kravína, vepřína a drůbežárny,
ale i sportoviště Kuřín.
Lhotku poznamenaly i obě světové války. Do té
první z tehdejších 551 občanů narukovalo 108

mužů a 25 z nich už se domů nevrátilo. Ještě před
vyhlášením druhé světové války nastoupili spolu
s ostatními lhotečtí branci na mobilizaci, která Mnichovskou zradou předčasně skončila. V prvním
roce války byla založena i ve Lhotce odbojová skupina. Také ve 2. světové válce padli čtyři lhotečtí
občané – jejich jména jsou na památníku u kaple.
V historii Lhotky nechybí zmínky o různých souborech, spolcích, sportovních klubech, učitelích
a významných rodácích, o farnosti, zdravotnictví,
živelných pohromách, lidových zvycích, písních,
pověstech, ale třeba i o narození lhoteckých trojčat. Texty jsou doplněny dobovými fotografiemi,
které dokládají, jak se život v obci a sama Lhotka
změnila.
Znalost historie nám mnohdy pomáhá pochopit současnost. Proto je dobré – nejen při vstupu
do nového roku – si ji někdy připomenout.

Pavel Pasek

Tříkrálová sbírka

Tříkráloví koledníci přinášejí lidem radostnou zprávu o narození Božího syna v betlémských jeslích. A prosí o dar na pomoc
lidem v nouzi. Každá koruna v kasičce má
svoji váhu. Přijměte, prosíme, tyto vyslance
potřebných, které budeme potkávat ve Lhotce v sobotu 6. 1. a v neděli 7. 1. 2018.
Za jakýkoliv příspěvek vám předem děkujeme. 
L. K.
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Ohlédnutí za rokem 2017 s půlkulatým výročím

neděle 28. 1. 2018

65. narozeniny LSPS Baška aneb
jak dostat faráře na taneček
26. listopadu slavil Lašský smíšený pěvecký sbor Baška 65. narozeniny, na které byli
pozváni všichni naši milí občané Bašky spolu
se starostkou Irenou Babicovou, přátelé a kamarádi členů, všechny spřátelené soubory,
z nichž pozvání přijal sbor Meja z Lužice a pěvecký sbor z Polska. Velkou ctí nám bylo, že
pozvání neodmítli ani emeritní senátorka Eva
Richtrová a senátor Jiří Carbol.
Po úvodním přivítání hostů začala první
část, kde zazněly písně, které sbor rád zpívá
a které k němu neodmyslitelně patří. Ve druhé polovině koncertu ovšem došlo k velké
proměně a z jeviště se stala maxi televizní
obrazovka a začalo vysílání TELEVIZE „65“.
Televizním večerem provázeli konferenciéři
Richard Bayer a Daniela Navrátilová. V pořadu nechyběla televizní hlasatelka, reklamy
a s nimi pan Vajíčko v bílých silonkách, chvilka poezie s křišťálovou vázičkou, losování
Matesa a kabaretní šou. Na obrazovce se

také objevila parta zedníků s dosud neodhaleným hudebním nadáním, poplašené slepice
a dva kohouti, připravení za své slípky bojovat do posledního peříčka, krásné stepařky,
písně šité na míru sboru Ríšou Bayerem,
vzpomínky Ondry Hajduška a mnohé další.
Radost ze společného díla byla ve vzduchu
po celou dobu vystoupení, a tak potlesk byl
veliký. Na závěr konferenciéři poděkovali
našim sponzorům, o historii sboru promluvil
František Vaníček, čestný člen LSPS Baška,
na pódium přišla i paní starostka s peněžitým
darem, zástupci našich spřátelených sborů
s narozeninovým přáním a dárky. Na úplný
závěr přišel sboru na pódium i pan farář, který chtěl sboru také popřát, ale nakonec z toho
byl pěkný taneček.
Narozeninový koncert je za námi a my,
zpěváci, se těšíme na další nové koncerty
a setkání s našimi příznivci.

Za LSPS Baška Jana Moravcová

Nový rok je časem předsevzetí, nových plánů, začátků a také přání. Ráda bych vám jménem SDH Hodoňovice popřála do roku 2018
vše dobré a abyste nás naléhavě potřebovali
co nejméně, a naopak jsme se společně setkávali při veselejších příležitostech.
Hodnotíme a bilancujeme…
Rok 2017 jsme začali tradičně roznáškou
pozvánek na Hasičský večírek, který se uskutečnil 21. ledna v hostinci U Čendy. Večírek se
těší velké oblibě, z čehož máme radost. Opět
nechyběla soutěž o ceny a program zpestřilo
taneční vystoupení. V dubnu, konkrétně 29.,
postavil náš sbor májku a dle tradice bez pomoci těžké techniky, pouze za pomoci lan, žebříků a vlastní síly. Květen prověřil připravenost
našeho družstva, které se zúčastnilo 1. okrskové soutěže konané na hřišti v Pržně.
Druhou květnovou akcí roku 2017 byla „Fontána“, společně s SDH Baška secvičená proudnicová choreografie, která měla na Baškohrátkách úspěch a jejíž zopakování si vyžádali
skauti u příležitosti jejich orientačního běhu konaného u přehrady v Bašce.
Kácení májky je již několik let spojeno s dětským dnem, jenž byl pořádán místními spolky
dne 3. června. V rámci dětského dne jsme si
také připravili dvě soutěže. Bylo to stříkání ruční stříkačkou a také překonání „vodního příkopu“ ručkováním po laně.
Dne 9. září proběhl 15. ročník Pohárové
soutěže, které se zúčastnilo celkem 11 soutěžních družstev. Pohár nakonec putoval do Metylovic. Na začátku prosince jsme uspořádali
výroční valnou hromadu, kde jsme zhodnotili

PŘÁTELSKÝ VEČÍREK
Pátek 2. února 2018 od 15 hodin

Naše mládež se zúčastnila v počtu sedmi soutěžících štafety 4x60 m, útoků požárních dvojic
a požárního útoku. Po celkovém sečtení všech
výsledků se kolektiv mladých hasičů umístil
na 17. pozici z celkových 33 družstev.
S novým školním rokem začal i nový ročník
celorepublikové soutěže Plamen, kde je první
disciplínou ZPV (Závod požárnické všestrannosti). Loňský rok se ZPV konal v Metylovicích.
Za naše mladé hasiče se ZPV zúčastnilo jedno
družstvo. Už to však nebyli starší žáci, ale dorostenci. Mládež nám dorůstá a bude nezbytností nábor nových členů do kroužku. Mladým
hasičům děkujeme touto cestou za reprezentaci a přejeme jim hodně úspěchů.
Závěrem děkujeme všem členům i sympatizantům našeho sboru za práci a podporu
v uplynulém roce. Provoz sboru a zejména
jednotky by nebyl možný bez podpory Obecního úřadu v Bašce, který poskytuje prostředky
k pořizování vybavení, za což patří také naše
poděkování.
Za SDH Hodoňovice Kamila Zabavíková

Kultura v Bašce má tradičně „šmrnc“

Kultura v Bašce byla vždy na velmi dobré
úrovni, uváděné programy přitáhly do Kulturního domu v Bašce spoustu diváků, posluchačů.
I letos, kdy byl na prostranství parkoviště
pod bašťanskou přehradou uveden letní koncert Moravskoslezské symfoniety s filmovými
hity, v kulturním domě pak dvě představení divadelní společnosti Háta, travesti show s Divokými kočkami, ve hře Deštivé dny se zde představil jako herec Richard Krajčo s Davidem
Švehlíkem, je výčet opravdu pestrý. A když
k tomu přidáme prosincový adventní koncert
skupiny Javory s Hanou a Petrem Ulrychovými, je možné konstatovat, že nám mohou okol-

Seniorklub Baška zve své členy a příznivce na

činnost SDH za uplynulý rok a také předali několik ocenění členům našeho sboru.
V roce 2017 uběhlo neuvěřitelných 95 let
od založení našeho sboru. Starosta SDH Radek Bělík vyzdvihl na valné hromadě několik
největších úspěchů za posledních pár let:
• založení kroužku mladého hasiče,
• přestavba motorové stříkačky pro soutěže,
• nový hasičský vůz.
Kroužek mladých hasičů
Kroužek mladých hasičů v loňském roce
také nezahálel. Pravidelné schůzky probíhaly v pátek od 16 do 18 hodin, a to v budově
zbrojnice nebo Kavkovy knihovny. Březen je
vždy měsícem hadicové a uzlové štafety, která
je součástí celorepublikové soutěže Plamen.
Ta se pravidelně koná na územním odboru
ve Frýdku-Místku, kde si mohou mladí hasiči
nejen vyzkoušet polygon, jenž slouží pro výcvik
hasičů s dýchací technikou, ale mají možnost
si také prohlédnout vybavení zdejších hasičů.
Vloni bylo štafetové kolo Plamenu a útoků
sloučeno v jeden den, a to 13. května 2017.

ní obce závidět!
Hana a Petr Ulrychovi se skupinou Javory
pohladili nejen naše občany, ale posluchače
ze širokého okolí na duši svým zpěvem v neděli 10. prosince 2017. Interpretační talent paní
Hany a autorská invence Petra Ulrycha, spojené s vyzrálostí a zkušenostmi, jsou základními nosnými pilíři jejich svébytného a publikem
oceňovaného uměleckého projevu. Jejich
umělecká dráha na české hudební scéně se
datuje od r. 1964, takže rozdávají svým zpěvem radost více jak 50 let. A jejich písně jako
Kámen, Javory, Jízda králů a mnoho jiných zazněly i v Bašce. Samozřejmě nesměly chybět

ani koledy, které patří k adventnímu času.
V pondělí 11. prosince 2017 zavěsili třešničku na dort kultury v Bašce herci divadelní
společnosti Háta (Lukáš Vaculík, Adéla Gondíková, Ivana Andrlová, Viktor Limr, Filip Tomsa, Zbyšek Pantůček, Olga Želenská, Radka
Pavlovičová), kteří svými vynikajícími výkony
ve hře Zamilovaný sukničkář opět nesčetněkrát rozesmáli nadšené publikum v zaplněném
Kulturním domě v Bašce.
Vážení spoluobčané, toto je jen úzký výběr
nabízených kulturních programů během roku
v Bašce. Věřím, že i v roce 2018 se nám podaří
pro vás vybrat pořady, které si zvolíte a navštívíte. Již nyní se můžete těšit na Společenský
ples obce Baška, hudební zábavný pořad Když
dva se rádi mají – ten vás provede světem operety s předními sólisty Národního divadla Moravskoslezského. S divadelní společností Háta
vstoupíme do další sezóny v Bašce s představením Klíče na neděli, kde uvažujeme díky
obrovskému zájmu o dvou dnech, nově k nám
zavítá Jana Šulcová, Martin Sobotka a další.
Koncertem kapely/zpěváka na parkovišti nebo
na přehradě bychom rádi pokračovali v tradici
zahájení letní sezony. Ale není to jen o plánování roku 2018, ale některé pořady a kapely je
nutné plánovat dokonce na tři roky dopředu.

Za Kulturní komisi obce Baška,

David Blahut, předseda

Cena vodného a stočného
od 1. 1. 2018

KULTURNÍ DŮM BAŠKA
Hudba: Jiří RECMAN
Program a občerstvení zajištěno
Vstupné: 70,- Kč
Srdečně zve výbor Seniorklubu Baška

Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a.s. schválily na základě usnesení
představenstva akciové společnosti v souladu s platnou legislativou nové ceny vodného
s účinností od 1. ledna 2018 takto:
Voda pitná (vodné)
42, 64 Kč/m3 (včetně 15 % DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím
po 1. lednu 2018, popřípadě bude postupováno
dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.
Obec Baška navrhla a zastupitelstvo obce
dne 14. 12. 2017 schválilo cenu stočného pro
rok 2018, dle finanční analýzy zpracované
v rámci žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR) a odsouhlasena SFŽP takto:
Odpadní voda (stočné)
43,88 Kč/m3 (včetně 15 % DPH)

Pržno
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Sbor dobrovolných hasičů Pržno
vás zve na

III. HASIČSKÝ VEČÍREK
20. 1. 2018
Od 20 hodin v sále Občanského centra Pržno
K poslechu a tanci zahraje DUOCLASIC, bohatá tombola
Za příspěvky do tomboly předem děkujeme, můžete je předat na obci v úředních hodinách.
Vstupenky si můžete předem koupit u p. Fišerové 725 923 440, p. Bezoušky 776 005 936.

Oznámení o době a místě konání
volby prezidenta České republiky

1. 1. kolo volby prezidenta republiky se
uskuteční
v pátek dne 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 13.ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2. kolo volby prezidenta republiky se uskuteční
v pátek dne 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku
č. 1 je volební místnost:
Zasedací místnost v Občanském centru,
Pržno č. 201
3. Voliči bude umožněno hlasování poté,
kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky (platným občanským průka-

zem nebo cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky). Neprokáže-li
uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány nejpozději tři dny
přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti.
Pro případné II. kolo volby volič obdrží
hlasovací lístky ve volební místnosti.
5. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise
hlasování neumožní.
6. K zajištění pořádku a důstojného průběhu
hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové
volební komise.

Platba za odpady se nemění
Od nového roku vstupuje v platnost nová
Obecně závazná vyhláška o odpadech, která
stanovuje nové ceny za svoz a likvidaci odpadů v roce 2018. Výše poplatku se pro rok 2018
zvedla na 620 Kč/poplatníka/rok. Občané ale
získávají od obce slevu 120 Kč/poplatníka/rok,
a to znamená, že ve výsledku zaplatí stejně
jako v letech předchozích částku stejnou, tedy
500 Kč. Sleva přísluší všem občanům zejména
za dobré výsledky při třídění odpadů. Zvýšená
platba se tak dotkne pouze vlastníků objektů

určených k rekreaci. Vlastníci chat a rekreačních objektů zaplatí za objekt částku 620 Kč/
rok. Tady je sice třídění odpadů také na vzestupu, ale do výsledné ceny tak vstupují zvýšené
náklady spojené se zajišťováním svozu odpadů
z chatových osad.
I nadále budou svozy odpadů řešeny 1x
za 14 dnů, vždy v sudou středu. Tříděné odpady budou sváženy dle vytíženosti 1x týdně.
Svoz odpadů z chatových osad bude od jara
do podzimu řešen 1x týdně.

Máte rádi pohyb a zábavu? Rádi se smějete
a umíte si udělat legraci i sami ze sebe? Tak to
vezměte děti a celou rodinu a přijďte v sobotu 20.
ledna na naše tradiční Zimní hry. Začínají ve 13.30
na fotbalovém hřišti.
„Jsou zimní, ale pokud nebude sníh, určitě to

nikomu vadit nebude. Soutěžní disciplíny jsou
naplánovány tak, aby se mohly konat na trávě
i na sněhu,“ ujistil starosta obce Petr Blokša. Slíbil, že určitě nebude scházet tolik oblíbený biatlon
či soutěže pro naše nejmenší. Akci pořádá Obec
Pržno ve spolupráci se Sportovním klubem Pržno.

Zimní hry v lednu prověří
zdatnost i smysl pro humor

Obec žádá o dotace na různé akce

Hned zkraje roku bude naše obec žádat
o několik dotací. „V tuto chvíli připravujeme
žádosti o dotace na stavbu chodníku, na opravu místní komunikace, výstavbu dětského
hřiště a na studii řešící nakládání s odpadními
vodami. Děláme vše pro to, abychom do půli
ledna měli vše podáno,“ potvrdil starosta Petr
Blokša.
Chodník v horní části obce povede od kři-

žovatky směrem na Lubno. Jeho délka bude
asi 130 m. Povede až k posledním domům
v obci. Zajistí bezpečný přístup obyvatelům
v dané části obce směrem do centra obce
a také zaměstnancům pracujícím ve firmách
nacházejících se v dané lokalitě. Co se týče
komunikace, mělo by jít o některou z komunikací, jejíž oprava nevyžaduje vyřízení stavebního povolení a je poměrně jednoduchá.

Štěpánský turnaj přinesl
krásné sportovní okamžiky
Tradiční sváteční turnaj, který opět pořádala
Obec Pržno a SKP, přilákal tentokrát 20 hráčů,
mezi nimiž byla i jedna žena. Z dopoledních klání ve čtyřech skupinách vzešlo osm nejlepších
borců, kteří svedli skvělé boje ve čtvrtfinálových
zápasech.
Do semifinále postoupili Alois Kaňák, loňský
vítěz, a Pavel Javorek (oba z Pržna), dále Radek
Svoboda z Frýdlantu n. O. a Miroslav Mohelník
z Čeladné. V boji o finále nastoupily dvojice: Svoboda-Mohelník a Javorek-Kaňák. Prvním finalistou
se stal po výhře 3:1 Radek Svoboda a druhým
po výhře stejným rozdílem Pavel Javorek. V ná-

sledném souboji o 3. místo zvítězil loňský vítěz
Alois Kaňák, když porazil svého soka Miroslava
Mohelníka 3:0. Jedno místo na stupních bylo jasné
a ve finále šlo o to, jestli si prvenství vybojuje domácí Pavel Javorek nebo hráč z Frýdlantu Radek
Svoboda. Pravda, finále nabídlo skvělé výkony
obou borců. Více štěstí však bylo na straně Radka Svobody, který ve finálové bitvě porazil Pavla
Javorka 3:1. Všichni na stupních vítězů si odnesli
poháry, vítěz navíc rovněž putovní Pohár starosty
obce Pržno. Všem vítězům patří gratulace a poraženým čest. Příští rok snad opět na viděnou za zelenými stoly na Pržně. 
Petr Blokša

Vánoční zpívání v kostele se podařilo
Hvězdy svítily a vzduch se chvěl. Ve středu 13.
prosince se v pozdním mrazivém odpoledni scházeli v našem kostele všichni, kteří byli zvědavi,
co si pro ně naši nejmenší přichystali. Již potřetí
připravila škola ve spolupráci s farností pěknou
kulturní akci s názvem Vánoční zpívání v kostele.
Koledy, vánoční písně a básničky připravili
pedagogové nejen s dětmi z mateřinky, ale i se
školáky. Obohacením programu bylo jistě vystoupení žáků, které nacvičila paní Dvořáková.
V 17 hodin za doprovodu varhan, na které nás
doprovázela Tereza Janešíková, vše utichlo.
Všichni se zaposlouchali do zpěvu Denisy Krupové a Alice Slováčkové, bývalých žaček naší
školy, a ostatních dětí.
Všem patří velké díky za pomoc při nácviku.
Po koncertu si všichni popřáli klidné prožití Vánoc, odcházeli do svých domovů plni dojmů
z prožitého večera a plni vánoční atmosféry.

Naděžda Ivánková

Pojďte na muzikál Romeo a Julie

Zveme vás do divadla na muzikál Romeo
a Julie. Nejslavnější Shakespearova tragédie
od hvězdného ostravského tandemu Boris Urbánek a Jaromír Nohavica slibuje strhující hudbu a podmanivé texty. Muzikál Romeo a Julie
se hraje v sobotu 17. března 2018 v 18.30

hodin v Divadle Jiřího Myrona v Ostravě. Cena
vstupenek je od 216 do 360 korun. Autobus
bude přistaven u Obecního centra v 17.30 hodin a pak u nádraží a na nové zastávce u kravína. Přihlaste se co nejdřív u Ludmily Kovářové,
mobil 604 27 48 48.

Na adventní soutěži se pekla bublanina

Mladým hasičům se dařilo

Druhý rok činnosti mladých hasičů je
úspěšně za námi. Nejlépe si vedlo družstvo
starší žáci A, které získalo řadu pohárů.
I v zimním čase pilně trénujeme na rok 2018,
ve kterém nás čeká mnoho soutěží a kulturních akcí. V nejbližší době pořádáme hasičský večírek, na který vás všechny srdečně
zveme. Večírek se uskuteční 20. 1. 2018
v sále Občanského centra.

Za SDH Pržno Daniela Adamcová

Součástí prosincového Mikulášského jarmarku byla opět tradiční soutěž v pečení.
Tentokrát vybrali pořadatelé téma bublanina.
Před porotou se nakonec sešlo šest bublanin.
Všechny byly sladké a s ovocem, například
s třešněmi, rybízem či borůvkami. Vavříny si
nakonec odnesla Radka Dostalová, která pou-

žila meruňky. Druhá skončila Veronika Blokšová a třetí Daniela Švastová.
Soutěž v pečení se koná každý rok. V minulosti se pekly bábovky, vanilkové rohlíčky, štoly
či záviny sladké i slané. Pořadatelé si tak již
nyní mohou lámat hlavy, co se bude péct tento
rok.

jubilea
Leden je měsícem oslav
jubileí našich občanů:
pan Arnošt Lupík – 94 let,
pan Mojmír Pustka – 87 let,
pan Karel Konečný – 70 let,
pan Zdeněk Trnka – 65 let.
Vážení oslavenci, přejeme vám spoustu
dalších krásných let plných štěstí, zdraví
a samozřejmě i životní pohody
a životního elánu.
OÚ Pržno

Otevřete dveře Třem králům, míří opět k vám
Tři králové opět zamíří na začátku roku
do Pržna. Skupinky koledníků budou chodit
od domu k domu s koledou a přáním všeho dobrého do nového roku. Díky dlouholeté tradici je
již Tříkrálová sbírka mezi lidmi známá a většinou
se koledníci setkávají s vlídným přijetím.
Tříkrálovou sbírku, doprovodné akce i distribuci pokladniček v našem regionu organizuje
Charita Frýdek-Místek ve spolupráci s obcemi,
farnostmi a různými mládežnickými organizacemi. Kromě materiálního vybavení pro zajištění sbírky, jako jsou cukříky a kapesní kalendáře
pro dárce, chystá také korunky, hvězdy a drobné dárky pro koledníčky.
„Tříkrálová sbírka je o našem dávání – koled-

níci dávají svůj čas a energii, dárci své příspěvky
a všichni se tak můžeme obdarovat a pomoci těm,
kdo naši podporu potřebují. Sbírka nám umožňuje
být součástí něčeho velkého, vždyť co do rozsahu se jedná o největší sbírkovou akci v České
republice,“ sdělil ředitel frýdecko-místecké Charity
Martin Hořínek. V roce 2017 se do sbírky v rámci
Charity Frýdek-Místek zapojilo na 290 koledujících
skupinek, které přes nepřízeň počasí a teplot dosahujících 17 °C mrazu vykoledovaly částku přesahující 1,9 mil. Kč. „Sbírka má také společenský
rozměr – jsou na ní navázány místní tradice a ona
sama z tradice vychází. V souvislosti s Tříkrálovou sbírkou se potkávají lidé, nejen s koledníky,
ale také na tříkrálových koncertech, průvodech,

setkání koledníků,“ doplňuje Hořínek. Ani v roce
2018 nebude chybět již tradiční Tříkrálový průvod
městem Frýdek-Místek. A stejně jako loni bude
ozvláštněn velbloudy. Průvod se uskuteční v sobotu 6. ledna 2018 a vycházet se bude v 10 hodin
od kostela sv. Jana a Pavla. Tři králové půjdou
směrem na náměstí Svobody, kde bude živý betlém. V loňském roce jsme pro koledníky vyhlásili
také fotosoutěž, do které nám přišly moc krásné
fotografie a kresby z koledování Tří králů. Ani letos
soutěž nebude chybět. Zájemci o koledování se
mohou hlásit u koordinátorky Lenky Talavaškové
– lenka.talavaskova@charitafm.cz, 733 741 564.
Více informací o sbírce najdete na http://
www.trikralovasbirka.cz/

Obec Pržno se snaží pomáhat přírodě
Vztah člověka a přírody nebyl, není a pravděpodobně ještě dlouho nebude vyvážený. Člověk
jako myslící tvor si stále nepřipouští, že je ve vzájemném vztahu s organismem, který nemluví
a nekřičí, proto si ho dovoluje trápit, provokovat
a ničit. Každopádně je to ale organismus s časovou reflexí. Kdyby se tento vzájemný přístup
otočil, což se čas od času děje, potom si člověk
konečně uvědomí cizí sílu a svou nemohoucnost
cokoli zvrátit, potom dává on nahlas najevo bolest a cítí se malý, slabý a nicotný.
Situace se může zlepšit, až se člověk bude
cítit provinile, když mu třeba ukápne trochu nafty
nebo benzínu a bude se snažit okamžitě o nápravu vzniklé události.
Tak tomu je i v případě, kdy u svého domu
máte žumpu, septik nebo čistírnu. Tato zařízení
kumulují a některé z nich odstraňují za pomoci
bakterií metabolické lidské a jiné produkty z domácnosti. Pokud jsou žumpy a septiky s přepadem do kanalizace, která je zaústěná přímo
do vodního toku, je velice „příjemné“ koupat se
v letních měsících v řece. A co na to obyvatelé
řeky?
Něco zase jiného je, když vypouštíme odpadní
vody ze septiku do vsakování. Účinnost nejlepších septiků je max. 25 %. Takže odpadní vody
se vsakují do půdy, dostanou se do vod podzem-

ních a kontaminují tuto vodu. Není to vidět, není
to cítit, krtek a živočichové žijící pod zemí si nestěžují. Naštěstí máme vodovod a odběr spodní
vody k pití ze studní je minimální. Je pravdou, že
řeky a půdy mají samočisticí schopnost a s touto
možností se perou, jak se dá, ale čeho je moc,
toho je příliš. Pamětníci, kteří se chodili v Pržně
koupat ke splavu pod železniční most a jinde
po řece Ostravici, si jistě pamatují množství raků
v řece, hejna střevlí pod kameny, mřenky a vranky a kameny, jako by je právě někdo jeden vedle
druhého vyšmirgloval. Dnes je to jiné. Pod jezy
je páchnoucí hnědá pěna, na kamenech smrdutý klouzavý povlak a spousta řas, rak, mřenka
a vranka nikde.
To, co bylo ještě dobré za dob našich otců
a dědů, nemusí být dobré dnes. V minulosti skoro
u každého rodinného domu bylo hnojiště, suché
záchody nebyly výjimečné. Později septiky s trativody byly úřady běžně schvalovány, ale toto
množství odpadů nebylo pro přírodu ještě tak devastující. V dnešní uspěchané a přetechnizované
době, kdy peníze jsou vždy až na prvním místě,
kdy stále stoupají naše nároky na dostupnost
a dostatečnost všeho, kdy stavíme, kde se dá, jak
na běžícím pásu, to je jedna z příčin změn okolo nás a v nás a příroda trpí. Změna postoje jen
k jednomu z článku řetězu životních problematik

se zdá někdy nadlidská. Každý člověk má svůj
názor, svou hlavu, svou pravdu a taky své množství peněz. Přesvědčit a na svou stranu někoho
naklonit, vyžaduje spoustu času a trpělivosti, ale
když se to podaří, je to pro člověka obohacením
a může se to stát jeho životním stylem.
Pro zjednodušení, abychom nemuseli někoho
přesvědčovat, a tak ušetřili právě ten drahocenný
čas, zde máme (mimo jiné) zákonodárce a ti jednoduše vydají zákon a je vymalováno. Ale zákon
nezmění myšlení, je to jen informace, která zůstane mnohdy pasívně ustájená v hlavě lidí.
Zákon o vodách a zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu stanoví povinnosti každého, kdo vypouští odpadní vody nebo
kdo jinak nakládá s vodami. Tyto povinnosti se
každým rokem upravují a jsou pro provozovatele
a majitele vesměs přísnější. Obecní úřad pro
rok 2018 nabízí majitelům a provozovatelům
žump, septiků a ČOV v Pržně bezplatnou
konzultaci třeba u vás doma k problematice likvidace odpadních vod. Pokud se chcete
dovědět, proč vám nečistí ČOV, jak se o čistírnu
starat, co se septikem nebo když již nechci žumpu, jak by bylo možné současný stav řešit nebo
vylepšit apod. Žádost s kontaktem na vás můžete
podat starostovi Pržna Petru Blokšovi.

Miroslav Hrubý
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Ostravice
Milí spoluobčané,
právě jsme vkročili do roku 2018. Přejeme vám, abyste v něm
našli jen to dobré. Přejeme vám zdraví, štěstí, mnoho lásky
a krásných zážitků. Přejeme všem, aby se nám v naší obci žilo
dobře, bez zbytečných rozepří a hádek.
 Miroslav Mališ, starosta, Jiří Pavlán, místostarosta, a pracovníci obecního úřadu

slovo starosty
Vážení občané,
po vichřici, která nás zasáhla v půlce měsíce prosince, bylo na elektrickém vedení mnoho škod.
I přes práci nasazených hasičů a pracovníků ČEZu se se škodami potýkáme dodnes. Vítr ničil
vše, co stálo v cestě, tedy střechy, vyvracel stromy na sloupy elektrického vedení jak nízkého, tak
i vysokého napětí, vyvracel sloupy a jiné, které jste jistě viděli či pocítili. Pořadí oprav elektrického
vedení určuje dispečink ČEZu. Bylo velice humorné poslouchat ´zaručené zprávy´ občanů, že
veškerou energii v obci ´žere´ kluziště v areálu školy a z toho důvodu nejde elektřina po obci. Už
v úvodu této ´zaručené informace´ sděluji, že základní a mateřská škola spotřebovává v době
přípravy oběda pro naše děti více energie než kluziště v tomto zimním režimu. Další ´zaručenou
informací´ je, že při výpadku jedné fáze odebíráme proud z těch zbylých dvou a opět na občany
a veřejné osvětlení již nezbývá energie. Toto je absolutní nesmysl, protože všechny kompresory
jsou poháněny třífázovým elektromotorem. Základní škola je připojena přímo na trafostanici z vysokého napětí samostatným zemním kabelem a nemá vliv na napětí v lokalitě za obecním úřadem.
Takže když nejde proud či jedna fáze ze systému, se pomalu kluziště díky klimatu mění v rybníček.
Také si musíme uvědomit, že škody po vichřici byly značné a prioritu v opravách elektrického vedení mají rodinné domy, objekty bydlení, a nikoliv veřejné osvětlení. Právě v této době je nasazena
veškerá technika, která je v dané oblasti k dispozici, včetně techniky našeho správce veřejného
osvětlení. Bohužel dnešní doba přináší mnoho elektronických výhod, technologií, ale vše za cenu
závislosti na elektrickém proudu, proto při výpadku proudu se občané dostávají do pozice, kdy
neteče voda z darlingu, netopí plynový kotel či moderní kotle na tuhá paliva nedávkují palivo,
zastaví se také oběhové čerpadlo ústředního topení, na moderní indukční desce také neuvaříte,
světlo nesvítí a do garáže nevjedete, protože elektropohon neotevře vrata ani garáž. V obchodě si
nic nekoupíte, jelikož nejde EET pokladna a ani platební terminál. Tímto vás vyzývám k zamyšlení,
že i když není v dnešní době povinná branná výchova, měl by být každý občan připraven (svíčka, konzervy, turistický vařič apod.) a soběstačností čelit těmto živelným pohromám či výpadkům
elektrické energie, plynu apod. Obec se připravuje na mnoho krizových událostí, avšak s vaší
připraveností se nám podaří vše společně zvládnout. Děkuji všem, kteří se zapojili při odstraňování
následků vichřice v minulých týdnech. 
Miroslav Mališ, starosta Ostravice

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 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.

Informace k vyhlášce o odpadu
Poplatky za svoz komunálního odpadu budou v roce 2018:
objekt k individuální rekreaci – 1000 Kč/rok,
splatný k 31. 3. 2018,
občan trvale bydlící v obci – 600 Kč/rok, splatný k 31. 1. a k 31. 7. 2018,

občan trvale bydlící v obci ve věku 71 let a starší
– 500 Kč/rok, splatný k 31. 1. a 31. 7. 2018.
Tyto sazby odpovídají Obecně závazné vyhlášce č. 3/2017 schválené dne 11. 12. 2017
s účinností od 1. 1. 2018.

Lenka Lojkásková, správce poplatku

Na golfovém hřišti si můžete
vyzkoušet i biatlon

Na mrazivé počasí a pořádnou zimu se těší
v Golf resortu Ostravice. A vy můžete taky, protože sotva napadne sníh a bude se moct zasněžovat, čekají vás tam čtyři běžkařské okruhy,
časomíra pro sportovní kluby a školy i laserová
střelnice, která má přilákat biatlonisty.
Dva okruhy tady uměle zasněžují a všechny
čtyři jsou s večerním osvětlením. Jak pro média uvedl manažer společnosti Ostravice Sport
Georgis Mumulos, okruhy budou dostupné
za symbolický poplatek pro nejširší veřejnost
stejně jako pro školy. „Máme připravenou dětskou verzi i sportovní varianty se zajímavým
převýšením,“ řekl. Nejmenší z okruhů, na které
chce areál lákat celé rodiny, má půl kilometru
a vede téměř po rovince. Dospělí začátečníci
si mohou vyrazit na 1,5 kilometru dlouhou trasu. Na zkušenější běžkaře čekají úseky dlouhé
3 nebo 4,5 kilometru. K dispozici je půjčovna
běžek a bot i šatny. Všechny okruhy mají dvě
upravené stopy. „Centrální část mezi stopami je
upravována rolbou, aby si na své přišli i ti, kteří
preferují techniku bruslení,“ upřesnil Mumulos.
Golfové hřiště má i novinku. Díky laserové
střelnici mohou na Ostravici trénovat i biatlonisté.
Třešničkou na dortu bude v této sezoně na Ostravici nová časomíra. Od ní si provozovatelé sli-

bují větší zájem fanoušků bílé stopy, kteří si chtějí
hlídat výkonnost nebo se připravovat na závody
na vyšší úrovni. Současně je ale zařízení myšleno i jako pobídka pro školy a sportovní oddíly. Zaběžkovat si na Ostravici mohou i sportovci, kteří
nemají během týdne na sport moc času. Stačí
přijet, dvě hodinky si zajezdit a jet domů.
Stav tratí a zahájení sezony mohou lidé sledovat na webu, provozovatel okruhů ale očekává, že nejlepší podmínky budou na běžkování
na golfu až nyní v lednu.
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Na Ostravici se setkali členové mysliveckých spolků
V honitbě Ostravice, jejímž uživatelem
je Myslivecký spolek Horečka Ostravice, se
v polovině září uskutečnilo již čtvrté setkání
členů Mysliveckých spolků Horečka Ostravice
a Borová Malenovice, a to u příležitosti čtvrtého výročí slavnosti k umístění a vysvěcení
kříže svatého Huberta.
Byť bylo počasí velmi nepříjemné a studené, členové obou mysliveckých spolků se
sešli u kříže svatého Huberta, jenž je umístěn
v místě zvaném Bílý potok u turistické stezky vedoucí k hospůdce U Zbuja v Malenovicích. O významu Svatohubertské legendy
pro dnešní myslivost a důvodech, které členy
obou spolků vedly ke zřízení tohoto artefaktu,
pak promluvil předseda MS Horečka Ostravice Vladislav Zápalka. Symbolicky je tento kříž
umístěn na hranici obou honiteb tak, aby skutečně reprezentoval spolupráci a přátelství myslivců – členů obou spolků. Již v roce 2014 se
při slavnostní instalaci kříže a jeho vysvěcení
členové obou spolků dohodli, že založí tradici
tohoto setkávání, jejich rodinných příslušníků
a příznivců myslivosti, pod heslem spolupráce
a přátelství. Od chvályhodného nápadu pak již
byla jen krátká cesta k jeho realizaci, za což
je potřebné všem zúčastněným poděkovat.
Ať chceme nebo ne, stále jsme spolu jistým
způsobem spojeni, když v minulosti, do roku
1994, jsme byli členy jediného mysliveckého
sdružení a prováděli právo myslivosti v jediné
společné honitbě. Mladší členové toto znají již
jen z vyprávění nás starších, kterých je ještě
stále naštěstí dost. Nelze totiž zapomenout
na společné akce na mysliveckých chatách
v Ostravici a v Malenovicích, na staré myslivce, se kterými mnohdy byly potíže z důvodu
zvláštnosti jejich osobností, ale také nelze
zapomenout na řadu úsměvných zážitků
s nimi. Vždy však jim ležel bytostně na srdci
osud zvěře a lesa, proto je potřeba si jich vážit, byť již nejsou mezi námi a loví ve věčném
revíru. Je třeba vzpomenout kupř. bývalého
mysliveckého hospodáře Leopolda Vančuru,
bývalého předsedu MS Jaroslava Škapu, Jindřicha Balcara, pátera Edmunda Kempného,
MUDr. Petra Jaroše či Jozefa Svobodu. Z Malenovic pak Isidora Veličku, Alberta Švrčinu,
Miloše Myslikovjana, Česlava Herota či Josefa Bezruče. Proto přítomní vzdali poctu těmto
starým myslivcům minutou ticha, kterou rámovalo jen ticho a majestátnost okolního lesa.
Osud tomu chtěl, že jsme se začátkem 90. let
20. století rozešli a vytvořili honitby, které nyní
užíváme. Přesto však se nadále bez problémů
stýkáme, zveme se vzájemně na hony a jiné
akce, nemáme mezi sebou hraničních sporů
či podobných problémů.
Kříž svatého Huberta je tedy nesporným

symbolem přátelství a spolupráce našich
spolků. Kult svatého Huberta a legenda, jež
je s ním spojena, vykonala pro řádné provozování myslivosti po celá staletí více než příkazy
a zákazy ať té či oné vrchnosti. Zvěř nejen lovit, ale především o ni pečovat, chránit ji a přispívat k takovému stavu, aby ona i příroda
byla zdravá a prosperující, kdy přírodě nebude
člověk ubližovat, ale bude s ní žít ve vzájemné
symbióze, kdy pochopí velikost přírody a prožije svůj život ušlechtile a v souladu s ní – to
je odkaz Svatohubertské legendy, v současné
době platící a potřebný více než kdy jindy.
Závěrem pak si vzal slovo i předseda MS
Borová Malenovice Josef Vančura, který ocenil dosavadní vynikající a přátelskou spolupráci členů obou našich spolků a poděkoval všem
přítomným za účast. Poté předseda MS Horečka Ostravice pozval všechny zúčastněné
k přátelskému posezení s pohoštěním dobrým
srnčím gulášem do restaurace Gastum v Ostravici. 
Vladislav Zápalka,

předseda MS Horečka Ostravice

noví občánci
V měsíci prosinci jsme přivítali
nové občánky obce Ostravice:
Jindřicha Bruncvika, rodičů Pavla Bruncvika
a Andrey Bruncvikové
Jaroslava Krejčího, rodičů Miloslava Krejčího
a Terezy Krejčí
Šťastným rodinkám přejeme hodně
zdraví a klukům a holčičkám
krásné dětství.

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
bude probíhat na území naší obce
v pátek 12. ledna 2018 od 14.00
do 22.00 hodin
v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00
do 14.00 hodin
a
případné II. kolo
v pátek 26. ledna 2018 od 14.00
do 22.00 hodin
v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00
do 14.00 hodin
Místo konání voleb:
Okrsek číslo 1
pro voliče bydlící v dolní části obce
(seznam čísel popisných a evidenčních,

spadajících do tohoto volebního okrsku je
uveden na webových stránkách obce www.
obec-ostravice.cz, odkaz-volby),
volební místnost: sál restaurace „U Tkáčů“ čp. 260
Okrsek číslo 2
pro voliče bydlící v horní části obce (seznam čísel popisných a evidenčních, spadajících do tohoto volebního okrsku je uveden
na webových stránkách obce www.obec-ostravice.cz, odkaz-volby),
volební místnost: Obřadní místnost
obecního úřadu čp. 577 (hlavní budova)
• Ze závažných zejména zdravotních důvodů může oprávněný volič požádat o volbu

do přenosné schránky, a to pouze v územním obvodu příslušného okrsku. Oprávnění
voliči obce mohou své požadavky na volbu
do přenosné schránky uplatnit do čtvrtku
11. 1. 2018 písemně, telefonicky, prostřednictvím jiného občana (kancelář evidence
obyvatel – tel. č. 558 412 545, podatelna OÚ
– tel. č. 558 412 541). V den voleb přímo
u příslušných okrskových komisí.
• Každému voliči budou dodány nejpozději tři dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Pokud někdo hlasovací lístky včas
neobdrží, může si je vyzvednout v kanceláři
evidence obyvatel OÚ Ostravice nebo přímo
ve volební místnosti.
I. Lojkásková

U rozsvícení vánočního stromu se sešlo hodně lidí

Nezapomeňte
na naše plesy
Plesová sezona se blíží, oprašte si boty
i své taneční umění a přijďte.
10. února se bude konat Obecní ples
a 17. února Hasičský ples. Oba budou
v Hotelu Freud.

Začátek adventu slavila Ostravice tradičně rozsvícením vánočního stromu před obecním úřadem. Ukazuje se, že prostor začíná být pro návštěvníky docela těsný. Přišlo mnoho lidí, kteří si pochutnali
na svařáku či teplém čaji a zazpívali si koledy. Ve vzduchu jemně poletoval sníh a atmosféra tak byla vskutku vánoční. Na pódiu vystoupila místní cimbálová muzika Satina a dětský folklorní soubor
Grunik. Lidé si spolu s ním zazpívali koledy a zahájili společně snad nejkrásnější období v roce. U stromu byl úplně poprvé také krásný betlém, který vyřezal řezbář Luděk Vančura.
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Malenovice

V adventní čas se mohli lidé bavit i sportovat

Milí spoluobčané,
přejeme vám šťastný vstup do roku 2018,
mnoho zdraví, úspěchů v práci a štěstí v kruhu
rodinném, spoustu pěkných chvil a samozřejmě i hodně zdraví.
Vladimír Malarz, starosta obce,
a zaměstnanci obecního úřadu
slovo starosty
Vážení spoluobčané,
zastupitelé Malenovic se pár dnů před Vánoci sešli na svém pravidelném zasedání, aby
schválili rozpočet a hospodaření obce na rok 2018. Hlavní investiční akce v letošním roce budou: dokončení rekultivace kopce Borová, výstavba chodníku od zastávky Božoň na Konečnou
či rozšíření komunikace v úseku hřbitov – kostel. Občané se již na mě delší dobu obracejí, že
je tato cesta velice úzká a nebezpečná, a měla by se tudíž rozšířit. Pokud to bude jen trochu
možné, budu preferovat nejen její rozšíření, ale i výstavbu chodníků na ní. Neposledně nás
tento rok čeká rekonstrukce nádvoří u obecního úřadu.
Z rozpočtu obce schválili zastupitelé i dotace. Finance odhlasovali například sboru dobrovolných hasičů. Použijí je nejen na soutěž Borovský kopec, ale také na oslavu 80 let od svého založení. Naši hasiči si tuto dotaci více než zaslouží. Už mnohokrát dokázali, že se na ně můžeme
vždy absolutně spolehnout a já jsem s jejich činností absolutně spokojený. Jak jistě víte, minulý
rok se dařilo také mladým hasičům. Jsem moc rád, že se u nás schází tak početná skupina dětí
a mládeže a že se jim na soutěžích daří. Jen tak dál.
Dotaci dále dostane také Myslivecké sdružení na svou záslužnou péči o zvěř, farnost Borová, Charita, Středisko sociálních služeb Frýdlant, včelaři a další. Rozpočet na tento rok počítá
rovněž s tím, že nebude navýšena cena za odvoz komunálního odpadu a rovněž se nezvedne
nájemné u obecních bytů. Budou poskytovány i nadále příspěvky na dopravu žáků, studentů
a seniorů. Obec bude i tento rok dotovat cenu kroužků v Centru volného času U Rosničky
dětem z Malenovic. Letos opět poskytne příspěvek na zvelebení nemovitosti ve výši 50 % zaplacené daně z nemovitosti.
Na konci minulého roku jsme také roznesli do schránek obecní kalendáře. Pokud ho někdo
náhodou nenašel ve schránce, může se pro kalendář stavit na obecní úřad.

Vladimír Malarz, starosta Malenovic

Malenovice mají novou mobilní aplikaci
Více informací pro občany i turisty přináší
nová mobilní aplikace Obec Malenovice. Stáhnout si ji může do svého ´chytrého´ mobilního
telefonu každý.
„Aplikace přenáší do telefonů obsah našich
internetových schránek. Občané se díky ní
včas dozví všechny aktuality. Formou krátkých
zpráv budeme posílat aktuální informace, pozvánky na akce či třeba upozornění,“ vysvětlila

Hasiči pořádají večírek

Hasičský večírek se bude konat v sobotu 3.
února od 19 hodin v hospodě Pod Borovou.
K tanci a poslechu zahraje skupina Krakatit.

Miluše Plevová. Turisté zase v aplikaci najdou
informace o restauracích a hotelích nebo třeba
o místních lyžařských střediscích.
Mobilní aplikace je moderní a velice mocný
marketingový nástroj dnešní doby. Sáhly po ní
velká města i malé obce, protože přináší lidem
včas všechny potřebné informace.

Obecní ples je již za dveřmi
Tradiční Obecní ples se bude konat v pátek
19. ledna od 19 hodin v sále hospody Pod
Borovou. Na hosty čeká dobrá zábava
i tombola. Jste všichni srdečně zváni.
Vstupenky jsou k dispozici na obecním úřadě.

v týdnu od 15. 1. do 19. 1. 2018
•
•
•
•
•
•
•
•

•

pondělí 15. 1. výkup
8.00 – 12.00
pondělí 15. 1. výkup a prodej 14.00 – 18.00
úterý 16. 1.
výkup a prodej 8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00
středa 17. 1.
prodej
8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00
čtvrtek 18. 1. prodej
8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00
pátek 19. 1.
prodej
8.00 – 11.00
výdej neprodaného zboží a výplata peněz v pondělí 22. 1. v 8.00–
12.00 a 16.00–18.00
Prosíme moc, nenoste nám cenné věci, nemáme šanci je uhlídat
a platíme případné ztráty ze svého. Věci nad 300 Kč prosíme
osobně ukázat pro evidenci, děkujeme.

Prosíme prodávající, aby viditelně označili věci cedulkou s cenou a značkou
tak, aby pevně držela, a předali nám kompletní seznam prodávaných věcí,
akceptujeme pouze náš seznam, který bude k dispozici na webu a v centru!!!
Maximální počet nabízených věcí limitujeme u jednoho prodejce na 50 ks!!!
Z prodaného zboží si odečteme manipulační poplatek 10 %, ze kterého
pořídíme nové vybavení do našeho centra.

Adventní dobu prožívala naše obec pěkně
pospolu. Kdo chtěl, mohl přijít na několik akcí.
Vše začalo nedělí 3. prosince, kdy se rozsvítil
vánoční strom a Mikuláš s andělem a čertem
rozdal dětem balíčky. Poté se šlo do Obecního domu, ve kterém probíhaly adventní trhy
a příjemně se sedělo s dobrým občerstvením
u krbu.
16. prosince uspořádalo Centrum volného
času U Rosničky ve spolupráci s Canicross
Beskydy Vánoční běh Malenovicemi. Podmínkou bylo, aby každý účastník měl čelovku
a na sobě nějakou vánoční ozdobu. Zúčastnit
se mohl každý bez rozdílu věku či pohlaví. Běžely se trasy dle věku v jednotlivých kategoriích, od 200 metrů až po 4 kilometry. A jak to
všechno dopadlo? V kategorii Benjamínků vyhrála Sabina Jurošová nad Alexem Domesem
a Jonášem Domesem. V kategorii Mladší žáci
zvítězila Rozálie Štihlová. Druhá doběhla Lucie
Jurošová a třetí Barbora Kvášová. V kategorii
Starší žáci zvítězila Anežka Štíhlová nad Martinou Plevovou a Barborou Kvášovou. V kategorii Junioři byla nejrychlejší Barbora Borová.
Pro stříbro si doběhla Michaela Čárková a pro
bronz Michaela Zajícová. V kategorii Ženy
do 40 let zazářila Barbora Mikušová, která
za sebou nechala Anetu Weissovou a Kateřinu
Přikrylovou. V Mužích byl nejrychlejší Michal
Poledník, druhý doběhl Petr Pospíšil a třetí Tomáš Weiss.
Ve středu 20. prosince se v Rosničce konaly
Vánoce. Děti si rozbalily dárky, které centrum
volného času zakoupilo do společné herny.
Zpívaly koledy a vyráběly si i různé vánoční
ozdoby.

Oznámení
o době a místu
konání voleb

Starosta obce Malenovice oznamuje:
1. Volba prezidenta České republiky se
uskuteční ve dnech
v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 do 22.00
hodin
v sobotu 13. ledna 2018 od 08.00
do 14.00 hodin
případné II. kolo
v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 do 22.00
hodin
v sobotu 27. ledna 2018 od 08.00
do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb je tato volební místnost:
volební okrsek číslo 1:
Obecní dům Malenovice - č.p. 5
3. Ve volební komisi byl stanoven minimální
počet členů komise na 6 (včetně zapisovatelky)
4. Voliči bude umožněno hlasování poté,
kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České
republiky, případně prokáže oprávněnost hlasovat v příslušném volebním okrsku. Neprokáže-li svou totožnost, nebude mu hlasování
umožněno.
5. Každému voliči budou nejpozději 3 dny
před konáním voleb doručeny hlasovací lístky
a informace o příslušnosti k volebnímu okrsku.
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.

Vladimír Malarz, starosta
Seznam kandidátů:
1. Topolánek Mirek Ing.
2. Horáček Michal Mgr. Ph.D.
3. Fischer Pavel Mgr.
4. Hynek Jiří RNDr.
5. Hannig Petr Mgr.
6. Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c.
7. Zeman Miloš Ing.
8. Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.
9. Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c.

Vánoční badmintonový turnaj

V neděli 17. prosince se uskutečnil další
ročník vánočního turnaje v badmintonu. Celkem se jej zúčastnilo osm borců z Malenovic
a blízkého okolí. Hrálo se v jedné skupině
systémem každý s každým, a to na dva sety
do 11 bodů s rozdílem dvou bodů. Vítěz byl

znám po 28 odehraných zápasech. Stal se
jím Karel Fiedor. Na bedně se ještě umístili
Alexander Gola a Antonín Plucnara. Dalšími
borci byli Stanislav Pyško, Roman Polách,
Patrik Fiedor, Jan Bakota a Ondřej Polách.

(tp)

Výroční valná hromada SDH Malenovice
Rok 2017 se uchýlil ke svému konci, a tak
nastal čas zhodnotit činnost našeho SDH
za uplynulý rok. Důležitými body programu Výroční valné hromady byly zprávy o činnosti, které přednesli jednotliví členové z pohledu svého
působení ve sboru.
Naše jednotka je zařazena do JPO V, to
znamená s místní působností. Výjezdová
jednotka čítá 14 členů splňujících požadavky
na práci hasiče. Máme vyškolené tři velitele
družstev, dva strojníky a šest hasičů na práci
s pilou. V roce 2017 byl naší jednotce 13krát
vyhlášen poplach. Naše jednotka byla vždy
schopná výjezdu. V naší obci se jednalo hlavně
o zásahy při popadaných stromech a zúčastnili jsme se také námětového cvičení, které pro
frýdlantský okrsek připravil SDH v Janovicích.

S výsledkem „bez závad“ dopadla kontrola
JSDH z HZS MSK.
Nedílnou součástí přípravy hasičů je požární
sport. V roce 2017 se týmy dospělých už nezapsaly do MSL, ale vrátily se do Beskydské
ligy. Zúčastnili jsme se všech hodnocených kol
a muži vybojovali 2. místo, muži nad 35 let obsadili místo třetí. Tyto skvělé výsledky doplnily
výborné výsledky našich mladých hasičů, kdy
v MSL MH družstvo starší, „A“ obhájilo loňské
vítězství, starší „B“ obsadilo 7. místo, mladší
vybojovali místo 12. a naši nejmenší ,,MINI“
vyhráli více než polovinu všech soutěží, kde se
postavili na start. V Malenovicích se 6. května
konal 3. ročník velmi dobře hodnocené soutěže mladých hasičů „O pohár SDH Malenovice“
a 20. května už 13. ročník soutěže pro dospělé

„Borovský kopec“. Dále jsme připravili Hasičský večírek, Pouť hasičů v kostele na Borové
a nechyběly ani další pravidelné akce.
V roce 2018 nás čeká oslava 80. výročí založení našeho sboru. Dále bychom rádi pokračovali ve stejných aktivitách. Samozřejmě hlavním úkolem hasičů je prevence PO a příprava
k případným zásahům.
Děkujeme OÚ v Malenovicích, všem občanům a sponzorům za jejich přízeň a věříme, že
bude pokračovat i nadále. Díky patří i členům
našeho sboru, kteří se podíleli na dobrém chodu všech akcí, a jejich rodinám za trpělivost
a podporu.
Do nového roku 2018 přejeme všem spoluobčanům hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody. 
Hasiči

–9–

Metylovice

Leden 2018

Děti přivítaly advent hudbou i tancem
Začátek adventu patřil v naší škole kultuře.
V pondělí 4. prosince se sešli žáci a děti ze
školky, aby spolu oslavili začínající adventní
čas. Společně poseděli ve školní jídelně, která
se proměnila v malou divadelní scénu a ožila
vystoupeními dětí z oddělení Krtečci, Medvídci
i Sluníčka.
Za své vystoupení sklidili mohutný potlesk.
Adventní program pokračoval vystoupením
žáků. Houslový koncert vystřídala rytmická
hudba, na kterou předvedla svůj vánoční program děvčata z kroužku mažoretek. Po jejich
vystoupení přednesli žáci krátké vánoční básničky a na závěr se se svou kapelou představili
žáci 4. a 5. ročníku, kteří svými koledami ro-

zezpívali všechny diváky. Nakonec si všichni
ozdobili vánoční stromeček vlastnoručně vy-

robenými ozdůbkami. Stromeček bude zdobit
vestibul školy v tento předvánoční čas.

Hasiči mají za sebou velmi nabitou sezonu

Odpočívadlo využijí místní i turisté
Obec Metylovice nechala postavit druhý turistický přístřešek, tentokrát u Božích muk nedaleko vrcholu Čupku.
„Tento pasivní odpočinek, krytý přístřešek, má sloužit nejen turistům, ale i místním
lidem. Je v něm lavička, odpadkový koš, stůl,

stojan na kola i místo na ohniště. Nalézá se
na turistické stezce z Metylovic do Hodoňovic
a do Bašky. Věřím, že jej lidé ocení a že se
jim tam bude líbit,“ podotkl starosta Metylovic
Lukáš Halata. Jak dále řekl, jedná se o místo,
na kterém lidé opékají buřty i smaží vaječinu.

Nová tarifní zóna č. 470 v Metylovicích
a ve Lhotce začne od 1. února 2018

Na základě společné aktivity obcí Metylovic a Lhotky, Moravskoslezského kraje, Koordinátora
ODIS s.r.o. a ČSAD Frýdek-Místek a.s. bude od 1. 2. 2018 pro cestující zavedena nová tarifní
zóna č. 470 pouze pro linky 860342, 860347, 860360 a vybrané úseky (Frýdek-Místek, Metylovice, Lhotka a Palkovice). Pro nově zavedenou tarifní zónu č. 470 bude možné zakoupit 365denní
dlouhodobé časové jízdné za 1 Kč. Toto jízdné bude možné zakoupit a uplatnit pouze u dopravce
ČSAD Frýdek-Místek a.s.
Pravidla pro odbavování v tarifní zóně ODIS 470:
1. Jednotlivé jízdné REGION
Jízdenky jsou vydávány ve formě:
a) elektronických jízdenek
• určených pro jednotlivou jízdu,
• hrazených z elektronické peněženky ODISky
• majitele ODISky opravňují ke zvýhodněnému přestupu v době do 45 minut od času příjezdu
do nahlášené výstupní zastávky dle platného jízdního řádu (čas na přestup je zapsán na kartu
s přihlédnutím ke zpoždění v době nástupu),
• zvýhodněným přestupem se rozumí snížení ceny o výši základní sazby v navazujícím spoji
(tzn., že v navazujícím spoji není účtována základní sazba).

b) papírových jízdenek – nepřestupních
• určených pro jednotlivou jízdu,
• hrazených v hotovosti (nebo z elektronické peněženky pro spolucestující),

Sbor dobrovolných hasičů z Metylovic měl
rok 2017 nabitý různými akcemi a soutěžemi.
Vše ale začalo zábavou. Stejně jako každý rok
uspořádali hasiči nejprve svůj tradiční ples. Konal se koncem ledna a navštívilo ho zhruba 300
tanečnic a tanečníků.
Sportovní sezonu zahájil sbor v Metylovicích
8. dubna závodem železných hasičů a hasiček.
Šlo už o třetí ročník a na start se postavilo na 80
mužů a 30 žen. 1. července se konal 51. ročník
pohárové soutěže zařazené do seriálu Moravskoslezské ligy. Zúčastnilo se ho 58 družstev
(muži, ženy, veteráni). 12. srpna pořádali naši
hasiči velice oblíbenou akci – 25. ročník recesní Soutěže netradičních družstev. 21. října pak
Závod hasičské všestrannosti, a to ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů Frýdek-Místek. Účast byla více než slušná, dorazilo
400 závodníků ve věku 5–18 let v kategoriích
mladších žáků, starších žáků a dorostu. Jedná
se o přespolní běh s plněním nejrůznějších hasičských úkolů (střelba ze vzduchovky, základy
první pomoci, určování hasicích přístrojů, šplh
po laně atp.).
Mimo to pořádali hasiči ještě několik drobných společných událostí. V lednu měli svou
valnou hromadu sboru, v květnu stavěli i káceli
máj, v září vyrazili na zájezd a v říjnu uspořádali
sběr železného šrotu.
Hasičské soutěže dospělých
Dospělí členové našeho hasičského sboru
se loni zúčastnili 36 soutěží. Konaly se od května do začátku října v Moravskoslezském kraji,

ale také na Slovensku v okresu Čadca. „Máme
družstva mužů, žen a veteránů nad 35 let.
A jaké byly výsledky? Tři vítězství mužů (Hodoňovice, Ostravice, Dolní Tošanovice), tři vítězství veteránů (Stará Ves, Bartovice, Pstruží)
a osm vítězství žen (Frýdek, Malenovice, Nová
Ves, Pržno, Ostravice, Stará Ves, Turzovka, Vrbice). Ve všech třech kategoriích se účastníme
také Moravskoslezské ligy: ženy celkově 4./6
družstev, muži 17./22, veteráni 3./7. Tréninky
probíhají dvakrát týdně, ve středu a v pátek
na fotbalovém hřišti, přes zimu v atletické hale
v Příboře,“ uvedl za hasiče Michal Bílek.
Hasičské soutěže dětí
Hasičský sbor má aktuálně družstvo mladších žáků ve věku 5 až 10 let. Jejich tréninky
probíhají celoročně, vždy ve středu, přes léto
na fotbalovém hřišti a v zimě ve zbrojnici. Děti
loni zvládly 12 soutěží a celoroční hru Plamen
(soutěž skládající se z osmi disciplín od podzimního závodu hasičské všestrannosti po květnové
štafety a útoky). Podařilo se jim získat tři vítězství (Frýdlant n. O., Janovice, Lubno) a dokonce
celkové vítězství v Okrskovém poháru mládeže
(6 bodovaných soutěží v okolí Frýdlantu n. O.).
Sbor dobrovolných hasičů Metylovice zvládá
i další sportovní aktivity jako například soutěže
TFA (Toughest Firefighter Alive = Nejsilnější
hasič přežije) a běžecké závody. „Letos se 15
našich závodníků zúčastnilo sedmi závodů
v disciplíně TFA, podařilo se získat jedno vítěz-

Přijďte se bavit na plesy

Naše škola se před Vánoci rozhodla zúčastnit
se soutěže „Soutěž o NEJ… vánoční stromeček
v ORP Frýdlant nad Ostravicí“. Děti se do výroby ozdob opřely ze všech sil. Stromeček ozdobily tak nádherně, že nikoho nemohl překvapit úspěch. Ano, naše škola spolu s MŠ na ul.
Smetanova ve Frýdlantu soutěž vyhrála. Děti tak
získají od pořadatelů zážitkové ceny dle vlastního výběru.
Cílem této soutěže je vyrobit s dětmi ozdůbky
na vánoční stromeček z recyklovaného a přírodního materiálu. „Náš vánoční stromeček jsme
ozdobili hvězdičkami z bílého papíru, vločkami
ze skládaného papíru, hvězdičkami, srdíčky
a zvonečky z barevných výkresů, lepenky a lýka,
stromečky a hvězdičkami ze škrobené vlny,
hvězdičkami z ruliček od toaletního papíru, řetězem z barevných papírů, ozdůbkami z kartonu
omotaného bavlnkami, hvězdičkami a kometami

z pomerančové kůry, andílky z krabiček od vajíček, hvězdičkami z drátků a vlny, dřevěnými
kolečky zdobenými ubrouskovou technikou
a špičku stromečku zdobila zářivá hvězda z papíru. Každý žák si vyrobil svou vlastní ozdůbku,
kterou poté v rámci projektu Vánoce děti dětem,
pověsil na náš krásný vánoční stromeček,“ vylíčila ředitelka školy Barbara Raszyková.
Do akce se zapojily i nejmenší děti. „Ukázali
jsme dětem, že vánoční ozdoby se nemusí pouze kupovat, ale je možné si je vyrobit z předmětů nacházejících se kolem nás v přírodě nebo
z věcí, které bychom vyhodili do odpadkového koše. Děti z oddělení Krtečci vyrobily řetěz
z borovicových šišek, Medvídci papírové ozdoby
ozdobené bavlnkou a Sluníčka ozdoby z keramické hlíny. Všem dětem se ozdůbky náramně
povedly,“ uvedla Jana Murková, učitelka oddělení Krtečci.

Každý rok začátkem ledna vyráží do ulic skupinky koledníků a chodí od domu k domu s koledou a přáním všeho dobrého do Nového roku.
Díky dlouholeté tradici je již Tříkrálová sbírka mezi
lidmi známá a většinou se koledníci setkávají
s vlídným přijetím.
„Tříkrálová sbírka je o našem dávání – koledníci dávají svůj čas a energii, dárci své příspěvky
a všichni se tak můžeme obdarovat a pomoci
těm, kdo naši podporu potřebují. Sbírka nám
umožňuje být součástí něčeho velkého, vždyť
co do rozsahu se jedná o největší sbírkovou akci
v České republice,“ sdělil ředitel frýdecko-místecké Charity Martin Hořínek.
Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček v našem regionu organizuje
Charita Frýdek-Místek ve spolupráci s obcemi,

farnostmi a různými organizacemi. „Na obecních
a městských úřadech jsme v rámci Charity Frýdek-Místek zapečetili v roce 2017 celkem 293
pokladniček. Některé pokladničky jsme dokonce
pro zájem koledníků dopečeťovali ještě v průběhu sbírky. Výnos koledování činil 1 962 141 Kč,
z nichž se 64 101 Kč vybralo v obci Metylovice.
V letošním roce plánujeme podobný počet pokladniček a skupinek,“ upozornil Martin Hořínek
s tím, že úspěch celé akce závisí na aktivitě těch,
kteří se dobrovolně zapojují do sbírky. Pokud
byste měli zájem přidat se ke koledníkům, ozvěte
se koordinátorce Lence Talavaškové na tel. čísle
733 741 564. Další ročník sbírky v Metylovicích
proběhne o víkendu 13. a 14. ledna 2018.
Více informací o sbírce najdete na http://www.
trikralovasbirka.cz

Plesová sezóna začíná letos koncem ledna.
Neseďte doma a přijďte se pobavit. Plesy jsou
pro malé i velké tanečníky:
27. 1. 2018 – Hasičský ples
10. 2. 2018 – Fotbalový ples
17. 2. 2018 – Dětský ples
24. 2. 2018 – Šibřinky.
Všechny uvedené plesy se konají v sokolovně v Metylovicích se začátkem v 19.00 hodin, vyjma dětského plesu, který začíná ve 14.00 hodin.

Odvoz odpadů v lednu

Odvoz odpadů nastane ve středy 10. a 24.
ledna 2018. Cyklus odvozu ve středu sudý týden zůstává zachován.

ství (Adéla Štandlová v Metylovicích) plus čtyři
druhá místa a tři třetí místa. Navíc se naši členové účastní také běžeckých závodů (23 závodů,
14 závodníků), ve kterých získali pět vítězství
(Zuzana Bílková – Chlebovický krpál v Chlebovicích a Memoriál Michala Pětroše v Hošťálkovicích, Radka Hazuchová – Jistebnický čtvrtmaraton, Denisa Izvorská a Jana Kolibová – Totman
v Trojanovicích, Denisa Izvorská a Zuzana Bílková – Půlšichta na Čupku v Hodoňovicích),“
upozornil Michal Bílek.
Celkově družstva a jednotlivci SDH Metylovice v sezoně 2017 zaznamenali 23 vítězství,
14 druhých a 14 třetích míst. Mladší žáci vyhráli
Okrskový pohár, veteráni získali bronzové medaile v Moravskoslezské lize.
Sbor má aktuálně 95 řádných členů (z toho
19 mladých hasičů do 18 let) + dva čestné.
Stav jednotky
Jednotka čítá 21 členů, zásahová vozidla
MAN a Volkswagen. V roce 2017 má na kontě
zatím 19 výjezdů – 9x technická pomoc (odstraňování spadlých stromů, čištění ucpané kanalizace, doplňování vody), 5x likvidace obtížného
hmyzu, 3x požár, 1x pátrání po pohřešované
osobě a 1x taktické cvičení.
Akce v roce 2018
27. 1. Hasičský ples
7. 4. TFA Metylovice
7. 7. Pohárová soutěž (52. ročník)
11. 8. Soutěž netradičních družstev (26. ročník).

Škola měla nejhezčí vánoční stromeček

Volby prezidenta
republiky ČR Tříkrálová sbírka 2018 se blíží

• Jednotlivá jízdenka REGION zakoupená v papírové podobě je nepřestupní.
2. Dlouhodobé časové jízdné
• Nově možno zakoupit 365denní dlouhodobé časové jízdné za 1 Kč. Toto jízdné bude možné
zakoupit a uplatnit pouze u dopravce ČSAD Frýdek-Místek a.s.
• Dlouhodobé časové jízdné lze zakoupit v předprodeji na autobusovém nádraží ve Frýdku-Místku v přepravní kanceláři Na Poříčí 3530, 738 01 Frýdek-Místek.
• Dlouhodobé časové jízdné lze zakoupit pouze na ODISku.
3. Pořízení ODISky
• Cena výdeje ODISky 130 Kč.
• Vydání karty do 21 dnů.
• Platnost Odisky je 6 let od data výroby karty.
Po cca půlročním zkušebním provozu bude
zavedení tarifní zóny č. 470 vyhodnoceno
a v případě finanční nevýhodnosti se nastaví
nebo budou hledat jiná pravidla pro odbavování cestujících v tarifní zóně ODIS 470.

Volby prezidenta republiky ČR se konají
v pátek 12. a v sobotu 13. ledna 2018. Volební
místnost v Metylovicích bude v budově základní školy, v 1. třídě. Volit budeme v pátek 12.
1. 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 13. 1. 2018 od 8.00 do 14.00 hodin. Voliči
mají možnost požádat ze závažných, zejména
zdravotních, důvodů o to, aby mohli hlasovat
mimo volební místnost, tedy doma, a to pouze
ve svém volebním okrsku tam, kde mají trvalý
pobyt. O tuto možnost volič žádá před konáním
voleb Obecní úřad Metylovice nebo v den voleb
přímo volební komisi.
Případné 2. kolo prezidentských voleb bude
v pátek 26. a v sobotu 27. ledna 2018. K tomuto kolu již voliči neobdrží do svých poštovních
schránek hlasovací lístky, ty budou k dispozici
pouze ve volební místnosti.
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BUBNOVÁNÍ pro malé i velké

Pstruží

Bohatý prosinec v mateřské školce

s lektorem Ivem Batouškem z Jumping Drums
Kdy?
13.1.2018 od 15:00 hod.
Kde?
Restaurace Vlčárna Pstruží
Za kolik?
280 Kč/osoba /buben/1,5 h
Objednávky na akci
Regina Birtusová, t: 773 575 030
e-mail: MojitoR@seznam.cz
Den v jiném rytmu...?
...přijďte do toho praštit!
Vhodné pro děti od 6-ti let !!!

Z historie sboru dobrovolných
hasičů ve Pstruží /2.
V polovině roku uplyne výročí 70 let
od vzniku SDH ve Pstruží. V tomto pokračování si připomeneme založení sboru a prvou
schůzi při založení SDH. Den 12. červen
roku 1948 v 8 hodin večer se stal dnem historickým. Toho dne svolaná schůze MNV,
co obecní schůze, konané v hostinci Josefa
Žáčka. Za přítomnosti 15 občanů se na programu této schůze projednávala otázka hasičského sboru. Schůzi zahájil Jan Běčák
a v řeči své zdůraznil, že jest nutno uskutečnit v obci Pstruží sbor dobrovolných hasičů.
Všichni přítomní souhlasili a dali potlesk, že
vyzdvihl myšlenku k uskutečnění a založení
sboru. V této veliké chvíli uskutečnili sen dávno přejících si občanů, kteří také pracovali
pro myšlenku hasičskou ve své obci. V kronice je dále uvedeno. „Nechť kroky prvních

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 se uskuteční 29. ledna
2018 v době 16.00 do 18.00 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu.

Tříkrálová sbírka 2018
Každý rok začátkem ledna vyráží do ulic
skupinky koledníků a chodí od domu k domu
s koledou a přáním všeho dobrého do nového
roku. Díky dlouholeté tradici je již Tříkrálová
sbírka mezi lidmi známá a většinou se koledníci
setkávají s vlídným přijetím.
Tříkrálová sbírka je o našem dávání – koledníci dávají svůj čas a energii, dárci své příspěvky a všichni se tak můžeme obdarovat a pomoci těm, kdo naši podporu potřebují. Sbírka nám
umožňuje být součástí něčeho velkého, vždyť
co do rozsahu se jedná o největší sbírkovou
akci v České republice.
Další ročník sbírky bude probíhat od 1.
do 14. ledna 2018. V loňském roce se v obci
Pstruží vybralo celkem 33 291 Kč.

naších zakladatelů si vážíme v přítomnosti
i budoucnosti a jsou do dalších dnů pobídkou v práci pro další získávání nových členů,
i pro práci k uskutečnění všeho, co tato organizace potřebuje, jak po stránce morální, tak
po stránce materiální. Práce drobné jest nám
třeba jako soli, podílejme se na ní spravedlivě a především čestně, aby ovoce naší práce
jsme pozůstavili budoucím, k tomu nám dopomáhej Bůh. Léta páně r.1948“.
Jak na prvém listě jest zapsáno, bylo přikročeno k volbě prvého výboru: Starostou byl
Běčák Jan, místostarostou Žáček Josef, jednatelem Bialek František, pokladník Ševčík
Josef, velitel Epinger František, místovelitel
Bialek Jan, matrikář Hajdušek Josef, strojník
Bialek Jan, materiální Plucnara František,
další členové – Motyčka Josef, Vlkoš Jan,
Štefek Josef, Kokeš Antonín, Štefek Bedřich
a Plucnarová Božena. Po volbě provedené
všichni tuto volbu přijali a prohlásili, že budou
další členy získávat, aby myšlenka prvých zakladatelů pokračovala dál. 

Text: kronikář obce

Poplatky v novém
roce 2018

Odpady:
Na občana s trvalým bydlištěm v obci 450 Kč
(násobeno počtem osob v domácnosti)
Na objekt, v němž není žádná osoba s trvalým bydlištěm (chaty, chalupy, zahradní domky,
novostavby po kolaudaci apod.) 550 Kč
Platba nejpozději do 30. června 2018.
– na č. ú. 1682011309/0800 variabilní symbol číslo domu
– v hotovosti na OÚ Pstruží
Poplatek za psa:
Za prvního psa 200 Kč
– za každého dalšího psa + 400 Kč
Vlastník psa-důchodce 100 Kč
– za každého dalšího psa + 200 Kč
Platba nejpozději do 31. března 2018.
– na č. ú. 1682011309/0800 variabilní symbol číslo domu
– v hotovosti na OÚ Pstruží
UPOZORNĚNÍ: Složenky již nebudou zasílány!

Mik, Miku, Mikuláš...

V úterý 5. prosince se v naší základní a mateřské škole rozřinčely řetězy. Přišla k nám
totiž vzácná návštěva – Mikuláš s andělem
a čertem. Navštívili všechny třídy od 1. do 5.
ročníku, z nichž každá posléze vystoupila
s básničkou či písničkou. I těm pár nezbed-

níkům se tak dostalo andělského odpuštění
i pochvaly. Všichni zúčastnění dostali rovněž
sladkou odměnu a slíbili Mikulášovi, že budou
zase celý rok hodní. Ti odvážnější si na rozloučenou pohladili také čertův ocas pro, jak se
říká, z pekla štěstí.

Všechny děti mají Vánoce, nejkrásnější
svátky v roce, spojené s pojmy „dárky, vánoční
stromeček, cukroví, pohádky, koledy…“. Nám
dospělým tomu předchází zejména čas příprav
oslav svátků, pečení cukroví a dalších předvánočních aktivit. Spolu s Vánocemi jde ruku
v ruce blížící se konec starého roku a začátek
roku nového. A co jsme společně s našimi
nejmenšími prožili v posledním kalendářním
měsíci?
Krásnou procházkou jsme se s dětmi dostali k místnímu krmelci, kde nám člen Mysliveckého sdružení Frýdlant nad Ostravicí pan Josef Drnek zajímavě vyprávěl o životě v přírodě,
volně žijící zvěři, čím zpestřit zimní jídelníček
zvířátkům v krmelci, jak se máme chovat v lese
a třeba i o tom, jestli je vhodné jít na lesní procházku s volně pobíhajícím pejskem.
Naši mateřskou školu navštívil svatý Mikuláš, spolu s andělem a čertem, dětem nadělil
sladkosti a ovoce. Za dětmi se také zastavil
s mikulášskou nadílkou pan starosta, dětem
udělal radost čokoládovou cukrovinkou. Aby
děti ještě lépe porozuměly významu oslav
svatého Mikuláše a obdarování dětí sladkými
dobrotami, uskutečnilo se v mateřské škole
představení divadla Ententýky, kde Veverka
Terka a myška Klárka představily zábavnou
formou mikulášské představení.
Spolu se základní školou jsme se zapojili
do akce „Krabice od bot“ – vánoční charitativní
sbírky „od dětí dětem“. Tato akce měla za cíl

potěšit děti z chudších rodin v celé České republice. Radost dětem udělaly zase děti, jimž
dospělí pomohli připravit jejich dárkovou krabici od bot, kterou společně naplnili dětskými
dárky k Vánocům dětem různých věkových
kategorií z nejrůznějších azylových domů nebo
dětem z chudých rodin. Ne všechny děti mají
to štěstí, že žijí v blahobytu.
„Ježíšek bohužel na některé děti přes mráček špatně vidí a má problém se k nim dostat,
proto jsme mu pomohli a zahráli jsme si na Ježíška sami“.
Pro naše děti si připravila překvapení Kouzelnice „Čárymíra“ – paní Gavlasová, která
děti vtáhla do svého hudebně-vánočního programu, děti zpívaly koledy, tleskaly, naslouchaly hudbě a zvukům nejrůznějších hudebních nástrojů, ale nejlepší ze všeho bylo, když
paní lektorka dětem rozdala bubínky a děti se
mohly rozbubnovat, to bylo v mateřské škole
veselo.
Paní Málková, která v naší škole vyučuje
náboženství, dětem přiblížila zajímavou formou narození Ježíška, putování Tří králů, kteří
nesli nově narozenému děťátku vzácné dary,
a tím vysvětlila pravý význam vánočních svátků.
Pro děti byl velký kulturní i cestovatelský zážitek, když jsme se společně vydali do ostravského Divadla loutek, kde jsme v alternativní
scéně zhlédli nádherné představení o elfích
přátelích Lále a Lulú, kteří společně hledali

svou ztracenou kamarádku, maličkou vílu Lili.
Podmanivý příběh a úžasný herecký výkon
vtáhl do děje jak všechny děti, tak i nás dospělé. Cestou hledání Lili jsme vypluli na lodí
na oceán a prožili jsme velké dobrodružství,
sílu přátelství a lásky.
Ke krásným tradicím školy a mateřské školy
patří společné zpívání koled. Celou budovou
se jedno předvánoční dopoledne rozezněly
tóny klavíru, flétny a rolniček, děti zpívaly, tleskaly, pohupovaly se v rytmu vánoční atmosféry, která na ně dýchala. Ve třídách jsme si pak
u vánočního stromečku rozbalili dárky, povídali
si a užívali si nových her a hraček.
Nezapomněli jsme na maminky, tatínky, babičky, dědečky… V posledním adventním týdnu děti předvedly na vánoční besídce doslova
dětský herecký výkon. Na chvíli jsme se tak
přenesli do města Betléma, kde se před mnoha lety narodil Ježíšek. Děti v kostýmech Josefa, Marie, Tří králů a zvířátek odehrály vánoční
pásmo, proložené říkankami a zpěvem koled.
Dovolte, abychom za kolektiv MŠ poděkovali paní ředitelce Radmile Závodné za příjemné pracovní prostředí, kolegyním za přátelství,
všem rodičům za jejich spolupráci při pořádaných akcích a dětem za jejich usměvavé tváře. Přejeme vám v novém roce hlavně zdraví,
štěstí, lásku a spokojenost, radostné úsměvy
dětí a mnoho dobrých důvodů pro radostný rok
2018! Krásný nový rok 2018!

MŠ Pstruží, Věra Otawová

Vánoce zavoněly nejdřív ve škole
Vánoce v naší škole jsou vždy ve znamení
krásných akcí. Již tradičně nás navštívila paní
Dana Málková, která svým působivým hlasem
vyprávěla poutavý příběh svaté rodiny. Cesta
do Betléma byla velmi těžká a strastiplná, ale
pak narození Ježíška převýšilo všechny trudné
okolnosti…
V zimě myslíme vždy i na zvířátka v lese.
Chodíme ke krmelci a nosíme jim krmení. Ani
letos jsme výjimku neudělali. Před školou nás
čekal pan Jozef Drnek, myslivec, který má
na starosti polesí na Pstruží. Velmi příjemný
starší pán, připomínající pohádkového Mrazíka,
nám vyprávěl, jak to v lese v zimě chodí, jaká
zvířátka zde můžeme potkat a jak je důležité jim
pomáhat. Během procházky ke krmelci děti poslouchaly krásné povídání z našich luhů a lesů
a cesta příjemně uběhla. Naplnili jsme jesličky
jablíčky, mrkví a jinými dobrotami, na kterých si
lesní obyvatelé určitě smlsnou.

A nastal poslední školní den v tomto roce…
Děti dostaly hezké překvapení v podobě divadelního představení Dášenka. Ve třídách
vonělo cukroví, rozdávaly se dárečky a společ-

ně jsme zpívali koledy. Za okny se tiše k zemi
pomalounku snášely lehounké sněhové vločky,
dozněly poslední tóny koled a přišly Vánoce…

(I. K.)
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Čeladná, Kunčice p. O.

Leden 2018

Cesta do vesmíru stála za to

Prosincový program klubu byl rozmanitý,
takže si každý mohl vybrat dle svého zájmu.
K tomu probíhaly zhruba do půlky měsíce
standardní programy (zdravotní cvičení, karban, Všehomix, angličtina), takže se naši příznivci rozhodně nenudili.
Mikuláš s Petem
Na „mikulášský“ čtvrtek nám v klubu zahrál a zazpíval náš oblíbený ostravský bard
Pete-Sax, tentokrát ve své tradiční mikuláš-

Místo děkovné květiny děkovné pivo.

ské zástěře a čepičce. První část byla více
poslechová, mnohdy se společným zpěvem,
ve druhé se již křepčilo jako zamlada. Naprosto pohodové odpoledne.
Podvečerní cesta do vesmíru
Den poté v jsme vyrazili malým busem
Kopeckých do ostravského Planetária. Necelou hodinu jsme měli na toulky v krásném
zrekonstruovaném objektu, kde jsme nacházeli různé expozice a tzv. Experimentárium.
O páté nebyl čaj, ale hodinový program v sále
s úchvatnými pohledy na hvězdnou oblohu
(s komentářem) a posléze stejně úchvatná
projekce nazvaná Napříč sluneční soustavou.
„Nenacházím slova…,“ řekl jeden z „našich“,
což tento zážitek nejlépe vystihuje.
Beruška opět nezklamala
Druhý prosincový čtvrtek nás již tradičně
navštívily dětičky z MŠ Čeladenská Beruška
(pod vedením paní Jany Bartošové) se svým
opět originálním recitálem „Jak šel Ondráš
z Čeladné do Betléma“. Tož co k tomu říci?
Opět jsme si to užili, jako obvykle jsme trochu
„naměkli“ ale také se hodně nasmáli. Děti posléze ještě rozdaly přítomným milé dárečky.

No prostě zase krásný a milý zážitek, velké
díky Berušce. V povznesené atmosféře jsme
pak ještě setrvali a popovídali si u dobrého
vínka.
Závěrečná setkání v hospodě a klubovně
Tři dny před dnem Štědrým se udála společná vycházka, coby psychologická rehabilitace v předvánočním shonu. Ve vydatné chumelenici „okruh Anny Trefilové“ absolvovalo
pouze pár odolných, nicméně všichni se sešli
v restauraci Na rozcestí, kde se o nás dobře
postarali. Nelze si zde nevšimnout zajímavých rekvizit (zvláště starých map) v zadním
salonku. A tři dny před Silvestrem jsme se ještě naposled sešli v klubovně a tímto důstojně
zakončili klubový rok 2017.
Co nás čeká v lednu
Začneme dalším pokračováním Hovorů
s MUDr. Andreou Glosovou (téma o trávicí
soustavě je po svátečních hodech docela aktuální), posléze se necháme probudit ostravskými hudebními bardy Zdeňkem a Vaškem,
následuje vycházka do okolí s cílem v některé
hospodě, jak jinak. A poslední lednový čtvrtek již tradičně oslava klubových narozenin,

Čeladenská Beruška a její originální produkce.
již osmých. Prvního února pak je v plánu
cestovatelská přednáška. Kompletní program
na měsíc leden 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 dobrého roku 2018. 

Petr Bernady

Všechno směřovalo k Vánocům

Říká se, že by lidé měli
být v adventním předvánočním čase na sebe
hodnější než kdy jindy. Nedá se to nařídit, ale
je tomu tak. I v naší škole jsme tuto atmosféru
prožili.
Například žáci první třídy si vzpomněli
na naše znamenité kuchařky a dostali nápad, jak
je potěšit. Vyrobili srdíčko z těstovin, naučili se
písničku Pekla vdolky a toto našim kuchařkám
s láskou darovali. Ve třídě v rozhovoru s paní
učitelkou zjistili, že hrdinové jsou všude kolem
nás, jen se dobře rozhlédnout… Vidíte je taky?
Žáka naší páté B třídy osobní návštěva Domova seniorů v Havířově dojala natolik, že se
rozhodl se svými spolužáky zorganizovat charitativní sbírku. Děti vyráběly záložky do knih,
které prodávaly na Mikulášských sněhovánkách nebo na chodbě školy. Výtěžek z akce
byl věnován babičkám a dědečkům penzionu,
které žáci jeli kolektivně navštívit. Radost byla
oboustranně veliká, hlavně ze setkání dvou
generací a nezištné pomoci druhým. Finanční
obnos byl pouze tečkou za krásným nápadem.
Tajuplné dárky čekaly pod stromečkem
také nás ostatní. Co však ještě předtím překvapit své rodiče nějakým vánočním výrob-

kem? Ve všech třídách proto v rámci pracovních činností nebo vánoční besídky děti
vyráběly hvězdičky, adventní věnečky, vločky,
ozdobené obří šišky a další výtvory.
Jedno odpoledne tvorbě věnovala také naše
družina. Vánoční dílničky jsou již tradiční akce,
v průběhu které si mohou děti vyrobit pěkné
vánoční dekorace či dárečky, většinou z recyklovaného materiálu. I z použitého materiálu
lze udělat hezké věci pro potěšení. Vznikly tak
svícny z CD, veselí sněhuláci z krabiček od čaje,
ozdobené tašky z netkané textilie, papírové
ubrousky, ozdoby ze
včelího vosku, protože přece každý ví, že
vlastnoručně vyrobený
dárek potěší nejvíce.
Vyvrcholením adventního času byl náš
školní Vánoční koncert
pořádaný v čeladenském kostele sv. J.
Nepomuckého. Téma
Svatá rodina se neslo
celým pásmem připravených písní a poezie.
Zážitek byl umocněn

účastí vystupujících hostů. Připomeňme alespoň jednoho – hudebního skladatele Miroslava
Dominika Štěpána, který s dětmi nacvičil a doprovodil na kostelních varhanách svou skladbu
Čeladenské jesličky. Po skončení koncertu ji
oficiálně věnoval starostovi obce.
Duchovní stánek jsme opouštěli s pocitem
uspokojení a vědomím, že se nám podařilo
stvořit něco i pro druhé. Věřím, že jsme všechny zúčastněné pohladili na duši a správně naladili na nejkrásnější období Vánoc.

Hana Golasová, ZŠ Čeladná
Výprava před osvětleným Planetáriem.

Od lázní Skalka až k Beskydskému
rehabilitačnímu centru v Čeladné

Kunčice p. O.

Ceny vodného a stočného
platné od 1. 1. 2018

Vodné: 36,00 Kč/m3
Stočné: 44,00 Kč/m3
Ceny byly stanoveny s ohledem na oznámené změny cen vstupů.
Sazba DPH je 15 %. Uvedené ceny jsou
včetně DPH.
Ceny byly schváleny Valnou hromadou Kunčické s.r.o. dne 19. 12. 2017.

Stolní kalendář na rok 2018
je již k vyzvednutí na úřadě
Krásný stolní obrázkový kalendář na rok
2018 je k vyzvednutí na obecním úřadě. Přijďte
si jej, prosím, vyzvednout kdykoliv v úředních
hodinách. Letos máme navíc minikalendářík
pro každého (do vyčerpání zásob). Obrázky
malovaly děti z naší mateřské a základní školy.
OPĚT DÁVÁME ZDARMA KALENDÁŘ
DO KAŽDÉ DOMÁCNOSTI.
KALENDÁŘ SI TAKÉ MŮŽETE ZAKOUPIT
ZA 50 Kč (do vyprodání zásob).

Turistický spolek Kunčice p. O. zve!

Výbor Turistického spolku Kunčice p. O.,
zve všechny příznivce turistiky v neděli 7. ledna 2018, na akci Kunčický čtyřlístek. Jedná se
o dobročinnou akci, ve formě vycházky, která
je určena na podporu aktivit v naší obci. Každý
účastník vycházky přispěje na potřebnou věc,
v cíli bude odměněn, kromě jiného, drobnou
upomínkou.
Čtyřlístek nese v názvu pro nový rok čtyři
dobré skutky:
- jděte na nový rok na výlet

- pozvěte někoho ze svého okolí
- poznejte kus přírody
- přispějte potřebným
Na této akci se bude vybírat příspěvek
na konto Kunčického čtyřlístku ve výši 20 Kč
na osobu, který účastníci dají do zvláštní pokladničky. Těšíme se na vaši účast. Délka
vycházky bude asi 7 km. Zahájení u Obecního
úřadu v Kunčicích pod Ondřejníkem ve 14 hodin a ukončení rovněž u obecního úřadu asi
v 17 hodin.
Výbor Turistického spolku

Po celý rok 2017 jsme si připomínali 115.
výročí od založení lázní Skalka (1902) s původním názvem „Lázně Skalka ve Velkých
Kunčicích pod Radhoštěm“. Od roku 2000 se
v těchto místech každoročně rehabilitují tisíce klientů z Česka. Beskydské rehabilitační
centrum v Čeladné je špičkovým centrem rehabilitace, největším zaměstnavatelem v okolí
a nepsaným hegemonem společenského
a kulturního rozvoje tohoto koutu Valašska.
Za uplynulých 115 let si prošly původní lázně mnoha změnami a jejich historie je nejen
zajímavá a poutavá. Ono místo v „Moravském
ráji“ bylo a je fenoménem Beskyd. To
všechno, včetně vyprávění o zajímavých osobnostech z období více než
stoletého, či rozhovory s lidmi, jimž pobyt zde vylepšil život, a spousta dalších
zajímavých informací je v nové knize
s názvem Životodárné údolí, která tuto
více než stoletou historii připomíná.
Samozřejmě, že se v jejím obsahu
zcela objektivně zobrazuje i kus historie
okolních obcí (Čeladná, Kunčice pod
Ondřejníkem, Frenštát pod Radhoštěm,
Frýdlant nad Ostravicí, Pstruží, Kozlovice, Ostravice, Ostrava – Mariánské
Hory, Rožnov pod Radhoštěm a další).
S historií lázní jsou spojeny i výrazné
kulturní osobnosti Valašska, Lašska
a Ostravska. Počínaje Josefem Kalusem, přes bratry Jaroňkovy až po Františka Sokola Tůmu či Leoše Janáčka.
Knihu vydává Okrašlovací spolek
Rozhledna, který má na svém kontě již
čtyři atraktivní knihy o Beskydech. Ty se
těší značnému zájmu veřejnosti (Ces-

tami lesními od Lysé až po Radhošť, Osady
a samoty Zadního hor v historii a v obrazech,
O lidech v Beskydech a o pozoruhodných památkách a přírodních zajímavostech I. + II.)
Kniha je opět graficky vynikající, obsahově
velmi pestrá, cenově přijatelná (490 Kč), má
510 barevných i černobílých stran formátu A4
na křídě a tvrdé desky.
Knihu je možné si objednat na adrese ondrejnikrozhledna@seznam.cz,
Okrašlovací
spolek Rozhledna, 739 12 Čeladná 42; případně na telefonních číslech 724 100 646
a 558 431 835.
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Janovice

Krása vánoční Prahy

„Vánoce pro zvířátka“ jsou již tradiční akcí v Janovicích, kterou pořádá spolek Prvočas.
V adventním čase se rodiče s dětmi vydávají na zimní procházku, zdobí zvířátkům vánoční
stromeček, píší přání Ježíškovi a zpívají koledy. A tak jsme se v neděli 17. prosince společně procházeli, bilancovali, zdobili, zpívali, psali… a s přáním společného setkávání i v roce
2018 jsme se rozcházeli do svých domovů. 
Za Prvočas, z. s. Jana Bínová

Volejbal v janovické škole
Po několika letech fungování kroužků barevného minivolejbalu se v janovické škole podařilo
v letošním školním roce poprvé otevřít také volejbalový kroužek na druhém stupni. Děti si tak
mohou vybrat, zda ve svém dalším sportovním
životě budou pokračovat v blízkých volejbalových
oddílech – Red Volley Frýdlant nad Ostravicí pro
chlapce nebo VK Beskydy Frýdlant nad Ostravicí
pro dívky. Kroužek na druhém stupni je ovšem
otevřen i pro zájemce, kteří neprošli barevným minivolejbalem. První tréninky jsme absolvovali už
v srpnu a září. Oficiálně však kroužek pod záštitou
Střediska volného času Klíč zahájil svou činnost
v říjnu. V dnešní době je zapsáno do kroužku
deset dětí. Po dvouměsíční přípravě jsme poprvé
zakusili v listopadu, jak chutná opravdový zápas.
Okresní volejbalový svaz Frýdek-Místek pořádá
několik mládežnických soutěží. Jednou z nich je
také trojkový volejbal mladšího žactva. Tím dnem
D pro naše děvčata byl pátek 4. listopadu v sokolovně frýdlantského oddílu. Našimi soupeři byly
celky VK Beskydy Frýdlant n. O. A, B a TJ Sokol
Frýdek-Místek B, C. Každý začátek je těžký, ale
holky ho zvládly a skončily na hezkém třetím místě skupiny D.
Prosincový turnaj Trojek se konal ve čtvrtek 8.
12. v tělocvičně naší školy. Zúčastnilo se ho celkem šest týmů a z nich reprezentovalo naši školu
a obec nejen družstvo dívek, ale také chlapecký
tým. Původně měl být složen pouze z kluků, ale
pro nemoc Martina Kociána to musel být celek
smíšený. Hrálo se na dva hrané sety do patnácti
bodů a Janovice se neztratily.
1. Janovice – Tereza Ďurčíková, Katka Máchová, Natálka Nuchalíková a Lenka Žižková
2. Janovice – Vašek Hrnčíř, Michal Chovanec
a Vanessa Janáková
3. Sokol Frýdek-Místek C
4. VK Beskydy Frýdlant n. O. B
5. VK Beskydy Frýdlant n. O. C
6. TJ Sokol Palkovice
Vítězství znamená pro náš celek postup
do vyšší skupiny. Další kolo turnajů se koná v lednu.
Cílem našeho snažení je dosáhnout postupně
na životaschopný oddíl, který bude dávat janovic-

kým dětem možnost zahrát si nejen okresní, ale
časem možná i krajské soutěže mládeže. Hezkou
„třešničkou na dortu“ by byl i organizovaný volejbal dospělých – na tradičním jarním turnaji spolků
hrálo po dva roky vždy pět celků. Ostatně na ministerstvu vnitra je stále zapsán volejbalový klub
Ondráš Janovice. Nepodařilo se mi však o něm
zjistit žádné další podrobnosti.
Horní řadu zleva tvoří: trenér Ján Windisch, Tereza Ďurčíková, Natálie Nuchalíková, Michal Chovanec, Lenka Žižková, Klára Kubicová, Vanessa
Janáková a trenér Miloslav Chrobák. Spodní řada
zleva: Adrian Menšík, Martin Kocián a Vašek Hrnčíř. Na snímku schází Kateřina Máchová.
Rádi mezi sebou uvítáme nové tváře z řad dětí
(od druhého pololetí) a také případnou pomoc dalších zájemců z řad dospělých. Sportu zdar a volejbalu zvlášť a do nového roku hodně pohody.

Miloslav Chrobák, foto: archiv ZŠ

Již 17. veřejné jednání zastupitelstva se
odehrálo v prostorech obecního úřadu dne 15.
prosince. Přítomno bylo čtrnáct z patnácti zastupitelů, jednání se zúčastnilo také 19 občanů.
Na programu jednání bylo projednání zejména
Rozpočtové opatření č. 11, kterým se řešily převody z rozpočtových účtů a navýšení příspěvku
obce na investice pro ZŠ a MŠ. Důležitým bodem
bylo projednání další podpory obce občanům při
výměně ekologicky a energeticky nešetrného
lokálního topeniště v rámci projektu kotlíkové dotace. Celkem již bylo obcí podpořeno 18 žádostí,
v roce 2016 jeden žadatel z obce a v roce 2017
pak dalších 17 žádostí.
V roce 2018 dojde na základě nařízení vlády č.
318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev

ke změně systému odměňování členů zastupitelstev, výborů a komisí. Bylo tedy nutné revidovat
dosud platný systém. Výše odměn byla navržena a odsouhlasena tak, aby odpovídala stávající
úrovni, v případě starosty pak ve výši nejnižší
možné.
Byl projednán a odsouhlasen střednědobý
výhled rozpočtu obce na období 2018-2021.
Součástí jednání byla i žádost společnosti Perfect&Store, s.r.o. Janovice o poskytnutí dotace
v souvislosti s provozem prodejny smíšeného
zboží v Janovicích-Bystrém. Schválena byla
částka 80.000 Kč/kalendářní rok. Současně byly
projednány další žádosti místních organizací
a spolků. Všechny žádosti byly zastupiteli odsouhlaseny.

V sobotu 16. prosince jsme vyjeli již potřetí
poznávat krásu našich vánočních měst. Letos
jsme po dlouhém rozhodování zvolili naše hlavní město Prahu.
Vyjeli jsme v brzkých ranních hodinách
a již v deset hodin jsme se procházeli po Václavském náměstí. Program si tentokrát každý
zvolil podle vlastního rozhodnutí a určitě toho
bylo hodně k vidění. Krásně nazdobené ulice
a obchůdky, strom na Staroměstském nebo
na Hradčanském náměstí. Všude byla možnost
zakoupit si drobné dárečky nebo si dát nápoj,
který je spojen jen s Vánocemi – vánoční punč.
Počasí nám přálo a my jsme poznávali Prahu
zase v jiném ročním období. V podvečerních
hodinách jsme odjížděli všichni unavení, ale
spokojení. Z autobusu jsme pak mohli ještě
zahlédnout vánočně ozdobené Václavské náměstí. V pozdních nočních hodinách jsme dorazili domů. Poděkování patří panu Nohlovi, který
byl spolehlivý a ochotný řidič na naší poznávací
cestě. Škoda jen, že kapacita autobusu byla
větší než zájem našich spoluobčanů. Snad
příště zvolíme zajímavější místo vánočního poznávání.
Všem našim spoluobčanům přejeme v novém roce spokojenost, lásku a hlavně zdraví.

Za komisi volnočasových aktivit
 Taťána Němcová, Foto: Vladimír Kutlvašr

jubilea
Prosincovým oslavenkyním
Marii Bednárkové, Jarmile Holkové, Marii
Valeriánové a Bronislavě Bončkové
přejeme k narozeninám pevné zdraví, štěstí
a veselou mysl do dalších let.
Obec Janovice

Bruslení v hale Polárka

V sobotu 9. prosince se příznivci ledu sešli na pomikulášském bruslení v hale Polárce
ve Frýdku-Místku. Proč pomikulášském? Protože Mikuláš už měl po tom všem nadělování
nárok na zasloužený odpočinek, a tak se akce
nezúčastnil. A jak slibovala pozvánka, čerti
měli vstup zakázán, takže všechna práce zůstala na anděla. Tomu to ale vůbec nevadilo
a na bruslení všechny vítal už u vstupu vybaven košíkem sladkostí.
Ledová plocha se
jako již tradičně změnila
z jedné třetiny v hokejové hřiště, na kterém
zápolili převážně kluci
a jejich tátové, zbylá
část kluziště byla vyhrazena pro volné bruslení zdatných i méně
zdatných
bruslařů.
Bylo vidět, že někteří
přišli za sportovním zážitkem, jiní pojali akci
jako možnost setkání

s kamarády, příležitost popovídat si a při tom
se v poklidném tempu sklouznout. Spokojení
odcházeli, myslím, všichni, protože se jim podařilo alespoň na chvíli zapomenout na blížící
se předvánoční shon.
Na dalším bruslení nebo jiné akci spolku se
na vás budeme těšit i v roce 2018.

Gabriela Milotová

Foto: archiv Prvočas

Důležitým bodem pak bylo projednání návrhu
rozpočtu obce Janovice na rok 2018. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo schodkový
rozpočet. Schodek ve výši 16,470 mil. Kč bude
pokryt úvěrem a zapojením volných zdrojů roku
2017.
V rámci jednání zastupitelstva byl schválen
Svatopluk Běrský jako určený zastupitel pro pořizování změny č. 1. Územního plánu obce Janovice. Zároveň byly schváleny evidované požadavky občanů podané do 1. 12. 2017 do projednání
změny č. 1. Územního plánu obce Janovice.
Detailní informace o průběhu jednání zastupitelů a kompletní záznam z jednání je dostupný
na webových stránkách obce.

Vladimír Kutlvašr

Vánoční turnaj barevného minivolejbalu
kategorie má svá pravidla. Nejmladší žlutí volejbalisté zvládají přihrávky mezi sebou a přes
celé hřiště. V dalších kategoriích pak náročnost
stoupá a v červené kategorii již sledujeme prvky
klasického volejbalu. Celé dopoledne ve dvou
tělocvičnách pobíhala barevná trika. Slyšeli
jsme jásot dětí, za každý získaný bod. Nevyhnuli
jsme se ale i smutku při nevydařeném zápase.
A zde jsou konečné výsledky našeho zápolení.
ŽLUTÁ KATEGORIE:
1. Prokop Tomáš, Korbáš Michal, Biolek Matyáš
2. Borovská Barbora, Svrčinová Nela
3. Uherková Jiřinka, Ďurčíková Eliška
ORANŽOVÁ KATEGORIE:
3. Plačková Viktorie, Šuléřová Adéla
10. Zdralková Veronika, Jurtík Adam
15. Horálek Josef, Svrčina Jakub, Míček Lukáš

V prosinci byly postupně do všech domácností
doručeny stolní kalendáře na rok 2018. Pro nadcházející rok byl kalendář věnován pohledu do archivů fotografií. Postupně se podařilo shromáždit
fotografie zachycující stavby a stavení, které v Janovicích ještě můžeme vidět, ale také ty, které již
zde nestojí.
Fotografie se soustřeďují zejména na dřevěné stavby – dřevěnky, neboli místně dřevjanky.
V kalendáři je zobrazeno celkem 32 starých roubených staveb a řada fotografií zobrazujících části
Janovic a Bystrého z různých časových období.
Čtenář si tak může utvořit představu, jaké vlastně
bylo osídlení dobře známých míst a porovnat je se
současným stavem. Podařilo se také začlenit i některé z historických pohlednic, které byly vydávány
u různých příležitostí. V kalendáři byly využity fotografie a dokumenty z různých zdrojů, a tak tímto
děkujeme všem za jejich laskavé poskytnutí.
Patří mezi ně Muzeum Beskyd ve Frýdku-Místku, Základní škola Janovice, Otakar Tofel, Milan
Beneš, paní Štěpánka Burmerová, paní Miluše
Huserová, Alois Vrána, pan Jaroslav Řehák, Milan
Pavelek a Jiří Foldyna.
Zároveň patří poděkování všem, kteří se podíleli
na identifikaci jednotlivých stavení a poskytli k nim
cenné informace, jakož i těm, kteří pomohli s přípravou podkladů pro jeho výrobu.
Výběr fotografií a komentář k nim zajistila kronikářka obce Jana Kutlvašrová, výběr výročí, připomínajících významné události v obci připravil

Martin Zdralek, kompletní digitalizaci, vyčištění
a úpravu fotografií provedl a celkovou tvorbu kalendáře koordinoval Vladimír Kutlvašr.
O kalendář byl zaznamenán velký zájem z řad
občanů obce, a proto byl operativně zajištěn jeho
dotisk. O části zveřejněných snímků se nepodařilo
dohledat další informace, přesněji určit datum jejich vzniku či identifikovat zobrazené stavení. V případě, že kdokoliv je schopen poskytnout ke snímkům další upřesňující údaje, uvítáme, spojí-li se
vhodným způsobem s kronikářkou obce Janou
Kutlvašrovou a informace předá. Někdy i drobná
zmínka pomůže při identifikaci.
Věříme, že nové kalendáře najdou své místo
na vašem stole či poličce a budou vás provázet
po celý rok 2018. 
Vladimír Kutlvašr

Mikulášská nadílka ČČK

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

V předvánočním čase, v úterý 19. prosince,
se sešli hráči Barevného minivolejbalu z Frýdlantska a blízkého okolí, aby ve Frýdlantě nad
Ostravicí, v tělocvičně školy T. G. Masaryka,
změřili své síly.
Žáci byli rozděleni do čtyř kategorií – žlutá,
oranžová, oranžovo-červená a červená. Každá

Kalendáře obce pro všechny

ORANŽOVOČERVENÁ KATEGORIE:
3. Géryk Adam, Banaš Daniel
5. Masná Ema, Schromová Nikol
10. Hrubý Šimon, Bartoš Jakub
11. Vránová Karolína, Gurecká Karolína
ČERVENÁ KATEGORIE:
1. Karkoška Ondřej, Uherek Jindřich
5. Prokopová Eliška, Grzymková Nikol
6. Jurtíková Eliška, náhradník
9. Ďurčíková Kristýna, Korbášová Lucie
Mohli byste namítnout, že ne všem se dařilo, ale opak je pravdou. V konečném součtu
všech výsledků totiž dosáhli naši malí volejbalisté na stupeň nejvyšší. Skončili na úžasném 1.
místě a pro školu získali ten pohár nejcennější.
Děkujeme všem žákům za reprezentaci školy
a přejeme jim i v příštím roce další volejbalové
úspěchy.
Barvíková, Němcová

Mik, miku, mik, miku, Mikuláš přišel s čerty
a andělem do Ondráše na guláš.
Mik, miku, mik, miku, Mikuláš přinesl dětem
balíčky a zimní čas.
V neděli odpoledne 3. prosince se objevil
v restauraci Ondráš v Janovicích Mikuláš s andělem a čerty. Mikulášskou nadílku pro děti
zorganizoval ČČK Janovice.
V 15 hodin úvodním slovem paní Kubačákové akce pro děti začala. Přišel na řadu velmi
zábavný program pro děti od popleteného kouzelníka Uku. Po programu od kouzelníka Uku
přišel dlouho očekávaný Mikuláš se svou družinou. Přišel s andělem a třemi čerty. Čerti byli
velmi zlobiví, nechtěli dětem dát dárky, chtěli si
je nechat pro sebe a u toho se zahřívat u ohně,
nad kterým si dělali pekelný guláš. Anděl a Mikuláš byli hodní a čertům vždy připomněli, že
nadílka je pro děti. Mikuláš se svou družinou
rozdali celkem 45 balíčků. Děti si musely balíček zasloužit zpěvem nebo básničkou.

Děkujeme všem zúčastněným a všem, kteří
se na akci podíleli.

Za ČČK Janovice, Petra Dostalíková

Foto: archiv ČCK

Soutěž o nejlepší bramborový salát „U Toflů“
Šestý ročník soutěže o nejlepší bramborový
salát, který pořádá TJ Sokol Bystré s podporou
restaurace U Toflů, se odehrál 9. prosince v sále
restaurace. Účast nebyla tak hojná jako loni, ale
i tak se sešlo na stole 15 druhů salátů. Desetičlenná porota měla co dělat, aby okusila každý z nich
a vybrala ty nejlepší vzorky. Nakonec ohodnotila
jako nejlepší salát, který připravoval několikanásobný vítěz této soutěže Mirek Ivánek. Druhé místo obsadil salát Zuzky Pastorkové a na třetím místě
salát Alenky Nohlové. Porotě také velmi chutnal
salát Danky Rečkové a Ivy Kaňokové.
Aby bylo o zábavu postaráno, tak vymyslel
náš konferenciér večera David Fiedor s Vaškem Biolkem
na tento večer hru zvanou „Co
na to Bystřané“, kterou bychom
měli znát z TV Nova pod názvem „Co na to Češi“. Do čela
dvou týmů se postavily Zuzka
Pastorková a Iveta Ralenovská. Po vtipných odpovědích
nakonec k vítězství dovedla
své družstvo Iveta. Po humorné
soutěži a následném vyhlášení
vítězů soutěže o nejlepší bram-

borový salát si pak naši hudebníci z Říčky vzali
do ruky kytary a další hudební nástroje a začalo
se hrát. Na promítacím plátně se zobrazovaly
texty hraných písní, takže se se zpěvem přidávali
i ostatní v sále, kteří neznali texty. Dobrá nálada
s písněmi panovala do pozdních nočních hodin.
Velké poděkování patří Davidu Fiedorovi, bez
kterého by tato akce nebyla, a také Vaškovi Biolkovi, který se postaral o technické zázemí soutěže.
Samozřejmě provozovatelům restaurace, kteří připravili chutné řízky, a ostatním, co pomohli s přípravami.
Andrea Pavelcová

Foto: archiv TJ Sokol Bystré
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Rozsvícení vánočního stromu v Janovicích

NEJLEPŠÍ SNĚHOVÝ VÝTVOR
ZIMNÍ SEZÓNY 2017/2018!

Vytvořte cokoli ze sněhu a/nebo ledu na veřejném
prostranství v obci Janovice, vyfoťte a s uvedením místa, kde
je výtvor k vidění, pošlete do 15.3.2018 na e-mailovou
adresu gabriela_milotova@centrum.cz.
O vítezném výtvoru proběhne veřejné hlasování.
Těšit se můžete na zajímavé ceny!

Posezení u cimbálu s Vánočním příběhem
Letos počtvrté jsme se sešli v restauraci
U Toflů v Janovicích – Bystrém na posezení u cimbálu. Oproti předešlým letům jsme
folklorní setkání posunuli na čas těsně před
začátkem adventu, protože jsme celý podzim
pilně nacvičovali „Vánoční příběh“. V této směsici koled, tanců a vyprávění se společně představili tanečníci a zpěváci dospělého souboru
Ondráš a děti z dětského souboru Ondrášek,
oba samozřejmě z Janovic. Malí tanečníci
a zpěváci předvedli také pásmo říkadel a písní
„Na pastvě“ a my dospělí jsme se snažili publikum potěšit tancem a zpěvem v pásmu „Můj
milý zbujnik“. Oba soubory doprovodila cimbálová muzika Zbujnik pod vedením primáše
Radima Ivánka a uměleckým vedením Přemka
Verlíka, která se následně blýskla také vlastním krátkým medailonkem. Program jako každoročně obohatilo vystoupení hosta, tentokrát
dětského folklorního souboru Malý Sedmikvítek
z Frenštátu pod Radhoštěm pod vedením Jany
Šamánkové. I jejich vystoupení mělo vánoční
nádech.
Na setkání jsme pozvali také členy původního souboru Ondráš, který v Janovicích působil
od konce 40. let minulého století. Dorazila jich
téměř dvacítka, mezi nimi jak zástupci generace nejstarší, tak jejich mladší kolegové. Chtěla
bych touto cestou poděkovat p. Ivo Lichnovi,
který s tímto nápadem přišel a byl hlavním
zdrojem kontaktů na bývalé členy souboru.
Všichni jsme měli z jejich přítomnosti radost
a bylo nám potěšením je obdarovat malou
vzpomínkou na toto setkání v podobě hrnečků
s logem souboru.
Celý podvečer jsme se snažili svými výkony
zpříjemnit našim posluchačům a divákům před-

vánoční čas a i rozloučení jsme pojali stylově.
Poděkováním, písní a ščostkami – jedlovými
větvičkami s papírovou ozdobou, kterou jsme
věnovali každému v sále.
Ondráš z Janovic v lednu 2018 vstoupí do třetího roku své existence, Ondrášek
z Janovic započne třetí sezonu se začátkem
školního roku 2018/2019. Zvládli jsme toho
hodně vlastními silami a nadšením, ale neobešli bychom se bez materiální podpory, kterou souborům v roce 2017 poskytli především
společnosti Erich Jaeger z Kopřivnice, Hyundai
Motor Manufacturing Czech z Nošovic, Novogear z Frýdku-Místku a Biocel Paskov, Obec
Janovice a Hanzi Bordat z Janovic. Zvláštní
poděkování patří Moravskoslezskému kraji,
který podpořil částkou 60.000 Kč náš projekt
Historie a současnost folkloru v obci Janovice.
I díky této částce jsme mohli pořídit pro soubory některé nové krojové součásti, zejména pro
vánoční pásmo, a zpracovat tištěnou publikaci,
která bude sloužit jako propagace janovické
folklorní a zbojnické tradice. Peníze jsme použili částečně také na rekonstrukci krojů původního souboru a doufáme, že se nám podaří je
v celé jejich kráse vystavit u příležitosti konání
Ondrášovských slavností, které se do Janovic
v roce 2018 vrátí po více než dvaceti letech.
A to je vedle přízně a podpory od místních obyvatel pro velké i malé Ondráše a Ondrášky další velkou motivací pokračovat v jejich počínání.
Přece u takové slávy nemůžeme chybět!
Těšíme se na vás na některém z dalších
vystoupení.
 Za PRVOČAS, z.s. Gabriela Milotová

Foto: Vladimír Kutlvašr

Bílá

Oznámení o místě a době konání voleb
Volba prezidenta České republiky se
uskuteční ve dnech: 12. ledna 2018 (pátek)
od 14.00 do 22.00 hodin a 13. ledna 2018 (sobota) od 8.00 do 14.00 hodin, případné druhé

krátce z obce
Tříkrálová sbírka
V době od 1. do 14. ledna 2018 se v obci bude
konat Tříkrálová sbírka, kterou zastřešuje Charita Frýdek-Místek.

Bohoslužby v lednu

Přehled bohoslužeb na měsíc leden 2018: 1. 1.,
7. 1., 14. 1., 21. 1., 28. 1. 2018 vždy v 10.30.

Plánované akce

Sobota 3. února 2018 – Bílanský bál tentokrát
v prostorách Horské chaty Bílá.
Sobota 24. února 2018 – Bílanská valaška – tradiční závod v obřím slalomu obyvatel Bílé
a Starých Hamer.

Kabelová televize

Pro střed obce Bílá je v kabelovém rozvodu
nově dostupná slovenská stanice STV1 a STV2
na frekvenci 210 MHz. Stanice je nutno doladit.

Po roce jsme se s občany z Janovic a okolí společně setkali u tradičního Rozsvícení
vánočního stromu. Letos se akce konala 25.
listopadu. Přípravy v den akce nám letos
zkomplikoval velmi silný vítr, kvůli kterému by
nebylo vystupující slyšet a z bezpečnostních
důvodů se program nemohl konat v prostorách před obchodem. Tento rok poprvé, z tohoto důvodu, byl program přesunut do krásného janovického kostela. Tímto děkuji ČČK
Janovice, jak zvládli rychle vyřešit tento problém, a hlavně panu faráři, který jednal velice
vstřícně a pochopil situaci.
Před 15 hodinou byl otevřen a rozsvícen
kostel a lidé se začali scházet. V 15 hodin
měla úvodní slovo p. Kubačáková a program
zahájily děti z mateřské školky. Dále měly připravené pěvecké vystoupení s doprovodem
kytary děti z místní fary. Následovalo pěvecké
vystoupení slečny Nikoly a program občanů
z Janovic byl ukončen krásným zpěvem čtyř
zpěvaček v krojích ze souboru Ondráš z Janovic. Nakonec vystoupil host Pavel Býma, Eva
Horecká a pěvecký sbor Gymnázia Petra Bezruče F-M. Atmosféra v kostele byla úžasná.
Po programu se začali lidé scházet v prostorách před obchodem. Při příchodu k obchodu uchvátil občany rozsvícený vánoční strom.
V prostorách před obchodem byly stánky
s prodeji. K prodeji byly zákusky, cukroví, perníčky, adventní věnce, vánoční ozdoby, domácí marmelády, ručně šité ubrusy s vánoční
tematikou, výrobky dětí z mateřské školky
a výrobky Šikovných žen z Janovic. Dále byly
k prodeji párky v rohlíku, grilované klobásy,
teplé džusy a tradiční svařák.
Panovala zde krásná vánoční atmosféra.
Děkujeme Obci Janovice a panu Svatoplukovi
Běrskému, ještě jednou panu faráři za umožnění přesunutí programu do kostela, děkujeme
všem prodávajícím, všem, co se na akci podíleli, a hlavně děkujeme všem občanům, kteří
přišli na akci a mohli s námi prožít krásnou
vánoční atmosféru.
Za ČČK Janovice Petra Dostalíková

Mikulášské posezení klubu seniorů
Na svátek sv. Mikuláše (6. prosince) se
konalo v tomto roce poslední setkání v klubu seniorů. Bylo to setkání sváteční – slané i sladké dobroty připravily ženy na stoly,
vařila se káva, podával se teplý čaj různých
příchutí.
Po 16. hodině zaklepala na dveře trojice
hostů. A víte, kdo to byl? Známá trojice, která putovala 5. 12. v podvečer obcí od domu
k domu za dětmi – černý rozpustilý čertík,
krásný anděl a dobrosrdečný Mikuláš. První
dvě postavičky známe spíše z pohádek, ale
svatý biskup Mikuláš opravdu žil ve 4. století
v Myře (dnešním Turecku). Nepřinesli žádnou knihu prohřešků, nevztyčovali varovný
prst k napomenutí, ale na básničky, písničky
či jiné odpovědi pro Mikuláše došlo. Každý
z přítomných seniorů za prokázanou odvahu

Další informace
z Janovic
na straně
kultury
Bílá

SMS infokanál
o dění v obci

Nabízíme občanům jednoduchý a pohodlný
způsob získávání důležitých informací o dění
v obci. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost jsme zahájili provoz SMS InfoKanálu
obce, který umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla vašich mobilních
telefonů v krátkých textových zprávách (SMS).
Např. informace o odečtu stavu vodoměrů,
o přerušení dodávek elektřiny, o konaných akcích apod.
Registrovat se můžete:
1.) přímo na webových stránkách obce kliknutím na příslušný odkaz

Kalendář obce na rok 2018

Lyžařské permanentky

Kalendář obce Bílá na rok 2018 si mohou
občané vyzvednout na obecním úřadě.

V zimní sezoně 2017/2018 budou „obecní“
lyžařské permanentky vydávány občanům s trvalým pobytem na Bílé přímo na pokladně Ski areálu Bílá, na základě rezervačního systému, který je
již zprovozněn na internetu.
Pro vstup do rezervačního systému je nutné
přihlašovací jméno a heslo, které vám bude odesláno na vaši e-mailovou adresu. Zasílejte proto své požadavky na zpřístupnění rezervačního
systému na e-mail obce ou@obecbila.cz. Kromě
e-mailové adresy prosím uveďte jméno, příjmení,
číslo popisné a kontaktní telefon. Pro každou domácnost bude zřízen jeden přístup do systému.

Rozpis vývozů komunálního odpadu rok 2018

LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
Sloučení sběru a svozu čirého a barevného skla
ČERVENEC
Oznamujeme všem občanům obce, že čiré sklo od barevného na svých třídicích
po dohodě se svozovou společností Frýdec- linkách a není proto nutné třídit sklo přímo
SRPEN
ká skládka, a.s. dochází s účinností od 1.
u původce.
1. 2018 ke sloučení sběru a svozu čirého
S ohledem na zavedení změny ve sběru
a barevného skla, tzn., že sběr a svoz skla
skla budou zvony na bílé sklo označeny zeleZÁŘÍ
z bílých a zelených nádob bude prováděn
nou nálepkou „Barevné sklo“ a bude do nich
společně.
možné odkládat bílé i barevné sklo.
ŘÍJEN
Ke změně systému sběru skla přistoupila
Sloučením sběru skla dojde k optimalizaspolečnost na základě požadavků mnoha ci nákladů na svoz nádob na sklo a zároveň
LISTOPAD
obcí sloučit sběr a svoz čirého a barevné- k úspoře míst pro umístění nádob na papír
ho skla a také s ohledem na skutečnost, že
a plasty, popř. nádob na směsný komunální
PROSINEC
sklárny jsou v dnešní době schopny dotřídit odpad.
kolo 26. ledna 2018 (pátek) od 14.00 do 22.00
a 27. ledna 2018 (sobota) od 8.00 do 14.00
hod.
Místo konání voleb: okrsek č. 1 – zasedací
místnost Obecního úřadu, Bílá 151.
Ze závažných, zejména zdravotních, důvodů může oprávněný volič požádat o volbu
do přenosné volební schránky, a to pouze
v územním obvodu volebního okrsku. Své požadavky nahlaste na tel. 724 045 337.

a dobré znalosti neobdržel sladkosti, ale obrázek biskupa Mikuláše.
S dalším programem nám pomohly muzikálně nadané děti. Anička Milotová zahrála
na varhánky Tichou noc, krásně zazpívala
několik písní Deniska Krupová s klavírním
doprovodem Terezky Janešíkové a na flétnu
zahrál koledy Jakub Žitník. Zpívalo se, jedlo,
pilo, veselilo, povídalo, nikdo ani na Televizní
zprávy domů nespěchal. Chtěli jsme si setkání přece užít!
Díky za všechna společná setkání a povzbuzení v roce 2017 a budeme se těšit
na další v roce 2018. Další už je v přípravách
a bude se konat 10. 1. 2018.

Šťastný celý příští rok přeje

Ludmila Kaňoková

Foto: archiv obce

a vyplněním registračního formuláře
2.) pomocí SMS ve tvaru:
REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera BILA mezera CISLOPOPISNE
Pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID
Velikost písmen nehraje roli, důležité je
dodržení mezer mezi slovy!
SMS odešlete na číslo SMS InfoKanálu:
558 690 020.
3.) osobně na obecním úřadě

Bílá - sudý pátek

12

26

9

23

9

23

6

20

4

18

1

15

13

27

10

24

7

21

5

19

2

16

14

28

29

30

– 14 –

Leden 2018
Plánované kulturní a sportovní akce na LEDEN 2018

Plánované kulturní a sportovní akce na LEDEN
Výstava prací žáků ZŠ TGM
Výstava bude probíhat do 11. 1. 2018.
Kulturní centrum
pondělí 1. 1. NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
17.30 – 18.30 Ohňostroj začne v 18.00.
parkoviště před KC
úterý 9. 1.
Tvořivé dílny pro děti
15.00 – 19.00 TUČŇÁK Z PONOŽKY
klubovny Kulturního centra
vstup zdarma
sobota 13. 1.
20.00

FRÝDLANTSKÝ DISCOPŘÍBĚH Vol. 2
Hudba 80. let až po současnost.
velký sál Kulturního centra
Vstupné 90 Kč. Vstupenky se budou prodávat na místě.

středa 17. 1.

Výstava Jaroslava Homolky
Vernisáž proběhne 17. 1. 2018 od 16.00.
Výstava bude probíhat do 25. 2. 2018.
Kulturní centrum

neděle 21. 1.
16.00

Program pro děti
MRAZÍK
Muzikálová pohádka se zapojením dětí.
vstupné 50 Kč, vstupenky na místě od 15.00 hodin.
velký sál Kulturního centra
Vstupné 100 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně
pondělí 23. 10. Koncert kezakoupit
státnímu
svátku
libitum
v BIC
nebo Ad
na místě
(vstupenky již v prodeji).

18.00

Janáčkova síň

úterý 23. 1.
Tvořivé dílny pro děti
pátek 27. 10.
KE KAFI
15.00ČTENÍ
– 19.00
ZIMNÍ OBRÁZEK DO OKNA
klubovny
Kulturního
centra
18.00
Scénické čtení
z rukopisů
Daniely
Zbytovské v podání hereček divadla Maléhry,
vstup zdarmakomiksy Venduly Chalánkové. Účinkují Barbora Seidlová,
doplněné úsměvnými

Daniela Zbytovská a Nikola Zbytovská.

čtvrtek
25. 1. centrum
Cestopisná přednáška Jiřího Kráčalíka
Kulturní
18.00Vstupné 150
APUSENY
– PASTORALE
RUMUNSKEHO
KRASU
Kč, vstupenky
možno
rezervovat na
našich stránkách a následně
kinosál Kulturního centra
zakoupit vvstupné
BIC nebo
na
místě.
30 Kč
sobota
27. 1. BESKYDSKÝ
PLES BRASS BANDU
pátek 27. 10.
JUBILEJNÍ
KONCERT JUNIOR
19.00
V.
Reprezentační
ples města Frýdlant nad Ostravicí
18.00
sál ZUŠ

Připravujeme:

Večerem provází Tomáš Vzorek. Hrají Alfa Orchestra, Lumír Mořkovský. Hlavní hvězda
večera Petr Kotvald.
velký sál Kulturního centra
Vstupenky v ceně 250 Kč, možno zakoupit v BIC.

Připravujeme:
čtvrtek 23. 11.
ZDENĚK IZER A AUTOKOLEKTIV
19.00
Pořad, ve kterém se budete moci setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem Z.
pondělí 5. 2. Divadelní představení divadla Ventyl
Izera. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené zábavné scénky, parodie, mnoho skvělých
19.00
DOKUD NÁS MILENKY NEROZDĚLÍ
vtipů a imitování celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček.
Brilantní situační komedie plná zvratů a záměn. Kolik milenek je zapotřebí ke zkáze
velký sál Kulturního centra
jednoho dlouholetého manželství?
Vstupné 250
Kč,sál
200
Kč, vstupenky
velký
Kulturního
centra možno rezervovat na našich stránkách a následně
zakoupit v Vstupné
BIC nebo100
naKč,
místě.
vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně
zakoupit v BIC nebo na místě.

POZOR ZMĚNA TERMÍNU! PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN JE ZAČÁTEK ROKU 2018.
čtvrtek
15. 3. NAŠE
Divadelní
představení
SLEDUJTE
STRÁNKY!
19.00
MŮŽU K TOBĚ?
Divadelní představení
4 SESTRY hrají Eva Decastelo, Bořek Slezáček, Miroslav Šimůnek a další.
velký sál Kulturního centra
Hrají Ivana Chýlková, Jana Stryková, Anna Šišková, Berenika Kohoutová a Roman
Vstupné 300 Kč, 250 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně
Štabrňák.
zakoupit v BIC nebo na místě (vstupenky již v prodeji).
velký sál Kulturního centra
Vstupné 350 Kč, 300 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně
Z organizačních a personálních důvodů společnosti Studio Dva bylo divadelní představení 4 sestry,
zakoupit v BIC nebo na místě.
které jsme měli uvést v Kulturním centru v náhradním lednovém termínu, zrušeno.
Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti, nabízíme samozřejmě i možnost vrácení
Zakoupené
vstupenky
máte
možnost
vracet do 31. 1. 2018. Za vzniklé komplikace se omlouváme a
vstupného,
a to do
konce
října 2017.
děkujeme za pochopení!

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Kultura, sport

Obrazy Jaroslava Homolky pod záštitou
přátel umění ve Frýdlantě nad Ostravicí
Ve středu 17. ledna se představí ve výstavních prostorách frýdlantského Kulturního
centra známý malíř a grafik Jaroslav Homolka
z Frýdku-Místku. Výstavu zaštítil Pobeskydský
spolek přátel výtvarného umění ve Frýdku-Místku, který umělce již před léty jmenoval
svým čestným členem.
Vedle své výtvarné a pedagogické činnosti
dlouhá léta pracoval ve výboru spolku (dříve
klubu) a v jeho začátcích mu vtiskl svou grafickou tvorbou i osobitou tvář. Letošní padesátiny spolku tak spojují výstavu oblíbeného
umělce s informací o pestré a zajímavé činnosti spolku, která se odrazila i ve Frýdlantě n.
O. Zájemci se toho dozví více přímo na vernisáži, obohacené slosováním grafik pro účastníky vernisáže.
Umělec se ve Frýdlantě před časem představil hlavně svou krajinářskou tvorbou a sakrálními motivy. Současná výstava nazvaná
provokativně Průvan v ateliéru se zaměřuje
vedle krajinářské tvorby hlavně na figurální
tvorbu a žánr. Nalezneme zde motivy inspirované mořem, rodinné příběhy, dětské motivy,
rybičky a jiné drobnosti. Výstava mapuje převážně poslední léta malířovy tvorby a je tak
trochu přípravou na zamýšlenou výstavu k životnímu jubileu v roce 2019. Umělec se narodil se 18. května 1939 v Příbrami. Vystudoval
Katedru výtvarné výchovy Univerzity Palackého v Olomouci (1957–1961) u prof. A. Kučery, V. Navrátila, A. Berana a F. Bělohlávka.
Působil jako středoškolský výtvarný pedagog
a před důchodem jako ředitel SOU ve Frýdku-Místku, kde vychoval celou řadu talentovaných umělců. Soustavně se věnuje malbě
krajiny, figurální kompozici, volné a užité grafice a ilustraci. Námětově čerpá z jižních Čech,
Příbramska, Šumavy, ale hlavně z Beskyd
a Valašska. Figurální tvorba je však celoživotní průvodkyní jeho díla a slouží mu většinou
k odlehčenému komentáři doby a společnosti.
Výstava spojená s výročím spolku bude příležitostí k nahlédnutí do jeho bohaté a zajímavé
činnosti. Výstava potrvá do 25. února 2018.

(kb)

Pf
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Mariáš tour 2018
Další ročník Mariáš tour
bude zahájen turnajem
na Bystrém U Toflů
28. ledna 2018 ve 14 hodin
a pokračovat bude v Janovicích
U Ondráše 25. února.
Vy, kdož holdujete této hře,
přijďte se pobavit mezi nás.

Hodně zdraví a co nejvíc
splněných snů a přání!
Vaše Kulturní centrum.

Tajemství budoucnosti kultury je
obrazem samé záhady lidského ducha.

Václav Havel

Vinšujeme v novym roku, bystě měli iskru v oku…

A je tu leden, začíná nový rok 2018 a s ním
i pravidelné zkoušky dětí Ondrášku z Janovic.
Každou středu v janovické škole pilně opakujeme
nám již dobře známé popěvky a trénujeme nové
písničky i škádlivky.
Nejvíce se ale těšíme na nové tanečky a říkadla. A že toho umíme za ten jeden školní rok
opravdu hodně, jste se mohli přesvědčit na našem společném vystoupení s dospělými Ondráši
při posezení u cimbálu v restauraci U Toflů začátkem prosince. Na tento den jsme se opravdu
moc těšili. Díky štědrým sponzorům, kterým tímto
moc děkujeme, jsme si mohli obléknout zcela
nové kroje, krpce, ponožky, zimní kožušky i šátečky. Moc nám to slušelo a patřičně jsme si to
užili. K tanci nám zahrála opravdová cimbálová
muzika „Zbujnik“. Kromě her jsme potěšili všechny přítomné i vánočním koledováním a v závěru
jsme rozdávali všem lidem v sále vinše, které mají
přinést do všech domácností klid, pohodu a štěstí
v novém roce 2018. Rádi bychom touto cestou
poděkovali všem svým příznivcům za podporu
a také obětavým rodičům za vstřícnost. Věříme,
že i nadále zůstanete našimi podporovateli.
V září 2018 vstoupí náš dětský folklórní sou-

bor „Ondrášek z Janovic“ po dlouholeté odmlce
do třetí sezony své činnosti. Všechny nás to
moc baví, i když je práce s malými dětmi někdy
opravdu náročná. Výsledek práce je ale opravdu
odměnou za naše snažení a ne nadarmo se říká,
že trpělivost přináší růže. Hned od ledna 2018
musíme začít pracovat naplno, protože se do Janovic k naší velké radosti vracejí „Ondrášovské
slavnosti“. Druhou zářijovou neděli se celou obcí
ponesou tóny folklórních souborů, které k nám
přijedou z mnoha částí naší republiky, ale i ze

zahraničí. Organizace této kulturní akce nebude
jednoduchá, ale my se už teď těšíme na společná setkání a nová přátelství.
Proto přejeme všem dětem i dospělákům
v novém roce 2018 hodně štěstí, zdraví, síly
a energie. Těšíme se na další společná setkání
ať už v Janovicích nebo v jiné vesnici pod Lysou horou.

Za vedení souboru Hana Kimlová,

Taťána Němcová, Naděžda Ivánková

Foto: Vladimír Kutlvašr
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Kultura

KNIHOVNA Frýdlant nad Ostravicí

pořádá pro začátečníky

TRÉNINK PAMĚTI

KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

od pátku 16. února 2017
v dopoledních hodinách
Aby náš mozek dobře fungoval,

je nutné ho trénovat
stejně jako svaly v tělocvičně!

Kurz je kontinuální a bude probíhat

každý pátek.

Na kurz je potřeba se přihlásit předem.

www.knihovnafrydlant.cz

558 606 301

info@knihovnafrydlant.cz
Vstup do knihovny z ul. Kadlčákova.

Leden 2018

Leden 2018
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Inzerce, kultura

IT firma Ivo Lepiarz ADSL server
hledá na HPP: Asistentku

Pozice: Administrativní pracovník (Asistent/ka - účetní)
Místo zaměstnání: Čeladná
Mzda, nástup: dohodou
Náplň práce:
- zodpovědnost za administrativní činnosti
- vystavování faktur (software Pohoda)
- evidence přijatých dokladů (software Pohoda)
- vedení skladu (software Pohoda)
- vedení pokladny, evidence smluv a vedení agendy
- odpovědnost za chod kanceláře
- komunikace s externí účetní
(příprava podkladů jednoduchého účetnictví)
- komunikace se zákazníky i dodavateli
Požadujeme:
- výborná znalost práce na PC
- základní znalost jednoduchého účetnictví, podmínkou je znalost
práce s účetním programem POHODA (nebo obdobného)
- flexibilita, zodpovědnost, důslednost, svědomitost, samostatnost,
schopnost komunikace, příjemné vystupování
- výhodou praxe v IT nebo telekomunikacích
- základní znalost anglického jazyka
Nabízíme:
- zajímavou práci v malé firmě
- odpovídající finanční ohodnocení, stravenky
- možnost osobního rozvoje
- možnost seznámit se s novými IT technologiemi

PORTÁLOVÉ MYTÍ
MYCÍ BOXY
ČIŠTĚNÍ INTERIÉRU
OZONOVÉ ČIŠTĚNÍ

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

LUČNÍ
REVO
ANA
OCHR
EC
PIKAT
CAR - -------------------- ikatec.cz
www.p

SPA for CARS | Hlavní 1751, Frýdlant nad Ostravicí 73911
te l . : + 4 2 0 7 3 0 5 1 7 1 4 1 | myc ka @ s p a fo r ca r s . c z | w w w. s p a fo r ca r s . c z

ÚKLID DOMÁCNOSTÍ A FIREM | ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A SEDAČEK
DEZINFEKCE OZONEM | PARNÍ ČIŠTĚNÍ
PŮJČOVNA ČISTÍCÍCH STROJŮ

LUČNÍ
REVO
ANA
OCHR ATEC
- PIK
HOME-------------------- ikatec.cz
www.p

Své životopisy zasílejte na e-mailovou adresu: info@adsls.cz
Kontakt:
ADSL server – Ivo Lepiarz,
kancelář Čeladná: Čeladná 643, 739 12 Čeladná
e-mail: info@adsls.cz, tel.: 596 737 030, mobil: 603 280 196

uklidimeto.eu | Hlavní 1751, Frýdlant nad Ostravicí 73911
tel.: +420 730 517 127 | uklidimeto@uklidimeto.eu | facebook.com/uklidimeto.eu

PF 2018

Děkujeme Vám za projevenou důvěru
v uplynulém roce
a přejeme Vám pevné zdraví

PŘI
NÍ
KOVÁ
A
T
NA N 00 KČ,
NAD 5 MA
ZDAR DO
NY
2 ŽETO BOXŮ
H
MYCÍC

SC OIL | ČERPACÍ STANICE | Hlavní 1751, Frýdlant nad Ostravicí
tel.: +420 123 456 789 | e-mail | facebook

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

Koupím zděnou
rekreační nemovitost
nebo menší
rodinný dům.
Původní stav
výhodou.
Peníze mám z prodeje
své nemovitosti.
Děkuji za nabídky.
Tel. č. 777 454 204

Koupím staré knihy a časopisy vydané do roku 1948,
i celé pozůstalosti. Přijedu, zaplatím.
704 352 670, miroslav.belunek@seznam.cz

Pro inzerci
volejte
603 249 743
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