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Traťový rekord závodu Renault LH24 padl!

BESKYDY – Další ročník extrémního vytrvalostního závodu Renault LH24 je u konce. Také
díky příznivému počasí se letos vytrvalcům podařilo překonat hned několik traťových rekordů.
Se čtrnácti okruhy se novým mistrem České
republiky v zimním horském maratonu jednotlivců stal Radek Chrobák. Na konci závodu měl
v nohách přes 160 km s převýšením 10 700 m.
Teploty kolem nuly, zatažená obloha beze
srážek, v noci místy mlha. Takové počasí
provázelo sedmý ročník extrémního závodu
Renault 24 hodin na Lysé hoře. Také díky
těmto relativně příznivým podmínkám nasadili
závodníci, kterých bylo na startu 1040, opravdu
svižné tempo.
Účastníci závodu byli rozděleni do dvou kategorií – jednotlivci a štafety. Vítězem kategorie
jednotlivci – muži a zároveň mistrem České
republiky v zimním horském maratonu jednotlivců se stal Radek Chrobák z Frýdku-Místku,
který zdolal rekordních čtrnáct okruhů. Značnou část závodu byl ve vedení Zdeněk Hruška,
který rovněž dosáhl čtrnácti okruhů, byť v delším čase. Nakonec si odnesl stříbrnou medaili.
Bronz patří Jaroslavu Vichrovi, který dokončil
jen o jeden okruh méně.

V kategorii žen se na startu sešla velmi silná konkurence. Způsobem start-cíl si však pro
vítězství dokráčela Petra Ševčíková. Stejně
jako ona dosáhla jedenácti okruhů druhá Ivana
Šlachtová. Bronz si pak odnesla Kateřina Klepáčová z Frýdku-Místku.
Další výrazný zápis do historie závodu mají
na svědomí Vít Otevřel s Tomášem Svobodou,
kteří se 17 absolvovanými okruhy ovládli závod
štafet. Nejvyrovnanější byla situace u štafet
žen. Zlaté medaile si nakonec vysloužily Martina Dvořáková s Barborou Cichou. A nakonec
– v kategorii smíšených párů putuje prvenství
na Slovensko, odváží si jej Gabriela a Martin
Plačkovi.
„Letošní ročník závodu byl průlomový hned
ze tří důvodů. Za prvé jsme změnili titulárního
partnera, kterým se stala automobilka Renault,
za druhé se letos poprvé stala zázemím pro
akreditaci, zahajovací i závěrečný ceremoniál
zrekonstruovaná WoodAréna v areálu Na Pile
Ostravice a za třetí byl prolomen rekord v počtu okruhů zdolaných v závodě! Tímto chci
poblahopřát borcům, kteří dosáhli tohoto skvělého výsledku – čtrnácti okruhů, ale nejen jim.
Všichni účastníci si zaslouží uznání. Věříme,

že se jim letošní ročník líbil. My si chvilku odpočineme a co nevidět budeme plánovat ten
další,“ shrnuje ředitel závodu Renault LH24
Libor Uher.

Dotace téměř 12 milionů korun
pro základní školu Komenského
FRÝDLANT – Město Frýdlant nad Ostravicí obdrželo v první polovině ledna tohoto roku
skvělou zprávu – projekt „Nástavba učeben
a přístavba jídelny ZŠ Komenského 420, Frýdlant nad Ostravicí“ byl doporučen k financování
s využitím dotace Integrovaného regionálního
operačního programu IROP, resp. Integrované
teritoriální investice ITI Ostravské aglomerace.
Celkové náklady projektu jsou očekávány
ve výši okolo 19 milionů korun, z čehož před-

pokládaná výše dotace činí 11,9 milionu korun.
Předmětem projektu je nástavba dvou odborných učeben, a to učebny cizích jazyků
a přírodopisu/ zeměpisu a drobné úpravy stávající odborné učebny fyziky/chemie. Do těchto
odborných učeben bude také pořízeno nábytkové a výukové vybavení, dále bude řešena bezbariérovost školy, která spočívá v instalaci 6 ks
nových plošin a stavebních úpravách hlavního
vstupu a jednoho sociálního zařízení. Nedílnou

součástí projektu je také přístavba jídelny, jejíž
malá kapacita školu dlouhodobě trápila. Přístavba jídelny však bude realizována z vlastních
zdrojů města.
V současné době je uzavřena smlouva se
zhotovitelem stavby, autorským dozorem a také
s technických dozorem stavby. Stavební práce
tak budou v nejbližších dnech zahájeny. Vše
bude probíhat za provozu školy, přičemž byla
snaha, aby omezení provozu bylo co nejmenší.
Změny se budou týkat výuky dvou tříd prvních
ročníků, která bude zajišťována v náhradních
prostorách v Základní škole na nám. T. G. Masaryka a další omezení postihne také prostory
výdejny stravy.
I přes tato omezení věříme, že se v příštím
školním roce budou žáci těšit ze zcela nových
prostor. Malou satisfakcí pro ně bude také pět
dnů ředitelského volna v tomto školním roce,
a to v termínech 30. 4., 7. 5. a v době od 27.
do 29. 6. 2018.

Oprava malé
sakrální památky
O ples obce Baška byl nebývalý zájem
V pátek 19. ledna se konal v kulturním
domě Společenský ples obce Bašky. Důkazem toho, že pořadatelé a organizátoři tradičního plesu dělají svou práci dobře, je, že počet
hostů se každoročně zvyšoval až do toho letošního, kdy byl sál nabitý k prasknutí a vstupenky plně vyprodány.
Ples byl oficiálně zahájen paní starostkou
Irenou Babicovou, která přítomným oznámila,
že výtěžek plesu půjde na výstavbu dětského
hřiště na přehradě Baška, a popřála všem příjemnou zábavu.
Bylo jasné, že taneční parket nebude dlouho prázdný, protože ihned po představení programu moderátory večera Davidem Blahutem
a Hanou Poledníkovou následovalo předtančení a bezprostředně po něm, za hudebního
doprovodu kapely Šajtar, byl taneční parket
téměř okamžitě zaplněn.
V rámci předtančení se nám představil čtvr-

tý pár českého reprezentačního týmu ve složení Monika Koudelová z Bašky s partnerem
Lukášem Hoškem. Jak nás informoval jejich
trenér a otec tanečníka zároveň, jedná se
o „to nejlepší“, co je možno v současné době
minimálně v rámci kraje nabídnout. V jejich
provedení byly samba, rumba, cha-cha, jive
a paso opravdovou podívanou na profesionální úrovni.
Dalším vystoupením v rámci večera bylo
kouzelnické Duo Rascals. Přenesli jsme se
s nimi do tajemného světa kouzel, magie
a iluzí. V decentně zpracované choreografii
programu byly zakomponovány neuvěřitelné
prvky, kterým se diváci v sále marně snažili
přijít na kloub. I toto vystoupení neslo punc
vysoké profesionality. Dokázali nám, že čtyřnásobný titul vicemistrů republiky jim nepatří
jen tak náhodou.

(Pokračování na str. 5)

JANOVICE – V závěru roku 2017 byl
v Janovicích úspěšně dokončen další z řady
projektů obce – tentokráte byla za podpory
dotačního programu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků opravena malá
sakrální památka – kříž u místní mateřské
školy. Jedná se o kříž, který z důvodu eroze
již potřeboval opravit. Pro zajištění opravy
bylo nutné nejprve vyřešit pozemek, na kterém je kříž postaven, což se podařilo. (kutl)
.

Tříkrálová sbírka se opět zdařila
MIKROREGION – Ve dnech 1.– 4. ledna
obcházeli naše domácnosti Tři králové s koledou a přáním všeho dobrého do nového roku.
Charitní Tříkrálová sbírka proběhla již poosmnácté a v našem regionu ji organizuje Charita
Frýdek-Místek.
„I letos se koledování podařilo, a tak kromě
získaných finančních prostředků zůstal dobrý
pocit z vykonaného velikého díla, z pomoci
druhým, z otevřených dveří a nabídnutých
rukou. Stejně tak radost ze vzájemného potkávání, z průvodu a Tříkrálových koncertů,“
sdělil Martin Hořínek, ředitel frýdecko-místecké Charity. V letošním roce se vydalo do ulic
celkem 296 kolednických skupinek, které
roznášely do našich domovů požehnání. Koledování skončilo a celkový výnos za oblast
Frýdecko-Místecka činí 2 269 084 Kč.

Z letošního výtěžku sbírky podpoříme
všechny naše služby. „Získané finanční prostředky použijeme v souladu se schválenými
záměry na pomoc a podporu těch, kteří si
nemohou pomoci sami. Z vykoledovaných
peněz podpoříme terénní služby pro seniory,
nemocné a osoby se sníženou soběstačností, zlepšíme podmínky, v nichž naši klienti žijí,
ale nezapomeneme ani na děti a jejich potřeby,“ dodává dále Hořínek. Kompletní záměry
využití výtěžku najdete na našich webových
stránkách.
Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili,
všem koledníkům a jejich doprovodu, stejně
jako štědrým dárcům, kteří koledníky vřele
přijali.

Lenka Talavašková, koordinátorka
Tříkrálové sbírky Charity Frýdek-Místek

slovo starostky
Vážení spoluobčané,
otevírá se nám, nejkratší měsíc v roce, kterému bylo letos uštědřeno pověstných dvacet osm dní. Jestli bude zimním a donese očekávané zimní radovánky, to si po letošním začátku zimy netroufám
odhadnout, ale věřím, že si všichni toto roční období ještě užijeme.
Pokud to nebude v Beskydech nebo na našich jiných horách, tak
třeba na sjezdovkách v zahraničí.
Pokud bych měla říct o nějakém tématu, že je pro město opravdu
zásadní a důležité, bylo by to bezesporu schválení rozpočtu na tento rok. To jsme s kolegy
úspěšně stihli ještě před Vánocemi. Rozhodně to není pouze velká zodpovědnost za přerozdělení veřejných prostředků, ale hlavně zodpovědnost za to, že se budou realizovat věci dobré
a potřebné, s výhledem investice do budoucnosti. Ten náš letošní vychází jak ze strategického
plánu, tak z potřeb města a z vašich podnětů, které přijímáme a pečlivě analyzujeme. Na jedné straně chceme pokračovat v budování a udržení moderního města, ve kterém se nám
dobře žije, a na straně druhé musíme vzít v potaz, že disponujeme pouze určitým množstvím
finančních prostředků, které musíme moudře využít. Částku, kterou máme k dispozici, můžeme rozšířit ještě o příjem za úspěšné evropské projekty a dotace. Právě tato část není běžně
viditelná, ale skrývá se za ní množství mravenčí práce. A s potěšením musím konstatovat, že
se nám v této oblasti obzvláště daří. Díky mravenčímu úsilí našich kolegů si můžeme dovolit
realizovat více projektů, než kdybychom se museli spoléhat pouze na vlastní rozpočet města.
Potěšilo mne, že hned zkraje roku jsme obdrželi dotaci pro stavební úpravy základní školy
na ul. Komenského ve výši 11,9 mil. Kč, která bude použita na realizaci a vybavení dvou
odborných učeben, zajištění bezbariérového provozu školy a rekonstrukci sociálního zařízení.
Celkově plánujeme přerozdělit na letošní investice přes 160 milionů korun především do oblastí dopravy a školství, na stavební úpravy objektů i pro sociální účely.
A dotačně získaných prostředků je více než 60 miliónů korun!
Tento rok nebude snadný, opět se budeme muset potýkat s množstvím dopravních omezení, snad větším než kdykoli jindy. Věřím však, že díky vašemu pochopení se nám podaří vše
úspěšně zvládnout. Veškerá opatření budou směřovat k zajištění větší bezpečnosti a komfortnějšímu bydlení v našem městě.
O všech připravovaných projektech budete informováni prostřednictvím dostupných zdrojů,
seznámit se s nimi budete moci i v Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy.
Přeji vám příjemné čtení a ve zdraví prožitý, snad i zasněžený, měsíc únor, dětem pak samozřejmě dobré pololetní výsledky jejich práce a aktivitami nabité jarní prázdniny.
Pokud vás zimní příroda nepřesvědčí k procházce nebo sportu, určitě si vyberete z bohaté
nabídky akcí Kulturního centra nebo přijmete pozvání na některý z připravovaných únorových
plesů či večírků.

S úctou Helena Pešatová, starostka města
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Frýdlant nad Ostravicí

Kafe v lavici, recitace a zpěv na Komeňáku

Kdo by neměl rád lahodnou, voňavou kávu.
A protože ji mají rády také naše paní učitelky,
pozvaly rodiče budoucích prvňáčků na kafe
ve školní lavici, které proběhlo 16. ledna 2018.
Atmosféra byla velmi přátelská, rodiče se dozvěděli spoustu informací o naší škole, zápisu
do prvních tříd, o logopedické prevenci, seznámili se s vedením školy, s učitelkami prvních
tříd a speciálním pedagogem. Byly jim sděleny
podrobné informace o písmu Comenia Scrpit,
kterým píší žáci naší školy, a také o zajímavém
a ojedinělém předmětu figurková školička. Mohli
si prohlédnout prostory naší školy včetně školní
dužiny, tříd prvního stupně a šaten.
Samozřejmě ochutnali skvělou kávu a neméně lahodné domácí koláčky, které napekla
kolegyně z druhého stupně. Malí předškoláci ani
trošku nezaháleli, protože se jim věnovali vychovatelé školní družiny, s nimiž si mohli vyzkoušet
zábavné tvoření a hraní.
Na všechny budoucí prvňáčky se moc těšíme
12. dubna, kdy proběhne zápis do prvních tříd.
A protože počátek roku není jen ve znamení
hodnocení práce, opakování učiva, psaní testů
a písemek, zkoušení a předávání vysvědčení,
ale je i obdobím intenzivní přípravy na soutěž
v recitaci a zpěvu, proto se 17. ledna 2018 na 1.

Jak vypadá práce terénních pracovníků Renarkonu?

Do Frýdlantu nad Ostravicí přijíždíme červenou
Škodou Citygo dvakrát týdně, a to vždy v úterý
a čtvrtek v 9 hodin. Ve městě a jeho okolí zůstáváme do 12 hodin. Lidé nás mohou poznat podle
označeného batohu, na kterém je kartička s nápisem STREETWORK a logo organizace.
Náplní naší práce je monitorování města, navazování kontaktů s lidmi, popřípadě i sběr infekčního materiálu (injekčních setů), na které čas
od času narážíme.
Při prvním oslovení nabízíme zapalovač s kontaktem na nás nebo reklamní letáček, na kterém
je taky informace, kdy se v dané lokalitě pravidelně můžeme potkávat, a taky vysvětlíme, co je
součástí naší práce.
Oslovujeme v podstatě kohokoli, protože každý z nás může znát někoho, kdy by mohl využít
naše služby. Vysvětlujeme, že v žádném případě
nepodporujeme drogovou závislost, ale eliminujeme škody související s užíváním psychoaktivních
látek u lidí, kteří s užíváním nejsou schopni přestat. Pokud kdokoli využije našich služeb a stane
se naším klientem, pak se zavazujeme k tomu,
že tato služba je zcela anonymní a klienti neplatí
žádnou částku.
Klientům poskytujeme výměnu injekčního

materiálu (použité za čisté), který pak necháváme odborně likvidovat, a díky tomu se zamezuje
případnému píchnutí dětí či zvířat při nálezu pohozeného setu. Dále poskytujeme základní zdravotnický servis, sociální poradenství, pomoc při
zajištění léčby...
Klienti, kteří s námi spolupracují delší dobu,
již vědí, že si s námi mohou o čemkoli popovídat
a my jim sdělíme náš názor, aniž bychom je odsuzovali, popřípadě jim poradíme s řešením jejich
problémů.
Naše činnost byla rozšířena také na uživatele
alkoholu a gamblery, kterým můžeme poskytnout
především sociální a finanční poradenství, možnost navázání kontaktů s jinými sociálními službami, které by vedly ke zkvalitnění jejich životního
stylu. Pracujeme nejen s klienty, ale taky s jejich
blízkými a rodinnými příslušníky. Těmto pak poskytujeme užitečné informace, týkající se drogové
problematiky a podporu v krizové situaci.
Obrátit se na nás mohou klienti i jejich rodinní
příslušníci, a to na kontaktech:
Marek Servanski 723 141 029 – vedoucí TPFM
Ludmila Šedovičová 724 148 886
Mail: tpfm@renarkon.cz

Ludmila Šedovičová

jubilea
V měsíci prosinci 2017 oslavili svá životní
jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas:
pan Vladimír Lhoták, 80 let, Frýdlant
paní Vlasta Ručková, 85 let, Frýdlant
paní Miroslava Korčáková, 85 let, Frýdlant
V měsíci lednu 2018 oslavili svá životní jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas:
paní Božena Milatová, 88 let, Frýdlant
pan Antonín Menšík, Frýdlant
paní Marta Bozenhardová, 87 let, Frýdlant
paní Marie Pokludová, 94 let, Frýdlant
paní Jiřina Chasáková, 86 let, Frýdlant
paní Anna Herotová, 89 let, Frýdlant
paní Jiřina Vašendová, 86 let, Frýdlant
pan Milan Vrana, 80 let, Frýdlant
paní Marie Foldynová, 88 let, Nová Ves
paní Ludmila Vávrová, 87 let, Nová Ves

stupni naší školy recitovalo a zpívalo ve dvou
soutěžních kategoriích.
V mladší kategorii můžeme blahopřát k úspěchu Violetě Rakošanové, Jáchymu Adamišovi,
Berenice Myslikovjanové, Veronice Pospíšilové,
Matildě Žídkové a Klárce Pavliskové.
V kategorii starších žáků si diplom a hezkou

odměnu odnesli žáci: Eliška Pazderníková, Berenika Kurečková, Viktorie Anna Chlopčíková,
Viktorie Macurová, Anna Pánková a Lucie Přibylová.
Všem mladým recitátorům i zpěváčkům blahopřejeme a přejeme jim hodně úspěchů v obvodním kole.

Honza Kváš vicemistrem České
republiky v běhu na lyžích

V Jablonci nad Nisou se ve dnech 26.–28.
ledna konalo Mistrovství České republiky v běhu
na lyžích, které bylo zároveň nominačním závodem na ME kategorie U18.
Fantastického úspěchu v centru běžeckého
lyžování dosáhl Honza Kváš z BH Ski teamu
z Frýdlantu nad Ostravicí, když v závodě na 10 km

volnou technikou obsadil 2. místo. Je to pro Honzu
obrovské zadostiučinění za dlouhodobou a náročnou přípravu, kterou provázela různá zranění.
Vzhledem k omezeným a náročným podmínkám pro přípravu mladých talentů na běžecké
lyžování v našem regionu je takový úspěch výjimečný.

Blahopřejeme
všem oslavencům


Foto: Pavel Kváš

Elektronická úřední deska Města Frýdlant nad Ostravicí

Na nový, moderní způsob zveřejňování dokumentů na úřední desce (od 19. 12. 2017) přechází Městský úřad ve Frýdlantu nad Ostravicí.
Občané a návštěvníci města tak budou moci zveřejněné dokumenty na úřední desce vyhledávat
prostřednictvím interaktivního dotykového panelu
umístěného u vchodu do budovy městského úřadu na ul. Hlavní 139 – elektronické úřední desky.
Kromě zobrazování dokumentů na úřední
desce poskytuje tento panel také informace, které jsou umístěny na webových stránkách města,
a to informace ohledně kulturních, sportovních

VEZEME MEDAILE: V sobotu 6. ledna proběhl na Pradědu Krajský přebor Moravskoslezského
kraje v běhu na lyžích volnou technikou. V kategorii mladších žaček na trati dlouhé 2 km obsadila Barbora Kvášová 2. místo a přeborníkem kraje v kategorii staršího dorostu na trati dlouhé
6 km se stal Jan Kváš, oba členové lyžařského klubu BH Ski team Frýdlant nad Ostravicí. Blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších závodech.
PK

a společenských akcí, které se ve městě a okolí
konají, informace a kontakty na jednotlivé odbory městského úřadu a v neposlední řadě také
informace o počasí na nadcházející dny.
Elektronická úřední deska je intuitivní a je
snadno ovladatelná i pro občany na vozíčku,
kdy stiskem ikony si občan může obrazovku
přizpůsobit (snížit).
Dosavadní úřední deska ve fyzickém provedení, která je umístěna na budově na Náměstí 3 (vedle vchodu k notáři), bude fungovat
v omezeném režimu – 1x týdně bude na tomto

místě vyvěšován seznam dokumentů, které
jsou uveřejňovány na úřední desce města,
na webových stránkách města a na elektronické úřední desce.
Věříme, že tato elektronická úřední deska, která je v souladu s ust. § 26 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, a která nabízí kromě vstupu na úřední desku i další možnosti pro
prezentaci města, zvýší do budoucna informovanost občanů i návštěvníků města.

Odbor vnitřních věcí

a obecní živnostenský úřad
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Skupina MIRAI zahrála žákům ze ZŠ TGM

Když chce člověk něco dokázat, musí chtít,
když chce něčím být, musí za tím jít. A když to
chce doopravdy, tak se to podaří. Věděl to Emil
Zátopek, ví to i MIRAI a od čtvrtka 18. ledna 2018
už o tom mají povědomost i žáci naší Tégeemky.
Přesvědčila je o tom na svém koncertním
vystoupení skupina, která získala v loňském
roce Českého (zlatého) slavíka nejen jako Skokan roku. A možná to bylo i díky podpoře našich žáků, kteří jim nadšeně posílali své hlasy.
Teď jim za to kluci z Frýdku-Místku přišli zahrát
a zazpívat své největší hity.
Atmosféra v sále Kulturního centra byla
úžasná. Žáci tak nějak zapomněli „zlobit“ a paní
ředitelka Lenka Matušková, která jim toto překvapení připravila jako dárek za jejich práci,
měla opět možnost se přesvědčit, že se u nás
ve škole umíme semknout dohromady a užít si
nabízenou příležitost na 100 %. Bezproblémové
zakončení autogramiádou členů kapely v prostorách vestibulu školy bylo stejně jako koncert
ukázkou toho, že naši žáci si tento den chtěli užít
v klidu a naplno. A myslíme si, že se to opravdu
povedlo, protože kdo šel toto odpoledne kolem
ZŠ TGM, nejednou zaslechl z úst kolemjdoucích: „Když nemůžeš, tak přidej víc…“ Díky. Mirai, díky moc za skvělé dopoledne!
(lg)

Staré Hamry

Tégeemka připravuje akce
pro předškoláky i rodiče
Před blížícím se zápisem do 1. tříd přichází ZŠ T. G. Masaryka i v tomto školním
roce s nabídkou akcí připravených jednak pro
malé adepty budoucího základního vzdělávání a samozřejmě také pro vás, rodiče (viz
plakátek).
Nejprve si malí kluci a holky přijdou „zahrát na školu“, pak jim i s rodiči v odpoledních
hodinách umožníme prohlédnout si školu, její
vzdělávací a i další zázemí, další den zase zajdou na návštěvu do současných 1. tříd a nebude chybět ani tradiční Den otevřených dveří

Zahájení plesové sezóny ve Starých Hamrech

V sobotu 20. ledna zaplnily prostory kulturního
domu na Samčance dámy v krásných večerních
šatech a pánové ve slušivých oblecích. Přišli
na obecní ples, tradiční Vlčí bál, který se konal

již potřiadvacáté. Skvělá hudba Rexton, úžasné
předtančení, příjemná obsluha, chutné občerstvení, bohatá tombola a dobrá nálada – nic z toho
nechybělo. Děkujeme všem sponzorům.

Poděkování patří také všem dobrovolníkům.
Vždyť bez jejich pomoci s přípravou, obsluhou
v barech a s úklidem by to nešlo.

Eva Tořová, starostka obce

Místní poplatky na rok 2018

Zprávičky ze školy s bilancováním

22. března 2018. Samotný zápis pak proběhne ve čtvrtek 12. dubna 2018 a my o něm budeme určitě ještě včas informovat. Milí rodiče,
milé děti, neváhejte využít naší nabídky pro
příležitost seznámit se s naší školou, pokud ji
ještě neznáte. No, a pokud se s námi chcete
pobavit i jinak, jste srdečně zváni na náš tradiční školní společenský ples, který se uskuteční v sále KC Frýdlant n. O. v sobotu 17.
března 2018 (více na plakátku na str. kultury). Na všechny připravované akce se na vás
v Tégeemce moc těšíme! 
(lg)

Staré Hamry

Poplatek za komunální odpad
pro trvalé bydlící občany je 350 Kč /osoba
a rok.
pro chaty a nemovitosti využívané k individuální rekreaci je 700 Kč / objekt a rok.
Splatnost místního poplatku za odpady je
do 30. 6. 2018.
Poplatek ze psů
činí 100 Kč za jednoho psa, za každého dalšího psa 150 Kč.
Za psa, jehož držitelem je uživatel starobního důchodu, který žije osamoceně, činí poplatek 50 Kč.
Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.
Splatnost místního poplatku ze psů je do 31.
3. 2018.

Eva Balášová, evidence poplatků

noví občánci
10. 11. 2017 se rodičům
Radmile a Romanovi Veselkovým
narodily dvojčata Nathan a Editha.
22. 12. 2017 se rodičům Janě Jančurové
a Radkovi Šmírovi narodila dcera Tina.
27. 12. 2017 se rodičům Lucii Kubačákové
a Janu Hořčičákovi narodil syn Jan.
Rodičům srdečně blahopřejeme
a malým miminkům
přejeme v životě jen to nejlepší!

Statistika dat obyvatel

Oznámení lékařky

jubilea

6. a 7. 2. 2018 MUDr. Sýkorová neordinuje. V ordinaci bude přítomna sestra, pouze
v ordinačních hodinách.
12.–15. 2. 2018 MUDr. Sýkorová neordinuje. V ordinaci nebude přítomna ani sestra.
Akutní případy ošetří MUDr. Pachman –
Čeladná – pouze v jeho ordinačních hodinách (tel. 558 684 044).

V měsíci únoru oslaví
své životní jubileum:
Pan PETR LUKEŠ – 50 let
Paní MARIE HUSEROVÁ – 92 let
Našim jubilantům k jejich výročí
srdečně blahopřejeme a do dalších let
přejeme pevné zdraví !

K 31. 12. 2017 měla obec Staré Hamry celkem 557 obyvatel.
Sňatky Staré Hamry a Bílá: celkem 27
O výpis přes CZECHPOINT požádalo celkem 15 osob a subjektů.
Vidimaci a legalizací bylo celkem v roce
2017 provedeno 81.

Eva Balášová, matrika

rozloučili jsme se
Dne 17. 1. 2018 zemřel ve věku 66 let
pan František Marek.

Nezapomeneme.

Starý rok je již minulostí a nový začíná. To je
doba, kdy hodně lidí bilancuje uplynulé a přemýšlí nad budoucím. Dovolte mi, abych se také
trochu zamyslela, a to nejen o posledním roku.
V posledních letech, téměř každoročně, probíhá v budově školy náročná rekonstrukce doprovázená většími či menšími opravami. Jmenovala bych např. obnovu sálu, rekonstrukci
osvětlení a elektroinstalace školní jídelny, změnu vytápění budovy, zabezpečení školy, výměnu dveří atd. Výsledkem je, že v současnosti
nabízíme vašim dětem velmi příjemné, bezpečné a funkční prostředí, za které se rozhodně
nemusíme stydět.
I pro letošní rok jsou naplánovány další
akce. Hned o jarních prázdninách proběhne
rekonstrukce spojovacího krčku školy (pokračování rekonstrukce jídelny), v případě získání
dotace o letních prázdninách proběhne výměna vzduchotechniky ve školní kuchyni.
Za všechny tyto ekonomicky i pracovně
náročné rekonstrukce děkujeme vedení
naší obce!!! Vážíme si jejich úsilí!
Dále bych se ráda zmínila o projektech, které momentálně ve škole probíhají.
• Ovoce a mléko do škol – v rámci toho
projektu dostávají žáci zdarma 1krát týdně ovoce a mléko.
• Obědy pro děti
• Plavání – dotace z MŠMT na plavecký výcvik žáků ve výši 12 250 Kč.
• Šablony pro ZŠ – tento projekt probíhá už druhým rokem. Škola získala celkem
265 004 Kč, a to na školení a vzdělávání učite-

z kalendáře akcí
9. února: karneval pro děti
17. února: ples SDH Staré Hamry

Přehled bohoslužeb v únoru
4. 2. Bílá – 10.30 h.
11. 2. Bílá – 10.30 h.
18. 2. Bílá – 10.30 h.
25. 2. Bílá – 10.30 h.

lů, kluby pro žáky (čtenářský a klub deskových
her), doučování žáků a odborně tematická setkávání s rodiči.
• Projekt Jazykové vzdělávání bez bariér – v současnosti je podaná žádost. Ta již
prošla formálním hodnocením a čeká na další
kola. V případě úspěchu získá škola jazykovou
učebnu vybavenou nejmodernější technikou
včetně celkové rekonstrukce učebny (nábytek
na míru se zabudovanou kabeláží, nové osvětlení, podlaha, elektroinstalace atd.). Projekt
dále řeší bezbariérovost a konektivitu. Celkový
rozpočet je 1 659 818 Kč (z toho 1 493 837 Kč
dotace, 165 981 Kč z rozpočtu obce).
Dosavadní zprávy byly veskrze pozitivní.
Jsou ale i oblasti, se kterými spokojeni nejsme.
Poprvé po deseti ročnících se nekonal tradiční
školní ples. Důvodem byla velmi nízká návštěvnost v posledních letech. Je to pro nás smutné,
ale ne tragické.
Daleko větším problémem je úbytek žáků,
který započal letošním školním rokem a bude,
bohužel, pokračovat i v letech dalších. Do dvou
let se dostaneme až na hranici udržitelnosti.
Takže v konečném důsledku budeme mít velice krásnou moderní školu, ale prázdnou. Bez
žáků.
Zbývá nám jen doufat, že tento stav bude
jen přechodný a škola se časem opět naplní.
Zkušenosti z minulosti napovídají, že populační křivka je hodna svého jména. Silné ročníky
střídají slabší a naopak. Takže už teď se těšíme, až na této pomyslné křivce budeme opět
stoupat vzhůru!
Závěrem mi dovolte, abych vám do nového
roku popřála: Až v tuto dobu budete rok 2018
hodnotit, abyste si mohli říct: „Byl to úžasný
rok!“ 
Dana Petriková
V obci Staré Hamry se v rámci Tříkrálové
sbírky vykoledovalo 12 046 Kč.
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slovo starosty
Vážení spoluobčané,
leden máme za sebou a s ním i lhoteckou plesovou sezónu, kterou
uzavírá maškarní ples, který pořádá Klub žen a TJ Sokol 3. února.
Letošní zima nám moc velkou sněhovou nadílku nepřipravila, ale i tak
bych rád upozornil majitele automobilů, aby v průběhu zimy neparkovali s vozidly na obecních komunikacích. Takto odstavená auta brání
bezpečnému prohrnování sněhu a není možné kolem nich provádět
posyp z důvodu možného poškození těchto vozidel. V místech, kde budou auta zaparkována na komunikaci, nebude zimní údržba provedena. Možná už jste si všimli, že od 1. 2. 2018
byla pro cestující zavedena nová tarifní zóna č. 470 pro autobusové linky 860342, 860347,
860360. Pro nově zavedenou tarifní zónu č. 470 bude možné zakoupit 365denní dlouhodobé časové jízdné za 1 Kč. Jízdné bude možné zakoupit a uplatnit pouze u dopravce ČSAD
Frýdek-Místek a.s. Zóna byla zavedena na základě společné aktivity obcí Lhotky a Metylovic, pro usnadnění cestování občanů těchto obcí do škol, zaměstnání, k lékaři apod. Zavedení zóny je výsledkem dlouhodobého úspěšného vyjednávání obou obci s Moravskoslezským
krajem, Koordinátorem ODIS s.r.o. a ČSAD Frýdek-Místek. Více informací o odbavování
v tarifní zóně ODIS 470 najdete na obecních stránkách, facebooku nebo na obecním úřadě.
Zavedení tarifní zóny bude pravidelně vyhodnocováno a v případě finanční nevýhodnosti se
nastaví nebo budou hledat jiná pravidla pro odbavování cestujících v zóně ODIS 470. Užijte
si posledních zimních dnů k odpočinku a nabírání nových sil, abyste byli připraveni na jaro,
kdy nás vždy čeká hodně práce na zvelebení našich zahrad a okolí svých domů. 

Zdeněk Kubala, starosta

Mirai zase po roce ve Lhotce

Sympatickou skupinu Mirai jsme v červenci 2016 přivítali
na koncertu ve Lhotce. O rok později
vystoupili na Setkání
Lhot, Lhotek a Lehot
a také pilně pomáhali při organizaci této
akce. Nebylo tedy
příliš překvapivé, že
velmi úspěšný rok
2017 zakončila skupina v hostinci Pod
Ořechem, kde byla
pochopitelně
řada
důvodů k radosti.
A jaký je jejich vztah
ke Lhotce? Zeptali
jsme se frontmana kapely Mirai Navrátila.
„Já bych řekl, že vřelý. Náš bývalý kytarista
Kristian Danel tady bydlí a on mi poradil, ať to
uděláme Pod Ořechem, že je tu taková autentická vesnická atmosféra. Máme ke Lhotce
blízko, jezdíme k němu na návštěvu, budeme
tam dnes spát a navíc jsem tady pomáhal řešit
ten sjezd Lhotek.“
Blahopřejeme k letošním úspěchům.
„Děkujeme za celou kapelu.“
Překvapilo vás, že jste porazili i Karla
Gotta?
„No to mě ani ve snu nenapadlo, přijde mi
to absurdní.“
Napadlo vás, že písnička Když nemůžeš, tak přidej bude tak úspěšná?
„Ne. Fakt ne. Někdo to tak možná cítí, já ne.
Mám radost, když napíšu písničku, která mi
tak nějak rezonuje v hlavě, která, jak bych to

rozloučili jsme se
V lednu jsme se rozloučili
s paní Květoslavou Volnou,
rodině a pozůstalým upřímnou soustrast...

Lednová Tříkrálová sbírka

V naší obci proběhla stejně jako každý rok
Tříkrálová sbírka. Skupinky pod vedením Filipa
Krpce, Jitky Němcové, Anny Němcové, Šárky
Sobkové a Michaely Témové obcházely domácnosti v sobotu 6. 1. 2018.
Díky štědrosti dárců byla v obci vybrána
částka 35 259 Kč. Bližší informace o použití
finančních darů naleznete na www.fm.charita.
cz. Všem dárcům i ochotným koledníkům patří
velké poděkování.

Kolem břízových panáčků
k vrcholu Ondřejníka

Ti panáčci jsou čtyři. První z nich sedí na rozcestníku na ulici Pod Hrbkovou, druhý nás nasměruje k vyhlídce na Hrbkové. A tam se teprve
setkáme s prvním z jejich větších bratrů. Spolu
s návštěvníky vyhlídky se břízový panáček dívá
na to, jak se pohled na Lhotku novou výstavbou
pozvolna mění.
Ale dojít jenom k vyhlídce, to by nebyl žádný
výlet. A tak je nutno pokračovat dále. Za „Antoníčkem“ se dáme vlevo a tam už se pamětníci zalesněného Ondřejníka diví. Místo vzrostlých smrků
jsou holé stráně a tím i pěkný výhled na Metylovice, Olešnou, Frýdek-Místek i další města. Kromě vykácených smrků napadených kůrovcem
se „zlepšil“ výhled i díky polomům z nedávných
silných větrů.
Když chceme ale až na vrcholek, musíme
na Kubalánkách odbočit od cesty k Solárce doprava do strmého stoupání. Před vrcholkem se
nám ještě otevřou pohledy na Kozlovice, Hukvaldy, Kubánkov, ale i Kopřivnici. Ale to už je jenom
kousek k cíli, kde ve výšce 890 m n. m. nám poslední – čtvrtý – břízový panáček vlaječkou připomíná, že byl loni v létě zhotoven na počest setkání Lhot, Lhotek a Lehot. Návštěvníkům již zbývá
jenom zapsat se do „vrcholové“ knihy a vrátit se
přes ondřejnické sedlo, případně ještě kolem roubenky u Solárky zpět k domovu…
…ale také svým známým ten malý nenáročný
výlet nad Lhotku doporučit. Protože určitě stojí
za to.
Pavel Pasek

řekl, se dobře „zabrušuje“ do hlavy. Kluci ji ani
nechtěli jako singl do rádia, přišlo nám to sice
jako fajn a motivační, ale ten úspěch nečekali.
Domnívám se, že to dědictví Emila Zátopka, co
tady zanechal v lidech, je neopomenutelné.“
Teď si tu písničku zpívají i malé děti.
„Jsem za to hodně rád. Člověk neví, jestli
napíše ještě nějaký takový song, v tom je jistá
tvůrčí minideprese, ale budu se snažit a těším
se na to.“
Tak hoši hodně úspěšných písní, ať to vyjde!

Připomínáme splatnost místního
poplatku za psa do 31. března
Místní poplatek můžete platit hotově na pokladně OÚ a taktéž bankovním příkazem
č. účtu 1690539349/0800
PES - V.S.1341 k tomuto čtyřčíslí připojit
číslo vašeho domu do sdělení pro příjemce
napsat vaše jméno – 80 Kč. Za každého dalšího psa přihlášeného na tutéž osobu – 140 Kč.
Splatnost poplatku z ubytovací kapacity
a rekreační poplatek měl splatnost 15. 1.
za II. pololetí 2017

Po večírku seniorů bude „výročka“
První ze tří letošních lhoteckých plesů uspořádal formou Přátelského večírku v pátek 19.
ledna v sále pohostinství Pod Ořechem pro své
členy, ale i ostatní Lhoťany Klub seniorů Lhotky.
Toho dne bylo sice od rána zejména na cestách
s větším sklonem náledí, ale kdo přišel, nelitoval.
Klasický program obohatila nejenom dobrá
hudba a vkusná výzdoba s bohatou tombolou.
Zpestřením bylo i sólo pro osmdesátiletou lhoteckou jubilantku, kterou přítomní muži v sále vy-

Lhotka

tančili. Je třeba také dodat, že pozvání organizátorů přijali nejenom starší, ale i mladší Lhoťané,
takže se sál pohostinství Pod Ořechem naplnil.
Výčep i kuchyně nezůstaly za dobrou zábavou
pozadu, dá se proto říci, že večírek byl pěknou
tečkou za celoroční činností Klubu seniorů.
Celkově všechny akce výbor klubu zhodnotí,
ale i s plánem na další období své členy seznámí 9. března taktéž Pod Ořechem na výroční
členské schůzi. 
P.P.

Vánoční šachy v Obecním domě

Vánoční sportování ve Lhotce pokračovalo
28. prosince 3. ročníkem šachového turnaje pro
neregistrované i registrované šachisty. V sále
Obecního domu bylo připraveno 12 šachovnic
s hodinami a také občerstvení, které pro účastníky
připravili pořadatelé ze šachového oddílu Sokola
Lhotka za přispění sponzorů, kterým tímto za jejich přízeň děkujeme. Celkem se zúčastnilo 18 šachistů. Byl to trochu pokles oproti předcházejícímu
ročníku, kdy ale přijely děti z Beskydské šachové
školy. Za šachovnice zasedlo 7 neregistrovaných,
4 registrovaní a 7 dětí, z nichž byla 4 děvčata, což
je potěšující. Účastníci byli rozděleni do tří skupin.
A – děti do 15 let
1. Klásek Kryštof
2. Šimčák Kryštof

3. Šturc Ondra
B – neregistrovaní hráči – hlavní skupina
1. Prokop Tomáš – držitel putovního poháru
2. Mohyla Jan
3. Vlášek Roman junior
C – registrováni hráči
1. Blecha Josef
2. Lipovský Tomáš
3. Zeman Stanislav
Turnaj uspořádal šachový oddíl Sokola
Lhotka, který už třetí rok soutěží v okresním
přeboru šachistů. V prvních dvou ročnících se
klub držel na předních místech tabulky, v probíhajícím ročníku je po pěti kolech na 6. místě ze
14 účastníků s bilancí dvě vítězství, dvě remízy
a jedna porážka.

Informační leták ODIS: Nová tarifní zóna
v Metylovicích a ve Lhotce od 1. února

Sportování ukončily šipky

Lhotecké vánoční sportování ukončil v sobotu 6. ledna na Tři krále turnaj smíšených dvojic
v šipkách v hostinci Pod Ořechem. Tentokrát
byla rekordní účast 10 dvojic. Ozvěny svátků
zajistilo vánoční cukroví, k občerstvení byla dále
škvarková pomazánka od hospodských a sýrová pomazánka s domácím pečivem od Hely.
Soutěžili nejen dospělí, za mládež dvojice
Janek Fulnek a Filip Krpec. Z deseti dvojic byly
tři manželské páry a z 20 účastníků bylo sedm
žen. Kdo by si myslel, že byly oslabením, toho
z omylu vyvedou výsledky: 1. místo Hela Matýskova a Martin Velička, druhé místo Eman
a Kamila Foldynovi (loňští vítězové) a na třetím
místě Lucie Lichnovská a Radim Foldyna. Byla
to opět Pod Ořechem dobrá zábava a příjemně
prožitý večer.

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),

jubilea
V měsíci únoru oslaví svá nádherná životní
jubilea a dali ke zveřejnění souhlas:
Štěpánka Valičková - 86 let
Věra Michalcová - 86 let
Aloisie Závodná - 81 let
Milada Kučerová - 75 let
Marie Kmentová - 70 let
Libuše Zlá - 70 let
Josef Čerňák - 70 let
Rudolf Kalus - 65 let
Všem oslavencům přejeme pevné zdraví,
životní elán a rodinnou pohodu.

• 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.
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Poděkování všem, kteří přispěli do Tříkrálové sbírky
Jako každý rok také v roce 2018 jsme mohli
od 1. do 14. ledna ve městech a obcích po celé
České republice potkat na padesát tisíc koledníků v kostýmech Tří králů. Dle staré lidové tradice
chodili od domu k domu, koledovali v ulicích, přáli
vše dobré v novém roce.
V našem okrese organizovala již poosmnácté
Tříkrálovou sbírku Charita Frýdek-Místek. V tomto
roce se do ulic vydalo celkem 296 kolednických
skupinek, které se svým zpěvem ohlašovaly
u každého stavení, domácím rozdaly cukr a kalendářík, na průčelí dveří pak po nich zůstal nápis
K+M+B 2018. Koledování je již u konce, postupně
se rozpečeťovaly pokladničky a sčítaly výsledky.
V Bašce, Kunčičkách a Hodoňovicích koledovalo celkem 10 skupinek koledníků.
Výtěžek:
Baška: 52 526 Kč
Kunčičky: 29 929 Kč
Hodoňovice: 28 788 Kč
Celkem: 111 243 Kč, což je o 15 915 Kč více
než v roce 2017.
Pro srovnání rok 2017:
Baška: 42 532 Kč
Kunčičky: 24 995 Kč
Hodoňovice: 27 801 Kč
Celkem: 95 328 Kč, což bylo o 2042 Kč
méně než v roce 2016.
Výnos Tříkrálové sbírky z největší části tradič-

ně putuje na podporu lidí v nouzi žijících na území ČR. Jde o různé formy pomoci pro nemocné,
osoby se zdravotním postižením, seniory, matky
s dětmi v tísni a další. Sbírka podléhá předem daným pravidlům pro rozdělení výtěžku.
Většina vykoledovaných prostředků zůstává
v regionu, kde byly vybrány. Záměry, na které
se v daném roce vybírá, jsou předem oznámeny.
Výnos letošní sbírky se tak rozdělí mezi více než
osm set záměrů.
Zhruba desetina výtěžku každoročně připadne
na rozvojové projekty v zahraničí (např. na udržení zdrojů obživy nebo vzdělávání), případně
zůstane jako rezerva pro případ humanitárních
katastrof.
V případě nutnosti se mohou některé záměry
během roku změnit. Za správnost zodpovídají jednotlivé Charity.
Charita Frýdek-Místek z letošního výtěžku
přispěje na:
Zázemí pro klienty: 60 000 Kč
Zlepšení zázemí a kvality pečovatelské služby:
100 000 Kč
Nový vůz: 60 000 Kč
Pracovní terapie v Majáku: 40 000 Kč
Klub Nezbeda: 100 000 Kč
Zlepšení možností služby: 40 000 Kč
Zahrada Oázy: 60 000 Kč
Zlepšení možností Poradenského centra:

60 000 Kč
Zkvalitnění Pramínku: 60 000 Kč
Podpora dobrovolníků a Ředitelství: 40 000 Kč
Nové pomůcky: 40 000 Kč
Rebeláci ve FM: 100 000 Kč
Vybudování zázemí pro služby a Charitu Frýdek-Místek: 400 000 Kč
ZaZOOMujeme: 40 000 Kč
Více informací na: www.trikralovasbirka.cz

Dajana Zápalková

Ohlédnutí kronikářky Bašky za rokem 2017

O ples obce Baška byl nebývalý zájem


(Pokračování ze str. 1)
Po celý večer byl k dispozici bar ve vestibulu, který poctivě pomáhal plnit přání přítomných a doplňoval jim tancem pozbyté tekutiny.
Taktéž nahoře na sále bylo možno zakoupit
míchané nápoje v alko i nealko variantách.
Hladové nasytil zase pan Kowalczyk, který měl
v jídelně za pódiem v rámci večeře pro všechny připraven výběr ze dvou vynikajících jídel.
Letošní ples byl bohatší ještě o jednu novinku, a tou byl fotokoutek. V něm se mohly
dámy a pánové, ale také celé skupinky, nechat
zvěčnit a ihned si odnést fotografii za symbolickou cenu dotovanou obcí Baška. Někteří
pojali dokumentaci spíše společensky, jiní si
vytvořili za pomoci připravených rekvizit a všemožných nápisů vskutku veselou vzpomínku
na tento večer.
Úderem půlnoci bylo zahájeno losování
tomboly. A tady se musím trošku pozastavit.
Tombola je tradičně na plese obce Baška
opravdu bohatá. V nabídce je spousta elektroniky, kuchyňských spotřebičů, praktických
pomůcek do domácnosti, dárkových košů
s obsahem všemožného sortimentu, ale také
mnoho dárkových poukázek na zboží, kulturní i sportovní aktivity, konzumaci i služby.
Téměř neskutečné množství cen do ní obci

Baška věnovalo několik desítek sponzorů rekrutujících se převážně z místních firem. Jsou
úžasní a patří jim za to velký dík, protože dělají
z tomboly opravdu bonbónek na pomyslném
plesovém dortu.
Dalším nadmíru dobře zvoleným článkem
večera byla kapela. Co si budeme povídat, je
to stěžejní bod každého plesu. Stejně jako vloni hrála i letos po celý večer ostravská kapela
Šajtar. A oni to opravdu umí. Vše, co zahráli,
znělo bezvadně. Z tanečního parketu se často
po doznění písničky ozýval potlesk, který nebyl jen „ze slušnosti“, ale podle jeho intenzity
a bouřlivosti byl upřímný a od srdce vyjadřoval
nadšení tanečníků. Mezi návštěvníky jsem zaslechla několikrát přímo slova chvály směrem
k jejich výkonu.
Dlouho po půlnoci se i vytrvalci, kteří vydrželi až do této třetí hodiny ranní, snad dostatečně vytančeni a příjemně unaveni odebrali
do svých domovů.
Do posledního místečka vyprodaný ples
obce Baška splnil a snad i překonal očekávání všech. Nutno za něj poděkovat nejen samotným představitelům obce, ale především
všem, kteří se na jeho přípravě a bezproblémovém průběhu podíleli, ať už jakýmkoliv způsobem. 
Hanka Poledníková

SETKÁNÍ S OBČANY
proběhne:
Středa 21. února 2018:
velká zasedací místnost OÚ
Baška, 17 h.
pro občany Bašky a

Pondělí 19. února 2018:
Hostinec U Čendy, 17 h.
pro občany Hodoňovic

Kunčiček u Bašky

Na setkání srdečně zvou starostka a místostarosta obce Baška

Rok 2017 přinesl
v obci Baška zásadní změny ve školství.
A sice – koncem června
byla ukončena výuka
v ZŠ v Bašce, jednotlivé třídy byly rozmístěny
do Kunčiček – do domu
se sociálními byty, do prostor ZŠ v Kunčičkách
a do domu č.p. 2 k Halfarům. Vše se tak učinilo
z důvodu rekonstrukce budovy ZŠ v Bašce a její
přestavby na devítiletku. Tyto stavební akce by
měly být realizovány v horizontu dvou let, tak
uvidíme, jak se podaří.
Rekonstrukce se po dlouhých letech čekání
dočkala i budova bývalé hodoňovické školy, která
by měla poskytnout prostory „malé dětské skupině“, snad od září 2018 i dvěma třídám ZŠ Baška.
Je třeba zmínit i rekonstrukci Domu se sociálními byty v Kunčičkách u B. č.p. 28, kde si
senioři pochvalují nejen novou fasádu jejich
bydlení, ale též vybudování výtahu. A že v levé
části budovy teď jsou i školáci? „Musíme se
navzájem tolerovat“ – to jsou slova nejedné
obyvatelky tohoto domu.
Akce „Dobudování cyklostezky“ postoupila
v první etapě do územního schválení, bohužel nepokročila dál v řešení druhé etapy, kde
není rozhodnuto, jakým břehem řeky Ostravice
povede. Zato se ŘSD podařilo vybudovat protihlukové bariéry na silnici I/56 v Kunčičkách
u Bašky a rovněž kontroverzní „plotové zábrany“ proti vniknutí zvěře na komunikaci. Zastupitelstvem obce Baška byl schválen Strategický
plán obce Baška na léta 2016–2026. Stále se
připravují projekty pro vybudování chodníků
v Hodoňovicích i v Bašce.
Pozitivní zprávou bylo jistě vybudování workoutového hřiště pod přehradou Baška, dále
pak vybudování veřejného dětského hřiště před
ZŠ v Kunčičkách u Bašky a nové herní prvky
byly umístěny i na hřišti MŠ v Bašce. Občanům,
ale především dětem, se tak dostalo možnosti
kvalitního využití volného času.
Další užitečnou službou občanům je zajíždění pojízdné prodejny PINO do Hodoňovic –
středu a na Kamenec. Lidé si už na tuto službu
zvykli a snad ji budou moci využívat i v roce

V obci Baška
padly rekordy
Ptáte se v čem? Je to v počtu vítání občánků za rok 2017 a počtu svateb, které proběhly
na území Bašky.
Starostka obce Baška Irena Babicová přivítala při slavnostním obřadu v místním kulturním
domě za rok 2017 41 dětí za občany Bašky,
což je jistě potěšující zpráva.
A roste i počet novomanželů, kteří se nechali oddat na území Bašky naší starostkou. Osm
svateb proběhlo od května do října, kde byla
přítomna starostka Irena Babicová. Za zmínku
jistě stojí, že svatby se nekonaly na obecním
úřadě, ale v různých venkovních prostorách –
v hostinci U Čendy v Hodoňovicích, hospodě
U studny v Bašce, ve stylové restauraci a cyklobaru na Malé Bašce, ale též třeba v bydlišti
novomanželů na zahradě.
Slavnostní chvílí byla jistě i jedna zlatá svatba, jejíž obřad proběhl v sále Kulturního domu
Baška. I k této události byla přizvána starostka.

následujícím.
Občané v říjnu šli k volbám do Poslanecké
sněmovny, kde volební účast v obci Baška byla
66,7 %, což je ten lepší celorepublikový průměr.
Volby drtivou většinou vyhrála strana ANO.
Významnou kulturní událostí v roce bylo jistě
uvedení koncertu Moravskoslezské Sinfoniety
v červnu pod přehradou v Bašce a v kulturním
domě divadelního představení Deštivé dny s Richardem Krajčem v hlavní roli. Oblibu u diváků
si zachovávají i představení divadelní společnosti
Háta, jež vždy naplní náš kulturní dům.
Neméně významné byly oslavy 65. výročí založení Lašského smíšeného pěveckého
sboru Baška, které svým vtipným provedením
nadchly přítomné v sále.
Bohužel s politováním musím konstatovat,
že nás opustily tento rok tři významné osobnosti

obce Baška: MUDr. Antonín Gália, dlouhodobý
obvodní lékař v Bašce, Ing. Zdeněk Kavka, bývalý hodoňovický knihovník a kronikář obce Baška,
a Josef Gara, jeden ze zakládajících členů LSPS
Baška. Čest jejich památce.
Nechci tato svá úvodní slova zakončit tak
chmurně, ale jsem ráda, že se v naší obci rodí
stále více dětí, svědčí to o tom, že zde přicházejí mladí lidé, stavějí si domy a zakládají si
zde rodiny. Chtějí se bavit, žít naplno a to jim
skýtají např. i Baškohrátky, Gulášfest, hodoňovický Masopust. Ale i oblíbené sportovní akce –
Bašťanská 6 a ½ Šichta na Čupku.
Věřím, že i v dalších letech se naše obec
bude rozvíjet ke spokojenosti občanů, kteří dokážou ocenit úsilí představitelů obce Baška o její
zvelebování.
Dajana Zápalková, kronikářka obce Baška

ZÁJMOVÉ AKTIVITY 2018 v BAŠCE
Nabídka kroužků pro děti:
☼ Jóga pro děti, středa 16.00-17.00 h. v TJ Sokol Baška, cena: 80 Kč/měsíc,
Mob: 732 801 020

♪ Hudební kroužek (hra na flétnu a rytmické nástroje, zpěv),
středa 16.00-17.00 h. v TJ Sokol Baška, cena: 80 Kč/měsíc,
Mob: 732 801 020

Pržno
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Lidé byli v Tříkrálové
sbírce opět štědřejší
Opět po roce se v naší obci ukázali Tři králové. 6. ledna se konala tradiční Tříkrálová sbírka.
„V letošním roce v Pržně koledovalo pět skupinek, které vám také popřály štěstí a zdraví
v roce 2018 a poprosily o příspěvek do sbírky.
Jsem moc rád, že jste letos byli opět štědřejší
a darovali jste celkem 28 674 korun. Pro srovnání, loni jste do kasiček hodili 27 015 korun,“
porovnal výsledky starosta Pržna Petr Blokša.
A dodal, že loni to bylo poprvé, kdy se částka
vyšplhala přes 20 tisíc korun. „Děkuji proto všem
lidem, kterým není lhostejný osud druhých, a samozřejmě i obětavým králům za jejich dobrovolnickou práci,“ řekl starosta Petr Blokša.
Charita Frýdek-Místek děkuje všem dárcům i vedoucím skupinek (Radce Gistingerové, Anežce Herotové, Jiřině Konečné, Jiřímu
Matýskovi, Daniele Švastové) a králům (Janě
a Radce Gistingerovým, Anetě Havlíkové, Noemi a Ráchel Herotovým, Dominice Pavelkové,
Karolíně Konečné, Kateřině Zemanové, Daniele
Poledníkové, Adamu, Tondovi, Vojtovi a Tereze
Matýskovým, Janě a Kláře Moravcovým) za jejich pomoc a obětavost při této sbírce.
Pořadatel Tříkrálové sbírky Charita ČR letos
přerozdělí peníze například Domovu pokojného
stáří na zkvalitnění zázemí pro klienty. Peníze
dostane Charitní ošetřovatelská i pečovatelská
služba, Denní centrum Maják, Klub Nezbeda,
Oáza pokoje či centrum Pramínek.

Zimní sportovní hry přinesly radost hlavně dětem

„Nespadni do těch závějí, pozor na tu
chumelenici,“ takové a další podobné hlášky padaly letos na našich tradičních Zimních
hrách. A stejně jako každý rok, i tentokrát
se konaly bez ohledu na počasí. Tedy i bez
toho, že by byl na fotbalovém hřišti sníh.
Kdo přišel, záhy pochopil, že nikomu z přítomných nepřítomnost bílé peřiny rozhodně
nevadí.
„Letos se na start netradičních závodů postavilo dvanáct dětí a následně stejný počet
dospělých. Pravda, statečných závodníků
mohlo být více, ale i tak byla zajištěna vynikající atmosféra a stejně tak se dařilo samotným sportovcům, jejichž výkony byly prostě skvělé,“ řekl starosta Pržna Petr Blokša,
který samozřejmě neváhal a poměřil své síly
s ostatními. Děti měly disciplín více. Házely
obruče na cíl, vyzkoušely si hokejovou zruč-

nost při slalomu a nechyběl ani mimořádně
oblíbený biatlon. „Děti byly moc šikovné
a naprosto si tak všechny zasloužily medaile, poháry i upomínkové předměty. S chutí si
pak i opekly buřta na ohni a pochutnaly si
na horkém čaji a buchtě. Mohly si i zastřílet do balónků a měli jsme pro ně připraven
i sportovní kvíz, ve kterém poznávaly slavné
sportovce. Bylo vidět, že se na akci opravdu
dobře baví,“ pokračoval starosta. Děti závodily ve čtyřech věkových kategoriích. První
místa získali: Adam Pavelec, Violka Mydlářová, Petr Rýznar a Šimon Václavík.
Dobře se bavili i dospělí, kteří závodili
v biatlonu. Ze čtyř žen byla nejlepší Olga
Rýznarová, mužům svým výsledkem unikl
Vlastislav Matýsek ml. Samotný starosta
na bednu nedosáhl, úspěšný by byl pouze
v případě, pokud by byl ženou.

Poděkování patří všem, kteří pomáhali
s přípravou a organizací: Janovi a Olze Rýz-

narovým, Vlastislavu Matýskovi ml., Michaelu Václavíkovi a Pavle Skotnicové.

Pržno zvolilo v prvním
i druhém kole Zemana
Volby prezidenta České republiky jsou
za námi. Jak volili lidé v Pržně? V prvním kole jich
k volební urně dorazilo 60,64 %. Nejvíce hlasů
získal Miloš Zeman, a to 181 (38,11 %). V závěsu za ním byl Jiří Drahoš se 140 hlasy (29,47 %).
Dále se umístili Pavel Fischer (10,95 %), Michal
Horáček (8,63 %), Marek Hilšer (6,74 %), Mirek
Topolánek (3,58 %), Vratislav Kulhánek (1,26 %),
Jiří Hynek (1,05 %) a Petr Hannig (0,21 %).
Do druhého kola prezidentských voleb postoupili Miloš Zeman a Jiří Drahoš. K volbám tentokrát dorazilo 67,65 % voličů. Také v této volbě
zvítězil stávající prezident Miloš Zeman, jehož
volilo 284 lidí (54,10 %). Jiří Drahoš získal 241
hlasů (45,90 %).

Občané dostanou dotazníky ke kabelové
televizi a také k čištění odpadních vod

Pojďte se klouzat s našimi hasiči
Samozřejmě klouzáním je myšleno bruslení.
Stejně jako v loňském roce můžete spolu s SDH
Pržno vyrazit do haly Polárka v Frýdku-Místku
na bruslení. Pržno má vyhrazeno bruslení v sobotu 10. 2. 2018 od 14.00 do 15.00 hodin.
Pokud nevlastníte brusle, nevadí. Je zajištěna půjčovna bruslí i brusírna. Pronájem haly
hradí obec. Tak co, půjdete se s námi sklouznout? Jste srdečně zváni.



Foto: Robert Mročka

Rodinné centrum Mašinka vás srdečně zve na

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
Kdy: neděle 4. 3. 2018 od 15.00 hodin
Kde: Společenský sál, OC Pržno
Vstupné: 20 Kč
Připravujeme soutěže, drobnou tombolu a malé odměny pro děti. Čaj a kávičku
připravíme, přivítáme drobné občerstvení z vaší kuchyně.

Na začátku února obdrží do svých stránek
uživatelé kabelové televize jednoduchý dotazník. Odpovědi uživatelů by měly napomoci obci
k shromáždění nezbytného množství údajů,
které napomohou nastavit fungování kabelovky
pro příští období bez výrazných investic.
Připomínáme občanům, že nejpozději s plným nástupem technologie DVB-T2 bude
funkčnost stávající KTV ukončena, a to z důvodu, že technologii kabelovky nelze propojit
s novým systémem vysílání. A kdy že se tak
stane? Přesné termíny ukončení vysílání z jednotlivých vysílačů zatím nejsou známy. Regionální sítě měly vydány licence pouze do konce
roku 2017. Podle těchto informací mělo dojít
v některých regionech k ukončení vysílání těchto sítí bez náhrady na konci roku 2017. Toto
ukončení se dotkne i známých a oblíbených
programů. Z těch nejznámějších půjde konkrétně o HD programy České televize (ČT 1, ČT
2, ČT Sport, ČT Art), Óčko express, Noe TV,
Barrandov MUZIKA, Kino Svět, Sport 5. Pokud
tedy nechcete zůstat v budoucnu bez vašich
oblíbených kanálů, začněte už nyní hledat dostupnou alternativu. Vypínání vysílačů celoplošných sítí digitálního vysílání první generace
(DVB-T) začne v roce 2019, možná dříve. Tzn.
můžete o příjem DVB-T přijít už v roce 2018,
velmi ale záleží na tom, ve které části ČR se
nacházíte. K úplnému končení vysílání DVB-T
a vypnutí posledních zbylých vysílačů DVB-T by
mělo dojít v únoru 2021. O signál DVB-T můžete však přijít už dříve.
Jak se připravit na vypnutí? Zvažte podporu
ostatních standardů jako DVB-S2, DVB-C, případně koupi Smart TV, kde je možná instalace
aplikací pro sledování modernější TV přes internet. Vyhnete se tak tomu, že vám doma zůsta-

Obec nelení a připravuje
investiční akce

Třebaže je únor zimní měsíc, začnou již práce
na vybudování sportoviště u fotbalového hřiště.
Vzniknou tam do léta dvě multifunkční hřiště pro
míčové sporty, která budou využívat děti z naší
základní a mateřské školy i široká veřejnost.
Na dalších investičních akcích obec usilovně pracuje, například snahou získat dotace.
„Podali jsme žádost o dotaci na stavbu dětského hřiště – lesoparku, na výstavbu chodníku
i na opravu místních komunikací. Chystáme žádost o dotaci na přípravu projektové dokumentace na výstavbu bytového domu, který vyroste
na místě bývalého obecního úřadu. Připravujeme
také studii na vybudování technického zázemí
pro obec a studii revitalizace objektu obchodu
a pošty včetně okolních prostor,“ vysvětlil starosta Petr Blokša.

ne televize, která vám v případě změn cen nebo
standardů vysílání DVB-T2 bude k ničemu.
zdroj: Informační web o digitálním vysílání
DVB-T a DVB-T2
www.dvb-t2.cz
Čistění odpadních vod
Také s tímto dotazníkem se opětovně vrátíme k tématu ne příliš oblíbenému, ale nezbytnému. Osloveni budou všichni ti, kteří nereagovali
na předchozí dva průzkumy, a také ti, kteří sice
dotazník vyplnili, ale tvrdošíjně si stojí za svým
tvrzením, že se jich problematika netýká. Týká.
Obec bude mimo jiné aktualizovat Kanalizační
řád a bude nezbytné, aby v něm byly, mimo
jiné, přesně uvedeny způsoby likvidace odpadních vod z domácností. Jak již bylo řečeno,
průzkum na toto téma proběhl dvakrát. Prokázal, že si mnozí nepřipouštějí, že se otázka
likvidace odpadních vod dotýká všech obyvatel
v obci a v konečném důsledku zejména samotné obce.
Je potřeba si uvědomit, že povolení k vypouštění odpadních vod není navždy, ale pouze
na dobu určitou. To platí pro vlastníky septiků
i čistíren odpadních vod. Platí to rovněž pro
všechny, kteří v dotazníku uvedli, že mají žumpu na vyvážení napojenou na kanalizaci, případně pro ty, kteří ji vyvážejí velmi sporadicky,
což může vypovídat dost o její netěsnosti. Cílem obce není nikoho buzerovat, obtěžovat, ale
naopak pomoci. Potřebujeme získat nezbytné
podklady, abychom mohli daný problém občanů obce řešit. Uvědomme si jednu zásadní věc.
V průměru spotřebuje každý občan cca 100 l/
den. Je-li nás přibližně tisícovka, znamená to,
že dohromady spotřebuje Pržno denně 100 kubíků vody. Za rok to je 36.500 m3 vody. Kdyby
se problém týkal jen poloviny obyvatelstva a jen
z polovičky použité vody by se stala voda odpadní, tak se někam musí podít cca 9.000 m3
odpadních vod, což odpovídá přibližně 900 fekálních automobilů plných odpadů. A to je přeci
k zamyšlení. Prosím, zapojte se do ankety. Děkuji. 
Petr Blokša, starosta Pržna

jubilea
Únor je měsícem oslav
jubileí našich občanů:
paní Františka Chrobáková – 81 let,
paní Jiřina Kubošníková – 65 let,
pan Josef Václavík – 55 let,
pan Jaromír Žižka – 50 let.
Vážení oslavenci, přejeme vám spoustu
dalších krásných let plných štěstí, zdraví
a samozřejmě i životní pohody
a životního elánu.
OÚ Pržno
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Ostravice

Vítěz zdolal Lysou horu čtrnáctkrát za sebou

kos informuje

Senioři hodnotili svou činnost

Dříve než zhodnotíme úvodní akci měsíce
ledna, je třeba se vrátit k poslednímu setkání minulého roku – Mikulášskému odpoledni
v sále hotelu Freud. V příjemném prostředí sálu
předvánoční atmosféru umocnilo milé vystoupení dětí z mateřské školy pod vedením svých
učitelek. Poté do sálu zavítal Mikuláš s čertem,
kteří nejprve obdarovali přítomné děti a poté
postupně také všechny členy KOSU, jež se
museli prezentovat svým malým vystoupením.
Za toto velmi vydařené odpolední setkání patří předně poděkování dětem a pedagogickým
pracovnicím místní mateřské školy a rovněž
personálu a vedení hotelu Freud.
První klubová akce letošního roku Hodnotící
schůzka za rok 2017 se konala v Restauraci
u řeky. Po uvítání předseda informoval přítomné s akcemi roku 2017 a poté také o de-

Únor 2018

setiletém výročí činnosti našeho
klubu, které jsme v minulém roce
dovršili. Po hodnocení činnosti
byli přítomní seznámeni s finanční zprávou a zprávou revizní komise, která shledala vše v nejlepším pořádku.
Pan Kožušník poté prezentoval snímky z akcí
minulého roku, které opět fundovaně zpracoval, za což mu patří veliké poděkování. Dalším bodem setkání bylo ocenění našich členů.
V následné diskusi měli členové možnost vyjádřit se k práci výboru klubu a přednést návrhy
a podněty k další klubové činnosti. Za příjemné
prostředí a chutné pohoštění připravené personálem restaurace patří dík.
Datum příštího setkání není dosud přesně
stanoven a bude včas uveden na obvyklých
místech a internetu.
(JN)

Ostravice hostila sedmý ročník závodu Renault LH24 2018. Také díky příznivému počasí
se letos podařilo překonat několik traťových
rekordů. Vítězem závodu a mistrem České republiky v zimním horském maratonu jednotlivců
se stal Radek Chrobák s úctyhodnými čtrnácti
okruhy. O vítězství se přetahovali se Zdeňkem
Hruškou, který dosáhl rovněž čtrnácti okruhů.
Jen o jeden okruh méně má na kontě bronzový
Jaroslav Vicher.
Teploty kolem nuly, zatažená obloha beze
srážek, v noci místy mlha. Takové počasí provázelo sedmý ročník extrémního závodu Renault
LH24. Také díky těmto příznivým podmínkám
nasadili závodníci opravdu svižné tempo. Povrch trati byl po většinu času dobrý, a tak se
závod obešel bez většího zranění. Kategorii
mužských štafet ovládli Vít Otevřel s Tomášem
Svobodou. Ti se na čele drželi s přehledem
po celý závod a sedmnácti okruhy také překo-

nali traťový rekord dvojic.
U žen mohli fanoušci sledovat opravdu vyrovnané výkony. Na první příčce se umístila Petra
Ševčíková, která vedoucí roli nepustila po celý
závod. Stejně jako ona dosáhla jedenácti okruhů druhá Ivana Šlachtová. Bronz si pak odnesla
Kateřina Klepáčová z Frýdku-Místku. V párech
mohli diváci sledovat souboj do poslední chvíle,
který vyústil ve vítězství dvojice Martina Dvořáková s Barborou Cichou. Vrchol Lysé hory spatřily čtrnáctkrát a zvládly tak třináct a půl okruhu.
Také smíšená štafeta překonala loňská čísla.
Patnáctkrát obešli lysohorský okruh slovenští
sympaťáci Gabriela a Martin Plačkovi.
„Naše gratulace patří nejen vítězům, ale
všem, kteří se tohoto extrémního závodu zúčastnili. Ty emoce a odhodlání, které závod provází,
nás baví a naplňují a dávají nám smysl závod
pro vás dělat!“ uvádí pořadatelé.
Na letošním ročníku startovalo 639 jednotliv-

ců a 220 dvojic. Z ostravických borců se nejlépe dařilo Ladislavu Janošcovi, který vystoupal
na Lysou horu desetkrát a skončil na 36. místě. Martin Rozkydal dokázal vystoupat na horu
šestkrát a vysloužil si 212. příčku. Stejný počet
výstupů zvládli Tomáš Kubačák, Jan Žejdlík
a Roman Chovanec. Lucie Chovancová dokázala vyjít na Lysou horu pětkrát.

(Foto: Robert Mročka)

Nenechte si ujít přednášku Jiřího Kolbaby

Ukradená země – cesta napříč USA, tak se
jmenuje přednáška cestovatele Jiřího Kolbaby,
který nás bude svými cestopisy ohromovat i v roce
2018. Tentokrát se společně 8. března od 18 podíváme na celé Spojené státy americké. Přednáška
se koná v sále hotelu Freud.
Při neobvykle dlouhé cestě z New Yorku na západní pobřeží a zpět do New Yorku navštívíme
známá i neznámá města, ale zejména fantastické

Národní parky jihozápadu USA. Vzdáme hold několika chrámům americké divočiny, hrdinným indiánům, kterým byla tato země ukradena, i méně
známým fenoménům současné Ameriky. USA je
cestovatelsky velmi vděčná země, nabídne nová
zamyšlení a množství objevitelských inspirací.
Pro vstupenky a rezervaci kontaktujte prosím naši recepci na recepce@hotelfreud.cz nebo
na 603 521 036.

Volby prezidenta republiky máme za sebou.
Jak se k nim postavili naši spoluobčané?
K volební urně jich v prvním kole dorazilo
62,53 %. První kolo v Ostravici s přehledem
vyhrál Miloš Zeman (47,27 %), který získal 589
hlasů. Druhého Jiřího Drahoše volilo 24,80 %,
což bylo 309 hlasů. Za nimi pak skončili Pavel
Fischer (8,75 %), Marek Hilšer (7,22 %), Mi-

chal Horáček (6,74 %), Mirek Topolánek (3,85
%), Jiří Hynek (0,64 %), Petr Hannig (0,48 %)
a Vratislav Kulhánek (0,24 %).
Do druhého kola prezidentských voleb se
zapojilo 70,26 % voličů. Zvítězil zde Miloš Zeman, kterému dalo hlas 884 lidí, tedy 59,69 %.
Druhý Jiří Drahoš získal 597 hlasů, což bylo
40,31 %.

Jak jsme volili prezidenta na Ostravici

Tříkrálová sbírka zaznamenala rekord

Dvě skupinky koledníků obcházely letos zkraje
ledna naše ostravické domácnosti. A podobně, jako
je tomu v jiných obcích, i u nás byli velice úspěšní. Podařilo se jim totiž vybrat 47 393 korun, což
je o 14 160 korun více než v loňském roce. Velké
poděkování tak patří všem dárcům Tříkrálové sbírky

v obci Ostravice, ale i ochotným dobrovolníkům.
Do celostátní sbírky organizované Charitou Česká republika, jejíž výtěžek je určen zejména na pomoc seniorům, lidem bez domova, matkám s dětmi
v tísni nebo rodinám v tíživé situaci, je však možné
přispívat celoročně.

Hotel Freud pořádá ples ve stylu Mamma Mia

Další ročník plesu hotelu Freud je tady! Srdečně vás na něj zve, tentokráte se bude plesat
ve stylu Mamma Mia. Ples se bude konat v sobotu 10. března od 19 hodin.
Těšit se můžete na velmi bohatý program
v čele s vystoupením muzikálu Mamma Mia
v obsazení Jitka Asterová, Bořek Slezáček a Michal Foret, dále na několik tanečních vystoupení
v tomto stylu, bohatou tombolu, kdy opět jeden
z vás vyhraje zapůjčení vozu od společnosti
Best of British cars. Nebude chybět skvělá kapela Proxima Orchestra, která bude hrát nejen

hity skupiny ABBA. Moderátorem večera bude
Ondra Blaha. Po celý večer bude k dispozici
stylový fotokoutek, vinný a koktejlový bar a samozřejmostí je také výborná večeře a welcome
drink. „Budeme rádi, když se svým oblečením
přizpůsobíte tématu našeho plesu, ale samozřejmě to není podmínkou. Pro nejlepší obleček
však samozřejmě budeme mít něco připraveno!“
slibují pořadatelé. Pro vstupenky a rezervace
míst kontaktujte: recepce@hotelfreud.cz nebo
na 603 521 036. Cena vstupenky je 690 Kč.
Zbývá už jen posledních pár míst!

Pro hasiče byl rok 2017 plný úspěšné práce, změn i zábavy
Činnost jednotky není jen o výjezdech.
V lednu 2017 jsme byli požádáni o výpomoc při
akci LH 24. Příprava hasičského plesu probíhala, stejně jako v minulých letech, kdy naše požární hlídky navštěvovaly místní občany a zvaly
je na náš hasičský ples. V únoru se uskutečnil
tento tradiční hasičský ples v prostorách hotelu
Freud. V únoru se uskutečnila rovněž výroční okrsková valná hromada, a to v Kunčicích
p. O. Zde byla hodnocena činnost okrsku Smrk
za uplynulé období. Proběhlo také školení řidičů a cvičení na zamrzlé Olešné, kdy výjezdové
družstvo testovalo nové obleky, které se používají při zachraňování osob v chladných vodách.
V únoru proběhl i 1. ročník Masopustu na Pile
Ostravici, kde jsme byli požádání o provedení
požární hlídky.
V březnu se konala opět již populární akce
Hasiči sobě pod názvem Hajdamáš, a to
ve Starých Hamrech. Tématem byly libovolné
masky.
V dubnu jsme se opět sešli při stavění máje
u hasičské zbrojnice, kde jsme vztyčili pěknou
májku a pro zúčastněné jsme zorganizovali
smažení vaječiny.
Následoval květen, který byl pro naši organizaci celkem dost aktivní. Byli jsme opět požádáni penzionem Sluníčko o postavení májky
a předvedení naší hasičské techniky. O tuto
techniku, kterou jsme prezentovali, byl velký
zájem, hlavě u těch nejmenších, když si mohli
sednout za volant vozu a být chvíli hasičem. 5.
května následovala okrsková soutěž na hřišti
TJ Sokol, kde se zúčastnily sbory okrsku Smrk.
Hodnocení proběhlo v prostorách hasičské
zbrojnice, kde velitel seznámil s výsledky docílených časů. Koncem měsíce proběhla Valcířská 50, a to jako 1. ročník na místním hřišti TJ
Sokol, kde jsme opět byli s naší požární technikou. V samém závěru měsíce jsme byli požádáni místní školkou v Ostravici o předvedení
hasičské techniky. Akce se konala za krásného
počasí na hřišti TJ Sokol. Děti měly možnost
zhlédnout náš vozový park, včetně záchranného člunu.
Začátek června tradičně patřil kácení máje

u hasičárny, následovalo kácení máje na Sluníčku. Červen byl ve znamení dětské soutěže,
konané na místním hřišti, bohužel náš sbor
nemá dostatečnou dětskou základnu a hlavně člověka, který by obětoval svůj čas pro tyto
mladé hasiče.
V červenci naši členové pomáhali s přípravou Husitské poutě u kapličky a hned nato následoval Den obce Ostravice na hřišti TJ Sokol.
Na těchto akcích jsme pomáhali při zabezpečení prostoru pro účinkující i pro návštěvníky,
jednalo se o postavení velkoplošného stanu,
který vlastní Obec. Náš stánek pod názvem
„U hasičů“, kde jsme podávali občerstvení, byl
hojně navštěvován účastníky, velké díky obsluze těchto stánků, byli jsme jediní, kteří vydrželi
až do závěru této akce. Po Dni obce nastalo
loučení se starým pódiem a za účasti našich
členů bylo rozebráno, aby uvolnilo místo pro
nové kryté a moderní pódium.
Prázdniny rychle utekly a opět se přiblížily
termíny našich dvou akcí, a to účast na soutěži na Pstruží nad 40 let, kde jsme stálými
účastníky. Dále jsme uspořádali tradiční soutěž
o putovní pohár Beskyd v kategorii mužů i žen.
Bohužel na tuto soutěž z důvodu nepříznivého počasí dojelo málo soutěžících družstev.
Naše soutěžící družstvo se historicky umístilo
na krásném 3. místě.
V říjnu začal pro naše členy fungovat bazén
na hotelu Odra. Ve spolupráci s Obcí Ostravice
byl zorganizován tematický zájezd do družeb-

poděkování

Poděkování za péči

Rády bychom touto cestou poděkovaly
MUDr. Kamile Resové a MUDr. Štefanu Regulimu z Fakultní nemocnice Ostrava za péči
o našeho manžela a tatínka Jaroslava Paříka.
Velké díky patří i mobilnímu hospici STROM
ŽIVOTA, konkrétně Lence Bitterové, Karolíně Potěšilové, Bc. Andrei Radomské, Dis.
a MUDr. Kataríně Střelcové.

Manželka Anežka s dcerami

ní obce Breza na Slovensku. Program tohoto
zájezdu byl časově nabitý. První zastávka byla
prohlídka orloje ve Staré Bystrici, další plánovaná zastávka byla na Oravském hradě. Když
jsme přijížděli k hradu, bylo škaredé počasí
a pršelo, ale než jsme vyřídili vstup do hradu
během prohlídky, která byla velmi zajímavá,
nám přálo počasí a bylo slunečno. Po prohlídce hradu jsme se přesunuli do obce Breza, kde
jsme zhlédli hasičskou techniku místní jednotky
a pak následovala družná debata na místním
obecním úřadě. V říjnu jsme se tradičně zúčastnili i lampionového průvodu, který procházel obcí, a u pomníku padlých drželi naši hasiči
čestnou stráž.
Tradiční Mikuláš proběhl v prostorách hasičské zbrojnice za velké účasti dětí a rodičů.
Velké díky patří čertům a Mikulášovi.
O vánočním volnu jsme se rozhodli, že uděláme něco pro naše tělo, a tak jsme navštívili
dřevěnici u Zbuje. V této zprávě jsem připomněl dění a akce našeho sboru, zejména jeho
kulturní a sportovní činnost. Mnoho času jsme
také věnovali údržbě hasičského domu a techniky, stejně jako pravidelnému školení, které
musíme absolvovat, abychom byli připraveni
na veškeré události.
Dušan Šmoldas, starosta SDH Ostravice
Dne 6.-7. 2. lékař dovolená
sestra v ambulanci přítomna
Dne 12.-18. 2. lékař dovolená
sestra v ambulanci přítomna pouze 15.-16. 2.
zástup zajištěn MUDr. Pachmanem
na Čeladné 1 – v budově obecního úřadu
po 7.30 - 11.30
út 7.30 - 11.30
st 14.00 - 16.30
čt 7.30 - 11.30
pá 7.30 - 10.30
Akutní případy ošetří nemocnice LSPP FM
pátek 17.00 - 21.00, so + ne 8.00 - 20.00
tel.: 558 415 111
Event. život ohrožující stavy rychlá
záchranná pomoc - tel.: 155

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V OSTRAVICI
Vás zve na

HASIČSKÝ PLES
který se koná v sobotu 17. února 2018
od 19 hodin v hotelu Freud.

Program: TANEČNÍ VYSTOUPENÍ
SLOSOVÁNÍ O CENY

K tanci a poslechu hraje hudební skupina Mistral
Diskotéka  Slosování o ceny
Vstupné, místenka, večeře: 250 Kč

Předprodej vstupenek od pondělí 29. 01. 2018 v kanceláři č. 5 na OÚ
Těšíme se na společně strávený večer
Ing. Miroslav Mališ
starosta

Jiří Pavlán
místostarosta

pracovníci
obecního úřadu

Vstupné:

250,- Kč
(včetně místenky
a večeře)

© Tiskárna KLEINWÄCHTER holding s.r.o.

K poslechu a tanci hraje hudební kapela
HERNAJS a DJ SIMONA SIMA

Hlavní sponzor:

Předprodej vstupenek – hasičská zbrojnice,
neděle 11. 2. 2018 od 17:00 do vyprodání.

–8–

Únor 2018

slovo starosty
Vážení občané,
rok 2018 sotva začal a já jsem moc rád, že hned z jeho kraje mám pro vás dobrou zprávu. Respektive je to dobrá zpráva pro všechny, kterým záleží na životním prostředí, na naší
přírodě a ostatně i na obsahu své peněženky. Podařilo se nám totiž získat dotaci na nákup
domácích kompostérů. Schválila ji výběrová komise řídícího orgánu operačního programu
životní prostředí na svém 27. jednání dne 15. ledna 2018. Celková výše poskytnuté dotace je
649 281,76 korun. Z naší obecní kasy půjde na tuto záležitost 114 579,14 korun. Na základě
schválené žádosti bude provedeno výběrové řízení na dodavatele kompostérů a předpokládáme, že na jaře letošního roku obec s občany, kteří o kompostér(y) požádali, podepíše
smlouvu a dostanou kompostéry k užívání. Vzhledem k tomu, že už jsme o tuto dotaci žádali
jednou a nebyli jsme úspěšní, mě tento úspěch těší o to více.
Co pořízením kompostérů obec získá? Především by se měl snížit objem biologicky rozložitelného komunálního odpadu a tím i nákladů, které za svoz obec vynakládá. Splníme zákonnou povinnost zajistit třídění biologického odpadu. Naše obec tím také získá lepší jméno
a prestiž a neposledně, jak již jsem zmínil, uděláme něco pro životní prostředí.

Vladimír Malarz, starosta Malenovic

Malenovice

Rosnička připravuje
řadu jarních akcí
I v druhém pololetí připravuje Centrum
Volného času U Rosničky řadu akcí.
„Od začátku února nám začíná nové pololetí. Kurzy poběží dále podle rozvrhu, pokud se chcete do některého z nich přihlásit,
můžete si vybrat a přijít. Nově plánujeme
tematické úterky v dopolední i odpolední
herně. Přijďte, určitě se vám budou líbit,“ podotkla vedoucí centra Miluše Plevová.
6. 2. Karnevalové tvoření – přijďte si udělat papírové doplňky k maskám.
6. 3. Ženy sobě – přijďte si vyrobit bylinkové mýdlo nebo koupelovou sůl.
20. 3. Zdobení perníčkových kraslic.
20. 4. Den země.
V novém pololetí pro vás dále Rosnička
plánuje mnoho dalších oblíbených aktivit
jako například Velikonoční dílnu, divadélko,
Akademii kroužků či oblíbený Dětský den.

Burza přilákala prodejce i zákazníky
jubilea
Blahopřání k jubileu
V měsíci únoru oslaví své životní
jubileum náš malenovický občan:
pan Miroslav Pyško – 70 let.
Oslavenci přejeme všechno nejlepší,
hodně štěstí, elánu, optimismu, splnění
všech přání a do dalších let pevné zdraví,
klid a rodinnou pohodu.

Lidé byli ke Třem králům
letos nebývale štědří
Velké díky patří letos všem našim občanům,
kteří přispěli do tradiční Tříkrálové sbírky. Podařilo se totiž vybrat rekordní částku, a to 30 035
korun. Pro srovnání, minulý rok to bylo pouze
14 092 korun. „Děkuji proto všem, kteří přispěli,
a samozřejmě i samotným koledníkům. Jsem
rád, že lidé z naší obce mají sociální cítění a umí
pomoct,“ chválil starosta Malenovic Vladimír
Malarz.
Tříkrálová sbírka je sbírkou veřejnou a jako
taková se řídí zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, podle něhož musí mít předem definovaný účel. V souladu s Osvědčením o oznámení konání sbírky je možné vykoledované
prostředky použít na podporu výstavby, rekonstrukcí, vybavení a zajištění provozních nákladů
středisek charitní ošetřovatelské a pečovatelské

Jak jsme volili svého prezidenta?

Centrum volného času U Rosničky uspořádalo v lednu Povánoční burzu oblečení, hraček
a sportovních potřeb. Své věci nabídlo na 65 prodejců. Během týdne se sál Obecního domu
proměnil v obchod plný rozmanitého zboží. K mání byla spousta oblečení, ale i třeba lyže či
brusle. „Výtěžek burzy použijeme na nákup sportovní vybavení našeho centra. Jarní burzu
plánujeme v týdnu od 9. do 13. dubna,“ slíbila vedoucí Rosničky Miluše Plevová.

Největší politickou událostí letošního ledna
byly volby prezidenta České republiky. A jak
volili lidé v Malenovicích?
K urnám jich v prvním kole došlo krásných
73,74 %, tedy opět vysoko nadprůměrně
v porovnání se zbytkem České republiky.
V prvním kole získal nejvíce hlasů Miloš Zeman, a to 141 (33,25 %). V těsném závěsu
za ním byl Jiří Drahoš se 134 hlasy (31,60
%). Za nimi pak skončili Pavel Fischer (12,97

16. - 20. 7. Golfový tábor na Golfovém hřišti Čeladná – výuka
golfu, možnost noclehu po celou dobu tábora v Malenovicích
cena 2.000 Kč/ 2.300 Kč s noclehem
23. - 27. 7.

Tábor pro předškolní děti

cena 1.500 Kč
(nebo 300 Kč/den)

23. - 27. 7. Výlety za poznáním – spojené s třemi dny pobytu na
turisticky zajímavém místě – HRAD STARÝ JIČÍN
cena 2.000 Kč
(nebo 250Kč/den pondělí a pátek)
30. 7. - 3. 8. Asterix a Obelix olympijské hry

cena 1. 600 Kč

6. 8. - 10. 8. Výlety za poznáním

cena 1.600 Kč

6. 8. - 10. 8. Keramické tvoření

cena 1.400 Kč

20. - 24. 8. Tvoření pro dívky

cena 1.400Kč

Online přihlášky na www.urosnicky.eu.

Přihlášky online na našem webu www.urosnicky.eu. Zde
naleznete také více informací o táborech. Těšíme se na všechny
táborníky!!!!!

%), Michal Horáček (8,02 %), Marek Hilšer
(6,84 %), Mirek Topolánek (6,37 %), Jiří Hynek (0,47 %) a Vratislav Kulhánek (0,47 %).
Do druhého kola prezidentských voleb
postoupili Miloš Zeman a Jiří Drahoš. K volebním urnám tentokrát přišlo fantastických
81,39 %. Na rozdíl od většiny měst a obcí
v ČR zde vyhrál Jiří Drahoš, kterého volilo
263 lidí (56,32 %). Miloš Zeman získal 204
hlasů (43,68 %).

služby, na podporu domovů pokojného stáří, domovů pro matky s dětmi v tísni, azylových domů,
středisek pro pomoc lidem se zdravotním postižením, zařízení pro těžce nemocné, charitního
poradenství, středisek pomoci cizincům a uprchlíkům, středisek dobrovolnických činností, podpory provozování nestátních zdravotnických
zařízení, sociálního poradenství, služeb sociální péče a služeb sociální prevence, které jsou
poskytovány jako služby pobytové, ambulantní
nebo terénní, dále na přímou finanční či materiální pomoc osobám v sociální nouzi a fond krizové a humanitární pomoci do zahraničí a pomoc
zemím, které se ocitly v nouzi vlivem přírodních
katastrof a válečných konfliktů.
Tříkrálová sbírka je celostátní sbírkovou
akcí s výrazným regionálním dopadem. Podle
rozhodnutí rady Sekretariátu Charity Česká
republika a odsouhlasení Českou biskupskou
konferencí se celkový výnos Tříkrálové sbírky dělí podle následujícího klíče: 65 % výnosu
sbírky připadá organizátorům skupinek (tj. farní,
či oblastní charity) a vrací se tak do míst, kde
byly peníze vykoledovány, 15 % výnosu sbírky
připadá na projekty diecézních charit, 10 % výnosu sbírky je věnováno na humanitární pomoc
do zahraničí, 5 % výnosu sbírky připadá na podporu projektů Charity Česká republika a 5%
výnosu sbírky je v souladu se zákonem určeno
na režie sbírky.

Cena: 1 200 Kč, možnost přihlásit se na jednotlivé
dny za 300 Kč/den
Program:
Pondělí – Pátek Volná herna, tvoření z keramiky,
výtvarné tvoření, soutěže, hry, sportovní vyžití dle
počasí venku nebo v tělocvičně
V případě příznivého počasí souběžně plánujeme
v úterý, ve středu a ve čtvrtek výlety, kterých se
děti můžou zúčastnit. Vše budeme upravovat dle
počasí. Plánujeme výlet do Štramberku, Frenštátu
p. R., Frýdku-Místku…, kde máme pro děti
přichystán zábavný program přizpůsobený dle
počasí.
Cena zahrnuje svačinu, oběd, jízdné, vstupné, program
bude upraven dle počasí, je možné se přihlásit i na
jednotlivé dny nejpozději do středy 7. 2. 2018.

Více info a přihlášky u p. Plevové tel. 603 420 242.

.
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Metylovice

krátce z obce
Přivítáme naše
nové občánky
Pokud máte nový přírůstek do rodiny, určitě
nezapomeňte přijít v neděli 18. 2. v 15 hodin
na Vítání občánků. Pořádá ho Obec Metylovice v sále místní sokolovny.

Odvoz odpadů
v únoru

Únor 2018

Na Cestu do Betléma pršelo,
přesto byla krásná
Metylovská schola připravila na neděli 7.
ledna tradiční biblickou hru Cesta do Betléma.
Herci se prezentovali z řad metylovských farníků. Kostel Všech svatých byl plný k prasknutí.
Lidé s nadšeným potleskem reagovali na výkony herců, bylo vidět, že se jim vystoupení moc

líbí. Součástí scény byl hudební doprovod. Poté
se všichni vydali do ulic obce hledat jesličky
s Ježíškem. Cestou potkali Tři krále a nakonec
dorazili šťastně do cíle a betlémskou hvězdu
objevili. Třebaže počasí bylo deštivé a moc nepřálo, účastníci akce si ji tím nenechali pokazit.

Odvoz odpadů nastane ve středy 7. a 21.
února 2018. Cyklus odvozu ve středu sudý
týden zůstává zachován.

Rozpis vývozu
komunálního odpadu
na rok 2018
Rozpis vývozů komunálního odpadu na r. 2018

OBEC

Tříkrálová sbírka dopadla opět lépe než loni
Stejně jako každý rok i letos vyrazily do ulic
skupinky koledníků Tříkrálové sbírky. Letos
bylo jejich úsilí korunováno rekordní sumou.
V Metylovicích se vybralo 71 342 tisíc korun.
Pro srovnání, minulý rok koledníci vybrali
64 101 korun. Ve srovnání s rokem 2015 je to
o 4 696 korun více. Podíváme-li se na r. 2014,
tehdy se vybralo 54 776 korun.
„Nezbývá než poděkovat všem štědrým
dárcům. Je krásné sledovat, že sbírka má vzestupnou tendenci a že lidé z naší obce chtějí
pomáhat potřebným. Je to krásná vizitka Me-

tylovic. Děkuji i ochotným koledníkům za jejich
nezištnou a obětavou práci,“ zhodnotil starosta Metylovic Lukáš Halata.
Výtěžek sbírky každoročně putuje do sociálních zařízení, která pečují nejen o seniory a nemocné, ale také o děti z vyloučených
sociálních skupin. Letos jdou peníze například
Domovu pokojného stáří na zkvalitnění zázemí pro klienty. Peníze dostane Charitní ošetřovatelská i pečovatelská služba, Denní centrum
Maják, Klub Nezbeda, Oáza pokoje či centrum
Pramínek.

Dejte si pozor na splatnost poplatků
Obci se stále daří držet stejnou výši poplatku za svoz komunálního odpadu. I tento rok
činí 450 korun za každou osobu s trvalým pobytem na území obce Metylovice. Majitelé rekreačních chat musí počítat s tím, že za odpad
zaplatí 645 korun. Poplatek je splatný do 31.
března 2018.
Poplatek za psa činí 70 korun za prvního

psa a 100 korun za každého dalšího psa. Poplatek platí držitel od tří měsíců věku psa. Poplatek je splatný do 30. dubna 2018.
Poplatek můžete zaplatit hotově v pokladně
OÚ Metylovice nebo převodem na účet obce:
č.ú.: 27-3599820227/0100. Jako variabilní
symbol uveďte vaše číslo popisné nebo evidenční.

Jak jsme volili prezidenta v Metylovicích
Volby prezidenta republiky ČR máme za sebou. A jak jsme volili u nás v Metylovicích?
Z celkového počtu 1391 oprávněných voličů
dorazilo k volbám v prvním kole 920 z nich, což
je 66,14 %. Počet platných hlasů nakonec činil
907.
První kolo v Metylovicích získal Miloš Zeman, kterému dalo hlas 403 voličů (44,43 %).
Druhý Jiří Drahoš dostal důvěru od 228 lidí
(25,14 %). Za nimi pak skončili Pavel Fischer
se 140 hlasy (11,47 %), Marek Hilšer s 63 hlasy

(6,95 %), Michal Horáček s 59 hlasy (6,50 %),
Mirek Topolánek s 28 hlasy (3,09 %), Jiří Hynek s desíti hlasy (1,10 %), Vratislav Kulhánek
s desíti hlasy (1,10 %) a Petr Hannig se dvěma
hlasy (0,22 %).
Do druhého kola prezidentských voleb postoupili Miloš Zeman a Jiří Drahoš. K volbám
přišlo dokonce 72,16 % oprávněných voličů.
Zvítězil zde Miloš Zeman, kterému dalo hlas
590 lidí, tedy 58,94 %. Druhý Jiří Drahoš získal
411 hlasů, což bylo 41,06 %.

METYLOVICE - sudá středa
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Máte doma
předškoláka?
Máte doma předškoláka? Váháte, zda je
připraven na školní docházku nebo se jen
chcete ubezpečit, že zvládá vše, co má? Tak
to přijďte na besedu, kterou pořádá metylovická škola ve středu 28. února. „Slova se
ujme odborník na předškolní výchovu. Bude
hovořit o správném vývoji dítěte i o tom, co
vše by mělo zvládnout, pokud má nastoupit
do školy. Na besedě se rodiče dozví veškeré
podrobnosti o zápise, co si na něj mají s sebou vzít i co se na něm bude dít. Povíme si
o případném odkladu školní docházky,“ uvedla ředitelka školy Barbara Raszyková.
Letošní zápis do první třídy základní školy
se bude konat v úterý 5. dubna. Zápis do mateřské školy se uskuteční 4. května v budově
základní školy.

Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Mjr. Ambrože Bílka v Metylovicích Vás srdečně zve na:

DĚTSKÝ
MAŠKARNÍ
PLES
17. 2. 2018 od 14.00 v místní Sokolovně
Moderuje Divadlo Modrý slon
Vstupné: Dospělí 80,- Kč
Děti 40,- Kč

Občerstvení, soutěže, tombola!

Buďte opět ve formě a objevte
zajímavá místa v kraji
Víte, že nad Metylovicemi je místo nazvané
Na Magoni, kde najdete lavičku s výhledem
na sever? Znáte rozhlednu Ztratěnec či jeskyň
Cyrilku? Byli jste někdy u pomníku letce zříceného MIGU? Chcete poznat i další zajímavá
místa v Beskydech? Můžete, stačí se zapojit
do zajímavé celoroční akce pod názvem Prostě
ve formě.
Akci pořádá slévárna GIFF. Cílem této soutěže bude za necelý rok v době od 1. února
do 30. listopadu 2018 navštívit celkem 30 míst.
„Registrace do soutěže je zcela zdarma, ale
pokud budete chtít po zdolání všech míst dostat kvalitní značkové tričko s logem soutěže
a dále se zúčastnit losování o hodnotné ceny
na slavnostním galavečeru, zaplatíte za registraci 350 korun,“ uvádí za pořadatele Tom
Farný a Tom Vrubl. S registrací bez poplatku
pak obdržíte diplom a především dobrý pocit
ze soutěžení, z pobytu na čerstvém vzduchu,
ze zlepšení fyzičky a z poznání nových míst.
Pro letošní ročník připravili pořadatelé několik
novinek – 30 zcela nových zajímavých cílů, minimálně dvě stanovené trasy – nepovinné, ale
s bonusem pro ty, jež je absolvují (podmínka
GPS v mobilu), či novou organizaci závěrečného galavečera.
Jak se tedy do akce zapojit? Na internetových stránkách prosteveforme.giff.cz se zaregistrujete. Můžete, ale i nemusíte, uhradit po-

platek. Částku můžete uhradit i později, pokud
se vám bude soutěž líbit. Pak začnete postupně navštěvovat daná místa, na kterých se vyfotíte a fotku na stránky nahrajete. „Pokud váš
mobil podporuje zápis GPS do EXIF souboru,
vybraná fotka se automaticky přiřadí k vrcholu
a tento se bude považovat za zdolaný. Pokud
pořídíte foto bez tohoto údaje, můžete si vybrat
z nabídky vrcholů v menu pod fotkou. Aby takto pořízené fotografie (bez GPS) byly uznány,
dělejte je tak, aby byla jednak identifikovatelná
osoba a jednak bylo poznat, kde je pořízena.
Administrátor rozhodne, jestli fotku a výstup
uzná. Je přípustné chodit ve skupinách a pořizovat fotografie jen jedním mobilem. V tom případě musí být na fotce rozpoznatelné všechny
osoby,“ upřesňují pořadatelé.
Jaké jsou odměny? „Pokud si neobjednáte
triko a nenavštívíte všechna daná místa, budete mít dobrý pocit sportovního vyžití po soutěži.
V případě, že si neobjednáte tričko, a naopak
navštívíte všechna místa, získáte diplom. Pokud si objednáte tričko a dojdete na všechna
místa, dostanete samozřejmě tričko, diplom
a můžete se zúčastnit závěrečného galavečera,“ uvádí pořadatelé. Loni mohli účastníci
vyhrát mimo jiné mobilní telefon iPhone, elektrokoloběžku a další atraktivní ceny. Více informací najdete na webu pořadatele http://prosteveforme.giff.cz/

– 10 –

Únor 2018

Pstruží

Vzdělávací program Buďme kamarádi!
Začátkem ledna nás navštívila paní Alena
Svobodová s úžasným vzdělávacím programem „Buďme kamarádi!“.
Je zaměřen na pochopení a přiblížení se
lidem se zdravotním postižením. Paní lektorka nejen vyprávěla o různých postiženích, ale
děti si samy mohly vyzkoušet, jaké to je – jezdit na vozíčku, stát se na chvíli nevidomým
a orientovat se v prostředí pomocí bílé hole
nebo se dorozumívat pomocí znakové řeči.
Děti se během programu seznámily s různými kompenzačními pomůckami, které osoby s postižením v běžném životě používají.
Jedná se například o Pichtův stroj, Braillovo
písmo, B-kostku, hladinku…
A také se dověděly a zároveň si vyzkoušely, jak mohou osobě se zrakovým či tělesným
postižením pomoci.
Věřím, že děti díky osobnímu prožitku zmiňované téma lépe pochopí a budou tak k lidem se zdravotním postižením tolerantnější
i ochotnější k pomoci.

Termíny čištění komínů
ve Pstruží v roce 2018
26. ledna 2018
6. dubna 2018
16. listopadu 2018
Přesný termín a hodinu nutno domluvit telefonicky (nejlépe v době 18–20 hodin) na telefonních číslech:
pan Papřok - 728 073 808
pan Kubala - 603 955 091

Z historie sboru dobrovolných hasičů ve Pstruží / 3.
V polovině roku uplyne výročí 70 let od vzniku SDH ve Pstruží. V minulém pokračování
o historii SDH jsme se seznámili s průběhem
zakládající schůze, v tomto díle budeme pokračovat s prezentaci důležitých událostí po desetiletích.
V prvé dekádě od roku 1948 do roku 1958
si hasiči museli zajistit aspoň základní, nejnutnější prostředky pro svoji činnost. V té době
neměli k dispozici vůbec nic! Ani žádnou techniku, ani žádné vhodné prostředky, ani žádný
pozemek pro případnou stavbu zbrojnice a ani
žádné finanční prostředky! Na základě veřejné sbírky v obci a pořádáním tanečních zábav
a večírků získali nejnutnější finance nutné pro
nákup hasičské stříkačky. Ta byla zakoupena
a slavnostně posvěcena 7. srpna 1949 v místní
kapli. V roce 1949 byl také zadán požadavek
na vypracování projektu stavby hasičské zbrojnice. Tento projekt vypracoval stavitel p. Gajovský z Opavy. Darem zároveň získali pozemek
potřebný pro stavbu hasičské zbrojnice. Tento
pozemek, který darovala paní Lepková, pak vyměnili s panem Ševčíkem za vhodnější lokalitu.
To jest místo, kde se dnes nachází obecní úřad
i zbrojnice. Od roku 1950 do roku 1954 pak
intenzivně sháněli a nakupovali stavební materiál. V roce 1953 získali prvý automobil, který
upravili pro požární účely, to je přepravu hasičů a požární stříkačky. Byl to malý dodávkový
valník značky Morris, který byl získán v rámci
zásilky poválečného programu UNRA. Auto
však bylo značně poruchové. V roce 1954 byla
postavena velká dřevěná kůlna, pro možnost
uskladnění stavebního materiálu a garážování
požárního vozidla. V těchto letech se prováděla také intenzivní příprava na případný zásah
s požární technikou. Cvičilo družstvo mužů,

žen a mládeže. V prvém žákovském družstvě
cvičili Běčák Ant., Běčák Frant., Šprla J., Vlkoš
I., Hajdušek P., Zatloukal B., Uhlář J., Valenta A. a další. V roce pak 1957 byly schváleny
nové projekty pro stavbu hasičské zbrojnice.
V roce 1958 se konečně započalo se samotnou stavbou hasičské zbrojnice!

Text: kronikář obce

9.
ŠKOLNÍ PLES

Tříkrálová sbírka 2018

23. 2. 2018 od 20 hodin
v restauraci VLČÁRNA

Občané Pstruží přispěli částkou
35 476 Kč.
Vedoucí skupinek a koledníci Tříkrálové sbírky velice děkují všem dárcům obce
Pstruží za vlídné přijetí a štědrost, kterou
přispěli mnoha potřebným
Charita Frýdek-Místek děkuje všem vedoucím skupinek a všem koledníkům.

Staré Hamry
Výsledky prezidentských voleb

Staré Hamry

Předprodej vstupenek od 8. 2. 2018 na OÚ.

1. kolo / 2. kolo
Účast 65,4 % / 68,1 %
Počet zapsaných voličů ve stálém seznamu 453
/ 447
Celkem přišlo k volbám občanů SH: 284 / 292
Počet voličů na voličský průkaz: 28 /39
Celkem voličů 312 /331
Počet neplatných hlasů 2 / 0
1. Topolánek Mirek 20 hlasů
2. Horáček Michal 17 hlasů
3. Fischer Pavel 29 hlasů
4. Hynek Jiří 2 hlasy
5. Hannig Petr 2 hlasy
6. Kulhánek Vratislav 1 hlas
7. Zeman Miloš 145 hlasů / 188 hlasů (56,80 %)
8. Hilšer Marek 27 hlasů
9. Drahoš Jiří 67 hlasů / 143 hlasů (43,20 %)
Celkem v 1. kole odvolilo první den voleb 210
voličů a druhý den 102 voličů, ve druhém kole pak
přišlo k volebním urnám v pátek celkem 232 voličů a v sobotu pak 99 voličů. S přenosnou urnou
zajížděla volební komise na požádání v 1. kole
ke čtyřem občanům, v kole druhém pak ke třem
občanům.
Jak vyplývá z výše uvedených výsledků, ty se
tentokrát v obou kolech nijak výrazně neliší od výsledků celostátních, snad jen s tím rozdílem, že
celkový procentuální rozdíl mezi oběma hlavními
kandidáty byl v obou kolech v naší obci, a zejména
pak v prvním kole, o něco vyšší ve prospěch Miloše Zemana, než kolik ukazují konečné výsledky
za celou Českou republiku.
Ivo Martykán

Nové vozidlo pro naše hasiče

Od prosince 2017 disponuje naše jednotka zcela novým dopravním automobilem
Mercedes Benz Sprinter 4x4. Toto nové vozidlo bude sloužit jak pro činnost u zásahu,
tak také k provádění pravidelné odborné přípravy a provádění fyzické přípravy a dopravy na soutěže mladých hasičů v rámci požárního sportu. Celkové náklady na pořízení
vozidla činily 1.593.071 Kč, z toho dotace
z Ministerstva vnitra ČR 450.000 Kč a dotace
z MSK 225.000 Kč. Z rozpočtu obce byla dofinancována částka 918.071 Kč.
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Klub seniorů slavil 8. narozeniny

A léta běží, vážení… Koncem ledna jsme si
připomenuli osmé výročí provozu klubu. Pravda, někteří ze „zakládajících členů“ již nejsou
mezi námi, někteří již do klubu chodit nemohou, tak to bohužel prostě je…
Nicméně zase se objevili jiní a klub žije,
troufám si říci, v pozitivním duchu. Mladí by se
možná divili, jak se někdy dovedeme odvázat
a bavit. Nezapomínáme na naučné a vzdělávací programy, abychom nezakrněli, a též na cvičení, abychom nezatuhli. A tak si navzájem
popřejme další krásné chvíle a zážitky v klubovém společenství. Nutno i nyní poděkovat spo-

Krásný dárek od milých literátů.

lečnosti Čeladná Services s.r.o. za šestileté
provozování klubu (2010–15) a Obci Čeladná
za její podporu a podíl na provozu v uvedených
letech a převzetí klubu pod svá křídla od roku
2016. Velké díky také všem zainteresovaným,
co se různými formami podíleli a podílejí na životě klubu.
Do ordinace, pak do tance
a posléze do hospody
Nový rok jsme v klubu zahájili v první lednový čtvrtek pokračováním zdravovědného
cyklu přednášek. Tentokrát se hovořilo o trávicí soustavě, potažmo zažívání, což mohlo být
pro mnohé z nás po svátečních hodech téma
docela aktuální. Přednášela a besedovala jako
obvykle paní MUDr. Andrea Glosová a jako obvykle byla přednáška kultivovaná, laicky srozumitelná a obsahově vyčerpávající.
Hudební a taneční odpoledne s oblíbenými
ostravskými bardy Zdeňkem a Vaškem bylo
spácháno následný čtvrtek. Jako obvykle nezklamali, naopak vždy překvapí nějakou novinkou, takže pokud se ještě někdo novoročně
neprobudil, stalo se tak zde.
Týden poté se skupinka odolných vypravila
podél Čeladenky nahoru s cílem v restauraci
Kněhyně. Vydatně sněžilo a ještě vydatněji
foukalo, takže jsme po příjemném posezení
a posilnění pro zpáteční cestu raději zvolili bus.

Paní Černá a její drezúra cvičenců s míči.
Koukám, jak ten čas letí
S tímto sloganem již tradičně slavíme klubové narozeniny. I tentokráte jsme se sešli v hojném počtu, stejně jako loni si k návštěvě klubu
udělali čas pan starosta Pavol Lukša s paní
místostarostkou Věrou Golovou, přijeli seniorští
přátelé z Frýdlantu i literáti z Frýdku-Místku
(paní Zápalková a pan Vidura s chotí) a taktéž
paní Barnetová z Ostravy. Vše pak zaznamenal pan Sobol svým kvalitním fotoaparátem.
Prošli jsme si slovem a obrazem průběh roku
2017 a posléze sehráli pár improvizovaných
scének za aktivní účasti některých přítomných.
Toto odpoledne bylo prostě prima. Díky všem.

Paní Zápalková rozdává zdobené perníčky.

Co nás čeká v únoru
Začneme prvním dílem cestovatelské Americké trilogie s panem Jiřím Homolkou, následuje recitál mladé nadějné pěvkyně slečny
Nely Skarkové, posléze se aktivně zapojíme
do masopustního reje. Pokračujeme povídáním
a besedou o Nepálu s Nepálcem (pan Karma
Sherpa) a nakonec vyrazíme na zimní cestu
do BRC. Prvního března pak je v plánu dějepisná přednáška paní Jany Bártové o vzniku
a historii zemí Koruny české.

Kompletní program na měsíc únor 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. 
Petr Bernady

A jsme opět na startu
Měsíc leden se nese
ve znamení nového roku,
nových začátků. Pro žáky
školou povinné je však nutno nejprve bilancovat a ukončit proces, který začal v září
minulého roku, to znamená uzavřít klasifikaci
s co nejlepším skóre. K tomuto úkolu většina
žáků přistupuje odpovědně. Každý chce mít
přece hezké vysvědčení, i když někteří na to
přišli za pět minut dvanáct. Ale i taková snaha
se cení. Písemky, testy, zkoušení. Každému
jde hlava kolem, stojí to však za vynaloženou
námahu. Mnozí kýžených výsledků dosáhli.
Je obdivuhodné, když i při tomto maratonu
zůstane jedincům síla k zapojení se do soutěží, např. dějepisné, anglické či matematické,
a docílí úspěchů. I u nás se našli takoví studenti a těm patří velká pochvala.
Nakonec se známky uzavřely a žáci potřebovali uvolnit napětí. Nejlepší relaxací je
sport. Například soutěž v halové kopané, kde
se uskutečnilo nejprve okrskové kolo a posléze okresní. Umístění nebylo podstatné, hlavně, že si všichni s chutí zasportovali a zapo-

mněli na školní trápení.
Další z verzí odreagování je opuštění lavic
a výuka v terénu. Tak se stalo, že například
deváťáci navštívili Hornické muzeum na Landeku a ocenili dřinu horníků nebo šesťáci si
prohlédli Muzeum řeznictví ve Valašském
Meziříčí a poznali, že i řezník „tvrdý chleba
má“.
Pestrost výuky ocenili další žáci, kteří se
učili ve hvězdárně při programu Slunce a planety. A co teprve osmáci. Ti se vzdělávali programem Ohrožené druhy zvířat přímo v ZOO
Ostrava. Toto jsou nejlepší způsoby, jak se
dětem nabyté vědomosti v hlavě uchovají
natrvalo.
A dostalo se i na ostatní, kteří se zapojili
do školního kola recitační soutěže, nejlepší
z nich postoupili do okrskového kola.
Začínající básníci se pustili do vlastní tvorby a stvořili svá dílka. Ta povedenější jsme
poslali do literární soutěže „O nejhezčí básničku“, která byla vyhlášena v rámci 8. Ostravského knižního veletrhu.
První pololetí se uzavřelo a nové můžeme

Přípitek na další dobrý klubový rok.

Kunčice p. O.

CHARITA FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

zahájit s čistým štítem. Těm, co se nepodařilo
dosáhnout očekávaných výsledků, se otevírá
možnost nápravy. To, co se zkazilo, lze napravit. Záleží jen na vás, děti.

HG, ZŠ Čeladná

Kunčice p. O.

Dolňánek na prahu 22. sezóny

Dětský folklorní soubor Dolňánek, který
v současné době neodmyslitelně patří k mateřské škole školní, již 22 let vzorně reprezentuje
nejen školku a školu, ale i obec. Svým zpěvem
a tancem rozdává každoročně mnoho radosti
a úsměvů. Každoročně se složení souboru obměňuje, ty nejstarší nám odchází do školy a my
vždy v září nabereme nové, mladší děti a celý
cyklus nacvičování zpěvů a tanců začíná znova.
Nejinak tomu bylo i v letošním školním roce.
Zpočátku jsme s dětmi zkoušeli kroky, rytmus,
zpěv a tak se dostávali od jednoduchých k stále
náročnějším prvkům, kreacím a tím i k prvnímu
vystoupení.
Tím bylo pásmo „Jaro, léto, podzim, zima“,
které děti předvedly na Křtu obecního kalen-

dáře v galerii ZŠ. Kromě krásných písniček
a vtipných básní si děti připravily i svůj vlastní
malovaný kalendář ročních období, kterým svoje vystoupení ozvláštnily.
S úplně jinými písničkami a za doprovodu
cimbálu se děti ukázaly před rodiči ve školce při
pořadu „Předvánoční posezení u cimbálu“. Toto
krásné odpoledne jsme připravili pro všechny
rodiče a děti z naší školky, pozvání přijala paní
Dana Svobodová z Frenštátu p. R. se svou cimbálovou muzikou, kdy její hru na cimbál doplnily
houslistka a basistka. Děti z Dolňánku předvedly své pásmo a pak si všichni společně zazpívali
koledy i jiné lidové písničky, přitom vytvářeli své
zvonečky štěstí a ochutnávali dobroty z rautových stolů. Jako vstupné totiž bylo donést něco

dobrého, co se podává na Vánoce v rodinách.
A aby děti nezůstaly pozadu, upekly během
dopoledne pro všechny dvě obrovské vánočky.
Každý si v předvánočním odpoledni našel to
své a na závěr jsme při poslechu koledy Tichá
noc vyslovili vzájemně svá přání.
Další velmi důležitou akcí pro děti z Dolňánku bylo vystoupení na Adventním koncertě
v místním kostele. Připravili jsme pásmo „Sněhuláci“, při kterém děti zazpívaly v převleku
za sněhuláky zimní písně a koledy. Jejich vystoupení se jim moc povedlo, bylo několikrát
přerušeno potleskem a děti zažily krásný pocit
úspěchu.
S prvními dny nového roku pro nás začíná
ta nejdůležitější část roku – nacvičování nového
pásma a účinkování na mnoha akcích. Děti jsou
velmi šikovné, nové pásmo s názvem „Vařila
sem trnku“ je veselé a dětem se velmi líbí. Proto jsme neváhali, přijali pozvání a přihlásili se
na oblastní kolo Mateřinky ve Valašském Meziříčí, které se bude konat 7. března 2018.
 Za soubor Dolňánek Věra Kahánková

Rádi bychom z celého srdce poděkovali všem štědrým dárcům,
kteří i letos přispěli na tuto sbírku.
Velké poděkování patří také všem malým i velkým koledníkům,
bez nichž by se tato sbírka nemohla realizovat.
Díky skupinkám obětavých koledníků se podařilo
v Kunčicích p. O. vykoledovat: 92.658 Kč
Celý výnos nezůstává jenom v naší Charitě,
je určen i na další projekty Diecézní Charity,
na humanitární pomoc a další projekty pomoci
organizované Sekretariátem CHČR.
Charitě Frenštát pod Radhoštěm zůstává 65 % výnosu této sbírky.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
Charita Frenštát pod Radhoštěm
Anna Čechová

– 12 –

Únor 2018
slovo místostarostky
Milí sousedé,
je to tu. Začal poslední rok funkčního období stávajícího obecního zastupitelstva. Téměř čtyři
roky práce máme za sebou, ale do podzimu nás ještě mnohé čeká dokončit nebo alespoň
výrazně posunout kupředu. Věřím, že se to vše povede.
Krátce se ještě vrátím k novinkám z konce roku, protože určitě stojí za zmínku například
skutečnost, že vozový obecní park doznal změn. Převzali jsme do užívání novou Škodu Octavii Combi bílé barvy s ekologickým plynovým pohonem a druhý lednový týden jsme odvezli
k ekologické likvidaci starou Felicii. Dokončili jsme tak úspěšně jeden z dotačně podpořených
projektů. Do provozu jsme uvedli také nový obecní traktor, který jste už možná na dědině viděli
v akci při zimní údržbě.
Se startem roku začala intenzivní příprava projektu Ondrášovské slavnosti – znovu v Hradisku, který bude podpořen z programu Interreg CZ-PL. 8. září 2018 se v Janovicích sejdou
soubory z Česka, Slovenska i Polska a Hradiskem se znovu ponesou tóny lidových písní z různých národopisných regionů. Nezůstane ale jen u tohoto programu. V rámci projektu budou
zrealizovány drobné dílčí investice, které, jak doufám, přinesou užitek a radost nám všem.
Těšit se také můžete na výstavu o folklóru, historii obce a jejich významných rodácích, na jejíž
přípravě se můžete aktivně podílet i vy sami. Máte-li doma nějakou zajímavou fotografii, listinu
nebo předmět vztahující se k historii obce a zejména pak folklóru a jste ochotni nám ji na výstavu zapůjčit, rádi ji pro tyto účely využijeme (a v pořádku vrátíme). S nabídkami výpůjčky vašich
„pokladů“ se obracejte, prosím, přímo na mě.
Projektovat se začaly také stavební úpravy loni zakoupené budovy fary s přilehlými pozemky. Do podzimu musí být hotovo vše včetně stavebního povolení, abychom mohli připravit
a včas podat žádost o dotaci na samotnou realizaci bytů pro seniory, které jsou zde plánovány.
Není tedy času nazbyt.
V polovině ledna byla uveřejněna na úřední desce obecního úřadu zpráva o současném
stavu uplatňování platného územního plánu obce Janovice. Příprava změny č. 1 tohoto územního plánu tak postoupila do další fáze. Pokročili jsme také v oblasti komunikačních technologií
a po delší době příprav a testování jsme spustili obecní mobilní aplikaci, kterou si má možnost
každý uživatel chytrého telefonu zdarma stáhnout a nainstalovat. Bude tak mít okamžitý přístup
k událostem v kalendáři na webu obce a hlavně k důležitým oznámením např. o přerušení dodávek energií nebo ztrátách a nálezech.
Finišují i přípravy na realizaci stavebních prací v budově základní školy. Se začátkem pololetních prázdnin začnou stavbaři měnit okna a zateplovat, takže budova školy se tomu pomalu
začíná přizpůsobovat. Zatímco děti se těší na prodloužené jarní prázdniny, učitelé i nepedagogičtí zaměstnanci školy mají, a ještě budou mít, krušné chvilky. Výsledek ale bude stát určitě
za to. Škola bude mít nový barevný kabát, moderní rekuperaci a podmínky pro výuku našich
dětí se tak opět podstatně zlepší.
Na závěr jsem si tentokrát nechala jednu žádost. Ti, kterých se netýká, si možná budou myslet, že už nemám o čem psát, a tak se opakuju, ale pravdou je, že někteří stále nechápou, že
pravidla platí pro všechny a že Janovice nejsou Bronx. Takže snažně žádám všechny majitele
psů, kteří stále nevzali na vědomí, že volné pobíhání jejich miláčků po obci je z hlediska platné
obecní vyhlášky přestupkem, aby se o to pokusili. Jistě by jim nebylo příjemné absolvovat
správní řízení a platit pokuty.
Samozřejmě ale nemůžu skončit takto pesimisticky. Začátek roku je tradičně ve znamení
bilancování i zábavy. Místní spolky konají výroční schůze a valné hromady, na kterých hodnotí,
co se jim za uplynulé období povedlo (a nebylo toho málo, klobouk dolů), pořádají ale také
zábavné veselice všeho druhu. Věřím, že jste si z pestré nabídky vybrali nebo ještě vyberete,
a přeji vám, abyste se dobře bavili a náležitě utužovali sousedské vztahy.

Gabriela Milotová, místostarostka

Valná hromada TJ SOKOL Bystré

K hlavním bodům jednání bylo shrnutí uplynulého roku, kontrola hospodaření spolku,
volba nových stanov TJ Sokolu Bystré dle
zákona č. 89/2012 sb., volba a přijetí nových
členů, členů výboru a nového předsedy spolku
TJ Sokol Bystré, kterým je nyní David Fiedor
po odstoupení Pavlíny Winklerové - její pracovní vytížení ji již nedovolovalo předsedat TJ
Sokol Bystré a dobrovolně se vzdala předsednictví. Členové jí za její působení poděkovali
a předali jí drobnou pozornost. Po sobotní
valné hromadě má výbor TJ Sokol 19 členů
a členy výboru jsou: David Fiedor, Martina

Fiedorová, David Pastorek, Zuzka Pastorková, Andrea Pavelcová, Tomáš Franek, Markéta Šebestová, Pavel Šebesta, Radovan Garba, Petr Sysala, Iva Dvořaková, Petr Pollák,
Alena Nohlová, Vlastimil Nohel, Lucie Nohlová, Zuzana Langrová, Robert Langr, Petra
Biolková, Vašek Biolek. Ve zbytku večera byly
probírané jak společenské akce v tomto roce,
kdy se počítá s přidáním akce vaření guláše
ke 12 tradičním událostem, tak letošní investice do zvelebování chaty Bystřanky a přilehlého sportovního areálu.

Text a foto: Václav Biolek

Janovice

Generali cup – Memoriál V. Kohuta

Tak se rok s rokem sešel a oddíl stolního
tenisu opět zorganizoval Vánoční turnaj neregistrovaných ve stolním tenise pro širokou janovickou i okolní veřejnost – GENERALI CUP
– Memoriál V. Kohuta, který se konal v sobotu
30. prosince v tělocvičně místní základní školy.
A opět letos dorazili i přespolní hráči ze
Slovenska. Už minulý rok byla účast na turnaji
více než slibná a letos jsme opět laťku zvýšili,
přibylo hráčů a hráček, stanovili jsme nový rekord v počtu účastníků a celkový počet se tak
zastavil na čísle 56 hráčů a hráček (44 mužů,
6 žen a 6 dětí). Bylo obsazeno 5 kategorií –
dvouhra mužů, dvouhra mužů nad 50 let, dvouhra žen, dvouhra dětí do 15 let a čtyřhra bez
rozdílu pohlaví. Všechna utkání se hrála na dva
vítězné sety.
Turnaj byl z pohledu hráčů, hráček, dětí a diváků hodnocen velmi dobře. O tom svědčí rok
od roku větší účast startujících, takže jsme letos
ustanovili rekordní účast. Ještě v r. 2010 bylo
účastníků jen 24 a za několik let počet stoupl
o více jak 100 %, což je, myslím, hezké. Velký
dík patří hlavnímu sponzorovi turnaje, kterého zastupuje hlavní organizátor a šéf turnaje
Ivo Lichna, což se hlavně odrazilo na velmi
pěkných a hodnotných cenách, které byly přichystány a posléze předány vítězům a medailistům. Poděkování patří i Obci Janovice, v čele
se starostou Markem Špokem. Také se sluší
poděkovat našim profi hráčům místního klubu
a jejich manželkám – Jirkovi Nezhodovi, Pavle

Obec Janovice pořídila
nový osobní automobil
S podporou Fondu životního prostředí České republiky obec zakoupila nový osobní automobil Škoda Octavia Combi, který nahradil
dosavadní a již dosluhující vozidlo Škoda Felicia. Vůz disponuje úsporným motorem 1.4 TSI
na CNG (zemní plyn), který je šetrný k životnímu prostředí.
Osobní automobil byl vybrán na základě
veřejné poptávky, vítězem veřejné zakázky
se stala společnost ADO Ostrava a. s. s nabídkou vozidla v ceně 377.779 Kč bez DPH
(457.114 Kč s DPH).
Vozidlo bylo na Obecním úřadu v Janovicích
převzato dne 18. 12. 2017 na základě kupní smlouvy přímo od dodavatele, kterým bylo
Autodružstvo Frýdek-Místek. Na pořízení automobilu získala obec dotaci ve výši 50 000 Kč
od Státního fondu životního prostředí České republiky. Dalších 10 000 Kč obdržela obec jako
příspěvek na likvidaci starého vozidla.

Text a foto: Lukáš Plánička

Borovské, Ivanovi Borovskému, kteří se vzorně starali o přísun potravin a tekutin za barem
a taky o zdárný průběh turnaje dětí, taky Romanu Jedličkovi a Davidu Pekárkovi, kteří měli
na starost organizaci, losování a hlášení zápasů a výsledků za stolkem rozhodčího a hlavně
Ivošovi Lichnovi, bez kterého by to prostě nešlo.
Takže snad byli všichni spokojeni, zahráli si, po-

povídali a dojdou i příští rok. Sice budeme asi
muset tělocvičnu trošku nafouknout, ale nějak
to zvládneme. Takže všem děkujeme, přejeme
jim krásný nový rok 2018, hlavně zdraví, štěstí
a hodně úspěchů jak v osobním, tak i sportovním životě. Sportu zdar a ping-pongu zvlášť.

David Pekárek,

foto: Jana Neshodová, Ivo Lichna

Výsledky GENERALI CUPU
Hlavní kategorie: 1. Jiljí Šimíček, 2. Peter Skorčík (SK), 3. Patrik Šturma.
Kategorie žen: 1. Mirka Kaňáková (SK), 2. Denisa Pekárková, 3. Ingrid Mlkviková (SK).
Kategorie děti do 15 let: 1. Tomáš Mlkvik (SK), 2. Václav Žižka, 3. Vojtěch Zdralek.
Kategorie čtyřhra: 1. Šimíček, Moravec, 2. Hlosta, Novotný, 3. Kavan, Twardzik.
Kategorie dvouhra muži nad 50 let: 1. Jiljí Šimíček, 2. Miroslav Mohelník, 3. Alois Kaňák.

Lednové setkání klubu seniorů

První setkání seniorů v tomto novém roce
se uskutečnilo na faře v Janovicích ve středu
10. ledna. Téma bylo cestovatelské – Putování
po Americe a povídání o indiánech s Petrem
Pollákem –Krahujcem.
Po milém přivítání a novoročním přání
od místostarostky obce paní Milotové zahájil pan Pollák povídání vzpomínkami, jak se
poprvé před dvaceti lety začali s kamarádem
připravovat na cestu do Ameriky. Nebylo to
vůbec jednoduché, bylo třeba dost pracovat,
aby si vydělali peníze, připravili plán a nakoupili potřebné věci a vybavení. Potřebovali také
koupit kvalitní lana a karabinky do hor, kde se
chystali zdolávat vybrané vrcholy. Na mapě
nám pan Pollák ukazoval,
kudy se ubírala tenkrát jejich cesta, kde byli v noci
okradeni, s jakými lidmi se
potkali nebo jaká další dobrodružství na své cestě zažívali. S dalšími přáteli a rodinou podnikl ještě mnohé
další návštěvy Ameriky.
Na fotografiích jsme mohli
vidět záběry z národních
parků, kde se nacházejí
nádherné divoké přírodní útvary, pouště, vysoké
hory i zelené lesy. Další
fotografie nám přiblížily, jak
vypadá práce na rodinné

farmě v lesnaté krajině, kde se vyhánějí stáda
na pastviny i na několik měsíců. Stihli jsme se
podívat jen na zlomek zajímavých fotografií,
ale chceme ještě pana Polláka pozvat na některé z dalších setkání.
Závěrem nám ještě Krahujec ukázal zdobené indiánské oblečení, šípy, tašky, mokasíny
a další věci, které on sám vyráběl a používá je.
Opravdu, je moc šikovný! Ať se mu daří a těšíme se, že opět přijde mezi nás.
Další setkání v klubu seniorů se uskuteční
v pátek 9. února v 10 hodin. Paní Lenka Hronová nám přijde vyprávět o bylinkách a čajích.
Přijďte!

Text a foto: Ludmila Kaňoková

dřevěná krmítka.
Druhé setkání se uskutečnilo na počátku
prosince a žáci vytvářeli ptačí budky. Ptačí
budka je domov a úkryt pro ptáky, kteří si nejsou schopni vytvořit vlastní dutinu nebo o ni
přišli. Do naší sbírky jsme přispěli opět třemi
krásnými stavbami. Na třetím setkání děti vyrobily budky pro netopýry. V současnosti ubývá skulin a spár ve zdech domů, do kterých
se netopýři stěhovali. Naštěstí jim můžeme
pomoci a do své zahrady umístit speciální
budky – náhradní domov pro netopýry. Opět
jsme vytvořili tři krásné exempláře těchto příbytků. Závěrečná schůzka byla ve znamení
hmyzích hotelů. Žáci vytvořili dřevěnou konstrukci, kterou na jaře vyplní různými druhy
přírodního materiálu s cílem poskytnout hmyzu
bezpečné prostředí. Význam hmyzích domů je

zřejmý – představují v zahradě nejen okrasný
prvek, ale přilákají do zahrady hmyz, který se
postará o opylování, pomůže i v boji se škůdci.
Nám se podařilo vytvořit dvě impozantní stavby. Aby dřevěné domky nezahálely do jara
ve skříních, vytvořili jsme v mezipatře budovy
školy výstavu těchto zařízení. Chceme, aby se
mohli i ostatní, děti i učitelé, dozvědět zajímavé
a důležité informace o jednotlivých příbytcích
a seznámili se s jednotlivými stavbami.
Děkujeme centru Klíč F-M za odborné vedení, Odboru životního prostředí a zemědělství
Moravskoslezského kraje za finanční příspěvek. Osobně bych ráda poděkovala žákům
deváté třídy za spolupráci a výrobu krásných
a účelných zvířecích domků.

Monika Olšáková,

foto: archiv ZŠ

Výroba zvířecích domků pro školní zahradu

Štěpánský žduch U Toflů

V letošním roce se opět v restauraci U Toflů
na Štěpána uskutečnil již desátý ročník turnaje
Štěpánský žduch.
V tradičním klání si poměřilo svůj um v ovládání tága devatenáct soutěžících. Po dlouhém

boji a odehrání velké řady utkání byl nejúspěšnější Radovan Garba, další místa na stupni
vítězů obsadili Pavel Šebesta, Miroslav Malina
a Petr Šebesta.

Foto: Lucie Nohlová

„Nejen člověk, ale i každé zvíře potřebuje
mít svůj příbytek.“
V rámci tvorby naší Zahrady všech smyslů
jsme získali finance na zahradní domečky pro
zvířata. Jedním z našich cílů je přispět k obnově tradičních zahrad s ovocnými stromy a záhony, neboť jsou přirozeným hnízdním stanovištěm zvířat. Rádi bychom docílili, aby se děti
vracely k významu krajiny jak pro člověka, tak
i pro ekosystémy. Dílem bychom rádi podpořili
pestrost krajiny, a to z důvodu posílení přirozených podmínek pro živočichy. Nemyslíme
si, že by zvířata byla na naší pomoci závislá,
avšak domníváme se, že přikrmováním a vyvěšováním budek jim určených jim pomáháme.
Pod vedením Lukáše Pláničky, Veroniky Bortlové a Střediska volného času Klíč žáci deváté
třídy na čtyřech setkáních tvořili ptačí krmítka
a ptačí budky, netopýří budky a hmyzí hotely.
Každé setkání bylo vedeno tak, aby děti více
porozuměly tématu a souvislostem, než aby si
pamatovaly jednotlivé informace. Lektoři vycházeli z toho, co už žáci o zvířatech a jejich
příbytcích vědí. Na základě besedy děti získaly
nové informace a vytvořily si nové poznatky
o prostorech pro živočichy. Na závěr pak pokaždé žáci prakticky tvořili domky pro zvířata.
První setkání proběhlo koncem listopadu, kdy
studenti vyrobili krmítka pro ptáky. Když nastává období podzimu a zimy, hmyz zalézá
do úkrytu, teplota klesá k bodu mrazu, mají
někteří ptáci problém s obstaráváním potravy.
Z tohoto důvodu jim my lidé pomáháme tuto
potravu obstarat, stavíme jim krmítka a zajišťujeme jim potravu. Děti si s touto první výzvou
dobře poradily a na závěr lekce měly tři krásná
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Žákovská rada naší školy

Janovické tříkrálové putování
Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou
akcí u nás. Jsme rádi, že jsme mohli i my přispět svou troškou ne do mlýna, ale k realizaci
celé řady charitativních projektů, které by bez
finanční dobrovolnické podpory často neměly
šanci se uskutečnit.
Celkově po Janovicích putovalo šest skupinek tříkrálových koledníků a po Bystrém
tři skupinky. Za velkou organizační pomoc
na Bystrém děkuji Davidovi Fiedorovi a velký dík za obětavost i vytrvalost patří vedoucí
Lence Kociánové, která putovala se Třemi králi
po velké části obce i za nemocné vedoucí druhých skupinek. Celkový výtěžek z Tříkrálové
sbírky v Janovicích pro Charitu ve Frýdku-Místku činí rekordních 63 237 Kč.
Jana Bímová, provázející skupinku s Natálkou, Eliškou a Evičkou, uvádí: „Putovali jsme
pěšky i motorizovaně v sobotu 6. ledna v krásné rozlehlé části Janovic, sahající k hranicím
obcí Krásná a Raškovice. A putování to bylo
nádherné. Počasí, spíše připomínající jaro než
zimu, nám připravilo sluníčko, bezvětří a teploty hodně nad nulou. U každého domu jsme
se zastavili, popřáli a napsali křídou požehnání K+M+B+2018. Tento nápis, někdy lidově
označován jako podpis Tří králů Kašpara, Melichara a Baltazara, je ve skutečnosti zkratkou
latinského „Christus mansionem benedicat“
– česky pak „Kristus požehnej tomuto domu“
a letopočet. Požehnání každý z nás může vnímat jinak, ale všichni se jistě shodneme, že je
to něco hezkého, milého, dobrého. A přesně
takto jsme vnímali naše koledování – jako oslavu krásy, milosti a dobroty. Děkujeme všem,
kteří Tříkrálovou sbírku podpořili a přijali nás
ve svých domovech. Věřte, že přání „štěstí,

zdraví, dlouhá léta“, jsme mysleli upřímně.

Ludmila Kaňoková,

foto: Jana Kutlvašrová

Fotbalový turnaj starých gard
Dne 6. ledna se fotbalisté staré gardy TJ
Janovice zúčastnili 3. ročníku mezinárodního
fotbalového turnaje „Memoriál Paľa Skorčíka
a Viktora Vyrobíka“, který se opět odehrál v největší fotbalové hale ve střední Evropě v obci
Korňa ve Slovenské republice.
Turnaje se zúčastnily týmy: Aktiv Park Korňa, Spartak Myjava, Slovan Dudince, Výber
Bystrickej doliny, TJ Janovice a Radziechovy
Wieprz (PL). Utkání se hrála na 2 x 20 minut.
Ve skupině jsme se nejprve utkali s polskými
Radziechovy Wieprz, a byť jsme se góly Rostislava Pitříka a Martina Štricha ujali vedení 2:0,
nakonec jsme soupeři podlehli gólem v poslední minutě 2:3. V našem druhém a posledním
utkání ve skupině nám k postupu do souboje
o 3. místo stačila uhrát s domácími borci remíza
a tu jsme nakonec po výsledku 0:0 vybojovali.
V utkání o 3. místo jsme změřili síly s Výberem Bystrickej doliny a i zde jsme měli, stejně

jako v prvním zápase, výborný vstup do utkání
a po gólech Lukáše Karáska, Martina Štricha
a Tomáše Roháčka jsme vedli již 3:0, jenže
soupeři se podařilo vyrovnat a nakonec se
o našem vítězství rozhodlo až při střelbě pokutových kopů. V kvalitně obsazeném a perfektně
organizovaném turnaji jsme tak obsadili cenné
3. místo a velmi dobře tak reprezentovali nejen
naši obec, ale i celou Českou republiku. Z celkového vítězství se nakonec po finálové výhře
také až na pokutové kopy radovali hráči Spartaku Myjava, za který nastoupili i někteří bývalí
prvoligoví slovenští fotbalisté. Naši úspěšnou
účast vyšperkoval ještě Daniel Vařecha, který
byl na slavnostním galavečeru vyhlášen nejlepším brankářem celého turnaje. Závěrem je nutno poděkovat za obstarání bezpečné a luxusní
autobusové přepravy našemu dlouhodobému
sponzorovi Lukáši Juřinovi (HopDoFabry s.r.o.)
TJ Janovice, z.s.

jubilea
Naši jubilanti
Zdraví, štěstí a do dalších let osobní pohodu přejeme lednovým jubilantům.
Do Janovic paní Zdence Šigutové
a Hildegardě Kacířové a pánům Zdeňku
Diasovi, Josefu Komenskému a Janu Urbišovi
a na Bystré panu Bedřichu Muroňovi.
Obec Janovice

Zpráva o uplatňování
územního plánu
Vážení občané, v souladu se záměrem
provést Změnu č. 1 Územního plánu obce
Janovice vás v souladu s § 55 odst. 1 zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu informujeme o současném stavu
uplatňování stávajícího územního plánu účinného od 31. 12. 2013. Na webu obce jsou
dostupné informace ve formě písemné zprávy
pořizovatele územního plánu.

Svatopluk Běrský, místostarosta

Mobilní aplikace Česká Obec
aneb …naše obec na dlani…
Po delší době přípravy a testování spouštíme zcela nový komunikační kanál obce.
Kdokoliv má možnost zdarma si stáhnout
a nainstalovat do svého mobilu aplikaci, jejímž
prostřednictvím nepřijdete o události v kalendáři na webu obce a hlavně – budete okamžitě
po vydání důležité zprávy o jejím obsahu informováni – vyzkoušejte.
Aplikace je připravena ke stažení pro platformu Android i iOS. Odkaz ke stažení a další detailní informace lze nalézt na stránkách
webu obce Janovice.

Vladimír Kutlvašr

Bílá
Obec Bílá Vás srdečně zve na 18. ročník tradičního závodu
v obřím slalomu obyvatel obcí Bílá a Staré Hamry.

„BÍLANSKÁ VALAŠKA“
se bude konat v sobotu 24. února 2018 na sjezdovce jih za hotelem Bauer.

Do kategorií závodu se mohou přihlásit občané
trvale bydlící v Bílé a Starých Hamrech.
Ostatní se mohou přihlásit do kategorie „hosté“.
Start závodu: 17.00 hodin
Prezentace: 16.00 – 16.45 hodin, poté následuje prohlídka tratě.
Závodníci budou zařazeni do těchto kategorií:
- chlapci a dívky do 8 let
- 9 – 16 let chlapci, 9 – 16 let dívky
- 17 – 45 let muži, 17 – 45 let ženy
- nad 45 let muži, nad 45 let ženy
- hosté
Pro všechny závodníky, jejich trenéry a diváckou
veřejnost bude připraveno občerstvení.
Přijďte si zazávodit anebo alespoň povzbudit závodníky!

poděkování
Poděkování za Tříkrálovou sbírku
V prvních lednových dnech tohoto roku
probíhala i v naší obci „Tříkrálová sbírka
2018“, kterou organizuje Charita Frýdek-Místek. Díky štědrosti dárců byla v obci vybrána
částka 15 037 Kč a 15 eur.
Děkujeme všem, kdo přispěli jakoukoliv
částkou do této sbírky, a stejně tak koledníkům, kteří věnovali svůj volný čas ve prospěch sbírky.

Přehled bohoslužeb na měsíc únor
v kostele sv. Bedřicha
4. 2., 11. 2., 18. 2., 25. 2. 2018
vždy v 10.30 hodin

rozloučili jsme se
V měsíci lednu jsme se rozloučili
s panem Václavem Kavkou,
který zemřel 3. ledna 2018
ve věku nedožitých 26 let.
Nezapomeneme!

Žákovská rada, někdy také Žákovský parlament, působí na naší škole již řadu let a má
za sebou mnoho úspěšných aktivit, které obohatily čas žáků v rámci školní docházky. Aktuálně slavíme dvanácté výročí založení.
V průběhu uplynulých období jsme prošli
intenzivním vývojem spojeným se způsoby
vedení tohoto uskupení, s pestrou škálou
osobnostního uplatnění žáků s různorodým zaměřením, čímž každý vnášel a vnáší
do dění uvnitř i navenek své představy, myšlenky, nápady. Každý má příležitost uplatnit
svůj talent, svůj důvtip, fantazii, prezentovat
své názory před ostatními spolužáky či před
vedením školy, jemuž by měla být Žákovská
rada téměř rovnocenným partnerem při řešení
situací vztahujících se k potřebám žáků. Příprava a mnohdy i samotné akce se odehrávají
mimo vyučování či v rámci něho. To znamená,
že žáci pracují s vnitřní motivací, což považujeme za značně velký posun vpřed. Smyslem
a cílem Žákovské rady je vést děti k zodpovědnosti, vzájemné spolupráci a komunikaci
mezi sebou i mezi třídními kolektivy. Zástupci jednotlivých ročníků, kteří se stávají členy
Žákovské rady, jsou voleni v rámci kolektivů
vždy na začátku školního roku, tedy v měsíci
září. Jedná se o děti v rozpětí páté až deváté
třídy. Ještě v témže měsíci následuje prvotní
společné setkání, na němž probíhá plánování,
diskuse, vzájemné poznávání se, rozdělení
rolí a zodpovědnosti za jednotlivé oblasti působení i tvůrčí činnost. Během celého školního
roku se uskutečňují pravidelná každotýdenní
setkání, na nichž jsou dolaďovány aktuálně
připravované akce. Právě probíhající rok je
ve znamení snahy pozvednout z prachu dříve

realizované akce, ve znamení inovace, nových nápadů, větší orientace na komunikaci
mezi jednotlivými složkami školy, jimiž jsou
vedení, třídní učitelé, žáci. Stále připravujeme sportovní turnaje, barevné dny či bláznivé
dny, vědomostní soutěže, zábavné aktivity
apod. Důležité je, aby do příprav byli zapojeni
všichni členové, neboť jen tak můžeme děti
vést k vědomí potřeby pracovat v týmu a potřeby jeden druhého. I nadále se orientujeme
na finanční podporu vybraných charitativních
projektů a na oblast ekologickou, tedy sběr tříděného odpadu, což je náš jediný zdroj příjmů
směřovaný k dětem prostřednictvím nákupu
odměn za různá soutěžní klání i k výše zmíněným dobročinným sbírkám. V letošním roce
jsme se po delší odmlce opětovně rozhodli pro
adopci dítěte na dálku, a to malého chlapce
z Indie. Věříme, že naše práce má smysl,
i když je stále co zdokonalovat. Domníváme
se však, že naše dvanáctiletá tradice a úspěchy z předchozích let hovoří samy za sebe.
Dne 8. listopadu 2017 se uskutečnila historicky I. konference žákovských parlamentů MSK,
které jsme se zúčastnili i my. Jsme potěšeni,
že jsme se za naši dlouholetou práci stali jednou z pěti oceněných z celkového počtu více
než dvaceti zúčastněných škol. Velice si onoho ocenění, které jsme převzali z rukou paní
Hany Wiedemanové, vedoucí Konzultačního
centra pro ŽP MS kraje, a pana Stanislava
Folwarczného, náměstka hejtmana kraje, vážíme a je pro nás velkou ctí. Více se o naší ŽR
můžete dočíst v samostatné rubrice na internetových stránkách naší školy.
Lukáš Michael Pitřík, koordinátor ŽR,

foto: archiv ZŠ
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Plánované kulturní a sportovní akce na ÚNOR 2018

Plánované kulturní a sportovní akce na ÚNOR
Výstava Mgr. Jaroslava Homolky
Výstava bude probíhat do 25. 2. 2018.
Kulturní centrum
sobota 3. 2.
18.00

4. ROČNÍK IMRVÉRE PIVNÍ PLES
velký sál Kulturního centra
Vstupenky v ceně 300 Kč k dispozici na www.pivniples.cz.

pondělí 5. 2.
19.00

Divadelní představení divadla Ventyl
DOKUD NÁS MILENKY NEROZDĚLÍ
Brilantní situační komedie plná zvratů a záměn. Kolik milenek je zapotřebí ke zkáze
jednoho dlouholetého manželství?
velký sál Kulturního centra
Vstupné 100 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně
zakoupit v TIC nebo na místě.

úterý 6. 2.
Tvořivé dílny pro děti
15.00 – 19.00 KARNEVALOVÉ MASKY
klubovny Kulturního centra
vstup zdarma
čtvrtek 8. 2.
18.00

Cestopisná přednáška Jiřího Kráčalíka
NORSKO – DALEKÁ CESTA NA SEVER
kinosál Kulturního centra
vstupné 30 Kč

pátek 9. 2.
15.00

PŘÁTELSKÉ ODPOLEDNE
velký sál Kulturního centra
Pořádá Svaz tělesně postižených v ČR, z.s.
Vstupné dospělí 50 Kč/ mládež 20 Kč.

sobota 10. 2.
19.00

ADRENALIN BÁL
velký sál Kulturního centra

pondělí 12. 2. FARMÁŘSKÝ TRH
09.00
před obchodním domem OMMA
úterý 13. 2.
Tvořivé dílny pro děti
14.00 – 16.00 MASOPUST
klubovny Kulturního centra
vstup zdarma
středa 14.2.
9.00 – 13.00

Akce pro děti
SPORTOVNÍ DOPOLEDNE
Netradiční sportovní aktivity – korfbal, frisbee, střelba z laserových pistolí na
biatlonový terč.
velký sál Kulturního centra
vstup zdarma

vstupné 50 Kč, vstupenky na místě od 15.00 hodin.

S Kotkovou muzikou v srdci už 45 let

Minulý rok uplynulo přesně 45 let od doby, co
frýdlantské publikum slyšelo první tóny současné
Kotkovy muziky, tehdy samozřejmě pod vedením
Štěpána Kotka, nenahraditelné osobnosti Lašska.
Po celé toto období přináší hudbu, zábavu a radost všem svým posluchačům. Mnozí jejich akce
pravidelně navštěvují a zpívají si písně interpretované touto muzikou. Mnozí pod jejím vlivem našli
svou vlastní cestu k folkloru či hudbě jako takové.
Činnost v roce 2017
Loňský rok byl vydatný a akce zdařilé. V lednu jsme pokřtili knihu Vzpomínání na Štěpána
Kotka, kterou napsal Josef Svoboda, v únoru reprezentovali na Vševalašském bále ve Frenštátě
a s příchodem jara jsme přijali mezi Frýdlantské
hudce multiinstrumentalistu, hudebního teoretika
a pedagoga Mariana Friedla. Z kraje léta jsme pak
oslavili Svátky hudby a pomohli již poněkolikáté
otevřít výstavu amatérských výtvarníků na Ostravici. V červenci jsme zpestřili dojezd Beskydtour
na Bílé a zahráli jsme na vernisáži výstavy smaltu
ve Frýdlantě. Srpen je už roky nerozlučně spjat se
čtvrtečními besedami u cimbálu. Léto jsme pomyslně uzavírali na Ondřejníku, při 110. výročí založení chaty KČT.
Podzimní medailonek Štěpána Kotka a Františky Pituchové se uskutečnil v říjnu. Listopad byl
ve znamení cimbálového večera na fojtství v Chlebovicích. Konec roku pak patřil Mikulášskému
posezení Pod Smrčkem a Koledování s Kotkovou
muzikou, které se uskutečnilo první zimní den
ve Frýdlantě, a následně jsme představili krásné
lašské koledy v Bystrovanech u Olomouce a pak

velký sál Kulturního centra
50 JUNIOR
Kč, vstupenky
naBANDU
místě od 15.00 h.
JUBILEJNÍ Vstupné
KONCERT
BRASS

pátek 27. 10.
18.00

sál ZUŠ

pondělí 19. 2. FRÝDLANTSKÉ HOVORY s… Janem Škraňkou
18.00
kinosál Kulturního centra
vstup zdarma

Připravujeme:

úterý 20. 2.

Tvořivé dílny pro děti

čtvrtek 23. 11. ZDENĚK IZER A AUTOKOLEKTIV
15.00 – 19.00 LOUTKA DO POHÁDKY
19.00
Pořad, ve klubovny
kterém seKulturního
budete moci
centrasetkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem Z.
Izera. Jakovstup
vždy zdarma
přijdou na řadu oblíbené zábavné scénky, parodie, mnoho skvělých
vtipů a imitování celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček.
velký
centra
sobota
24. sál
2. Kulturního
SPORTOVNÍ
PLES ANEB DOKOLA BEZ KOLA S LEGENDÁRNÍ KAPELOU SAGAR
Kč,sál200
Kč, vstupenky
19.30Vstupné 250
velký
Kulturního
centra možno rezervovat na našich stránkách a následně
zakoupit v BIC nebo na místě.
pondělí 26. 2. FARMÁŘSKÝ TRH
09.00POZOR ZMĚNA
před obchodním
OMMA
TERMÍNU!domem
PŘEDPOKLÁDANÝ
TERMÍN JE ZAČÁTEK ROKU 2018.

SLEDUJTE NAŠE STRÁNKY!

Divadelní představení
Připravujeme:
4 SESTRY
pondělí
5. 3. Výstava fotografií Lubomíra Pavelčáka NEVIDĚT NEZNAMENÁ NEVNÍMAT
Hrají IvanaVernisáž
Chýlková,
Jana Stryková,
Annahodin
Šišková, Berenika Kohoutová a Roman
proběhne
5. 3. od 16.00
Štabrňák. Foyer KC, vstup zdarma
velký
centra
čtvrtek
15. sál
3. Kulturního
Divadelní představení
19.00Vstupné 350
MŮŽU
TOBĚ?
Kč, K300
Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně
Decastelo,
zakoupit vhrají
BIC Eva
nebo
na místě.Bořek Slezáček, Miroslav Šimůnek a další.
sál Kulturního
centra
Zakoupenévelký
vstupenky
zůstávají
v platnosti, nabízíme samozřejmě i možnost vrácení
Vstupné
Kč, 250
vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně
vstupného,
a to do300
konce
říjnaKč,2017.
zakoupit v TIC nebo na místě (vstupenky již v prodeji).
sobota 14. 4.
19.00

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Talkshow
MIROSLAV DONUTIL – „PTEJTE SE MĚ, NA CO CHCETE, JÁ, NA CO CHCI, ODPOVÍM“
velký sál Kulturního centra
Vstupné 350 Kč, 300 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně
V neděli 28.zakoupit
ledna sev TIC
v restauraci
U Toflů
organizátorům
této akce, ale zvláště vynikající
nebo na místě
(vstupenky
již v prodeji).

Mariáš Tour 2018 zahájena

na Bystrém letos poprvé sešli milovníci mariáše, kuchařce paní Pavle Winklerové, která nám přiaby opět změřili své síly. 27 hráčů
celé PROGRAMU
odpopravila
nezapomenutelnou večeři.
ZMĚNA
VYHRAZENA
ledne svádělo nelítostný boj jak se soupeři, tak
Mariáš Tour 2018 bude pokračovat turnajem
i se Štěstěnou. Vítězem se nakonec stal Jozef
v Janovicích U Ondráše v neděli 25. února a pak
Majer z Čeladné, na druhém místě se umístil Mi- v restauraci Vlčárna na Pstruží 18. března, vždy
roslav Sajdl z Malenovic a jako třetí skončil Ri- ve 14.00 hodin. Máte-li rádi tento sport, přijďte si
chard Musil z Karviné. Dík všech účastníků patří s námi zahrát. 
Miroslav Šálek

Kotkova muzika na Tříkrálovém koncertě v kostele sv. Jana Křtitele ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Foto: Rudolf Jarnot
i na Tříkrálovém koncertě ve Frenštátě – to už která nad našimi akcemi převzala i v loňském roce
na začátku nového roku a přesně jsme tímto konzáštitu a umožnila nám a našim posluchačům vycertem ukončili dobu Vánoc. K tomu všemu jsme užívat slavnostní prostory Janáčkovy síně k našim
odehráli řadu soukromých a firemních akcí – jsme koncertům.
rádi, že se i dnes najdou lidé, kteří stojí o to – zpříVize pro rok 2018
jemnit slavnostní chvíle své rodiny nebo přátel žiKam zavane tóny naší hudby rok 2018? Nevou lidovou hudbou.
víme. Chceme znovu vytvářet a šířit povědomí
Podpora města
o lidové písni a její podobě tak, jak budeme umět
Naší činností se snažíme vždy reprezentovat
nejlépe. Věřím, že se nám podaří organizace všech
Frýdlant nad Ostravicí a celý mikroregion. Jsme
našich tradičních akcí. Snad se posuneme i v přívelmi rádi, že přístup města k našemu spolku je pravě druhého CD, které bychom v tomto roce rádi
mateřský. Jsme velmi vděčni za podporu města natočili. Věřím, že tento rok bude plodný a příznivý.
– a nejen tu finanční. V neposlední řadě chceme Všem za celou muziku přeji, aby byl pro ně i šťastznovu poděkovat paní starostce Heleně Pešatové,
ný.
Aleš Jílek, primáš Kotkovy muziky

Obrazy Jaroslava Homolky v Kulturním centru zaujaly

Zahájení výstavy Průvan v ateliéru Jaroslava
Homolky ve středu 17. ledna se podařilo. Mimořádná byla také účast nejen přátel a milovníků
umění z okolí Frýdku-Místku, ale i Frýdlantských,
což je poměrně vzácné, pokud se nejedná
o místního umělce.
Výstava, která se koná pod patronací Pobeskydského spolku přátel výtvarného umění
ve Frýdku-Místku, zároveň připomněla jeho
padesátiletou existenci a přiblížila jeho činnost,

pátek 16. 2. - TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
23. 3. keKaždý
pátek svátku
od 9.00.Ad libitum
pondělí 23.pátek
10. Koncert
státnímu
18.00
JanáčkovaVíce
síň informací a přihlášky na www.knihovnafrydlant.cz. Do kurzu je potřeba se
předem přihlásit.

pátek 27. 10. ČTENÍ KE KAFI
sobota 17. 2. FOTBAL BÁL
18.00
Scénické čtení z rukopisů Daniely Zbytovské v podání hereček divadla Maléhry,
19.00
velký sál Kulturního centra
doplněné úsměvnými komiksy Venduly Chalánkové. Účinkují Barbora Seidlová,
Vstupné 100 Kč, vstupenky se budou prodávat v TIC.
Daniela Zbytovská a Nikola Zbytovská.
Kulturní centrum
neděle 18. 2. Divadlo pro děti
Kč,HUDRIÁN
vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně
16.00Vstupné 150
ČERT
zakoupit vPohádka
BIC nebo
namalé
místě.
pro
i velké s písničkami a humorem.

Kultura, sport

Živá beseda po vernisáži.

která zasahuje i do Frýdlantu n. O. Příjemné bylo
také slosování grafických listů umělce při vernisáži, takže si několik účastníků díky spolku odneslo
na vernisáž pěknou památku.
Výstava pořádaná za přispění Statutárního
města Frýdku-Místku a ve spolupráci s Kulturním
centrem ve Frýdlantu snad odstartuje znovu pravidelné výstavní programy KC, které zde v minulosti probíhaly po celý rok. Výstava známého autora k tomu jistě přispěje, protože ve výběru prací
opravdu udělal „průvan ateliérem“ a vybral práce
z různých okruhů své tvorby. V přízemí to jsou
hlavně krajinářské motivy, počínaje oblíbenými
jižními Čechami, Podkrkonoším, beskydskými
vršky i oblíbenou lokalitou Palkovických hůrek.
V patře před kinosálem jsou to hlavně figurální
práce. Přináší několik biblických motivů, ale hlavně reagují na příběhy z běžného života. Zaujaly
také mihotavé reflexe s motivy rybiček, ve škále
od imprese až po surrealistický obraz Rybičky

Autor J. Homolka s ředitelkou ZUŠ
ve Frýdlantu n. O. Mgr. Stiborkovou.
ve městě. Přátelská diskuse po výstavě svědčila
o tom, že se jedná o podnětnou akci. Přesvědčit
se o tom můžete nakonec na vlastní oči až od 25.
února. Na výstavě získáte také kontakt na PSPVU ve Frýdku-Místku. 
(ká)

Filmový klub oslavil své první výročí neobvyklou projekcí
Zaplněné frýdlantské kino zhlédlo v neděli
7. ledna v půl osmé večer zvláštní uvedení filmu
Stavitel chrámu s živým hudebním doprovodem.
Jedná se o snímek z roku 1919, který je jedním
z prvních dochovaných historických filmů československé kinematografie a zpracovává pověst
o staviteli ve službách Karla IV. Petru Parléřovi
a jeho smlouvě s ďáblem.
Kameraman Jindřich Brichta v něm položil základy takzvané české kameramanské školy, bylo
zde použito na svou dobu neobvyklých filmových
triků a můžeme zde vidět také plejádu herců tehdejší doby, kteří se teprve učili filmovat a jejich
divadelní herecký projev má tak někdy nechtěně
poněkud úsměvný charakter.
Snímek Stavitel chrámu zařadil do svého programu loňský ročník ostravského filmového festivalu Kamera Oko a pro tuto projekci vznikl originální hudební doprovod. Právě tento dramaturgický
počin zaujal organizátory projekcí Filmového klubu
Frýdlant nad Ostravicí, a tak měli frýdlantští diváci
možnost vidět teprve druhé provedení tohoto nevšedního projektu. Na scénické hudbě se podíleli
špičkoví hudebníci z našeho regionu – kytarista
Radim Přidal, bubeník Matěj Drabina (oba pánové
mimochodem učí na frýdlantské ZUŠ Leoše Janáčka), kontrabasista a hráč na dechové nástroje
Marian Friedl (nositel titulu „Frydlatsky huděc“)
a sopranistka Barbora Jirásková.
Hudební doprovod Stavitele chrámu věrně ilustroval děj filmu a dodával mu jak na realističnosti
ve chvílích, kdy dokresloval dění na plátně a mohli
jsme tak slyšet třeba dusot koňských kopyt nebo
šplouchání vesla na vodní hladině, tak na dramatičnosti, a to zejména ve vypjatých okamžicích
spojených se smrtí hlavních postav.
Diváci v kině se dělili zhruba na dvě skupiny – ti,
kdo nikdy podobnou projekci nezažili, byli myslím
překvapeni a nadšeni, jak dobře může podobná
produkce fungovat, my otrlejší, kdo jsme zvyklí
na živou hudbu k filmu z různých filmových festivalů a přehlídek, kde jsou takové akce poměrně běžné, můžeme zodpovědně prohlásit, že jsme tak
dokonalý hudební doprovod k tzv. němému filmu
dosud neslyšeli. Dovolím si tvrdit, že šlo o jeden
z nejkvalitnějších uměleckých výkonů, jaké jsme
ve Frýdlantě mohli zaznamenat minimálně za posledních deset let (a to je laťka pořádně vysoko

Pohled do sálu frýdlantského kina těsně před projekcí Stavitele chrámu. 
zejména díky činnosti Kruhu přátel hudby a špičkovým interpretům vážné hudby, kteří sem jezdí).
Projekce Stavitele chrámu s živým hudebním
doprovodem byla zrealizována v rámci oslav prvního výročí založení Filmového klubu Frýdlant nad
Ostravicí. Ten promítá každou neděli v 19.30 hodin některý ze snímků, jehož hodnota přesahuje
běžnou zábavnou funkci filmů obvykle promítaných v kinech. Jsme velmi rádi, že si klub našel
ve městě a okolí svůj okruh vnímavých a citlivých
diváků. Také v dalším roce pro ně budeme připra-

Foto: Petr Kožušník

vovat velmi zajímavý program – filmy, které uspěly
na významných festivalech, snímky, které jsou
z nějakého důvodu výjimečné, ale nedostalo se
jim dosud dostatečné pozornosti dramaturgů a kritiků, ale pochopitelně také poklady z bohaté historie světové i české kinematografie. Myslíme také
na výchovu dalších diváků, a tak budeme i v tomto
roce promítat jednou měsíčně pro studenty a také
pro děti.
 Za Filmový klub Frýdlant nad Ostravicí

Lukáš Foldyna

Kruh přátel hudby zahájil
úspěšně svou další sezónu

Koncert klavíristy Miroslava Sekery nás v druhé části svého hudebního putování doslova opojil
hudbou F. Chopina a byl více než slibným začátkem naší sezony 2018.
Dalším koncertem v naší řadě bude houslový
a kytarový koncert Duo Di Corde, a to ve čtvrtek
22. února v 19 hodin v sále ZUŠ ve Frýdlantě
nad Ostravicí. Housle a kytara, otec a syn, se
setkávají na pódiu a vytvářejí nezapomenutelný
hudební zážitek.
Koncert houslisty Pavla Kudeláska a kytaristy
Filipa Kudeláska je koncipován jako velký oblouk
od baroka až po hudební současnost. Můžeme
se těšit na hudbu Johanna Sebastiána Bacha,
Antonia Vivaldiho a zazní i Archaická suita Pavla
Kudeláska. Pavel Kudelásek (1962) je výtečným

houslistou, věnuje se sólové i komorní hře.
Momentálně působí jako primárius kvarteta
Apollon, je členem Stamicova tria. Spektrum jeho
hudebních aktivit doplňuje oblast kompozice. Je
zván do porot domácích i mezinárodních soutěží
a k vedení mistrovských kurzů. V roce 1993 se
stal profesorem houslové hry na Pražské konzervatoři, kde působí s vynikajícími výsledky dodnes.
Za propagaci české hudby mu byla Masarykovou
akademií umění udělena cena Rudolfa II.
Filip Kudelásek (1996) patří mezi mimořádně
talentované kytaristy. V současné době studuje
obor kytara ve třídě Petra Saidla a Anny Hronové
na Konzervatoři Pardubice. Úspěšně se zúčastňuje domácích i mezinárodních soutěží.

Za výbor KPH Martina Kaděrová
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přijme do pracovního poměru strojní zámečníky
Nabízíme:

náborový příspěvek ve výši 5 000 Kč
nástupní plat dle znalosti a praktické dovednosti
stravenky, možnost závodního stravování
proplácení nákladů na vstupní lékařskou prohlídku
práce v jednosměnném provozu

Požadujeme: pozice je vhodná i pro absolventy
znalost práce dle výkresové dokumentace
dle dohody, možno dohodnout i brigádu

Nástup:

Místo výkonu práce:

STROJFERR,s.r.o.
Slévárenská 272, Frýdlant nad Ostravicí

Kontakt:

p. Ilona Literáková, tel. 558424105, mob. 731505852,
e-mail : i.literakova@strojferr.cz

KNIHOVNA Frýdlant nad Ostravicí

pořádá pro začátečníky

TRÉNINK PAMĚTI

KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

od pátku 16. února 2018
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.

KINO
pá 2.2. od 18:00, ne 4.2. od 17:00, so 10.2.
od 17:00 a ne 18.2. od 17:00

ŠPINDL
ČR, komedie, nevhodný do 12 let, délka 98 min, cena 110,-, Bontonfilm
Do zasněženého Špindlerova Mlýna vyráží sestry Eliška, Katka a Magda na
dámskou jízdu. Mají v plánu si užít odpočinek, zábavu a možná i trochu milostného dobrodružství. Eliška je v pohodě, ale Katce i Magdě už třicet bylo
a jsou pořád single. Objeví se ten pravý v zimním sněhu? Jisté je, že potkají
další účastníky a zábavné postavy a během týdenního pobytu pak všechny
zavalí lavina milostných i životních lapálií. Rež. M. Cieslar.
pá 2.2. od 20:00 a so 3.2. od 17:00

NEJVĚTŠÍ SHOWMAN
USA, muzikál/romantický, přístupný bez omezení, délka 105 min, cena 120,-,
Cinemart, titulky
Muzikál inspirovaný životem P. T. Barnuma, muže, pro nějž každá překážka
a nezdar byly jen dalším odrazovým můstkem na pouti ke hvězdám. A právě
díky jeho vizionářství a energii vznikl showbyznys. Rež. M. Gracey.
so 3.2. od 15:00, ne 4.2. od 15:00, st 7.2.
od 17:00 a so 24.2. od 15:00

ČERTOVINY
ČR, pohádka, přístupný bez omezení, délka 101 min, cena 110,-, Cinemart
Nešikovní čerti Popelák a Uhelák jsou vládcem pekel posláni za trest do
světa, aby do měsíce přivedli každý jednu hříšnou duši. Jejich úkol se jim od
počátku nedaří, teprve když se v přestrojení za čeledíny dostanou na statek,
zdá se, že konečně budou mít úspěch. Rež. Z. Troška.
so 3.2. od 19:30, st 7.2. od 19:00 a pá 9.2. od 18:00

PREZIDENT BLANÍK
ČR, komedie, nepřístupný do 15 let, délka 90 min, cena 120,-, Falcon
Hlavní hrdina filmu Tonda Blaník ohlásil prezidentskou kandidaturu, v kampani slíbil například máslo a lithium do každé rodiny nebo korupci dostupnou
pro všechny a sehnal i sto tisíc podpisů. Kandidaturu na Hrad však nakonec nepodal. Přesto Tonda Blaník pokračuje ve snaze zachránit českou zemi
a ukázat jejím obyvatelům, jak se mít líp. Rež. M. Najbrt.
út 6.2. od 19:00 a pá 16.2. od 18:00

S LÁSKOU VINCENT
VB/Polsko, drama, nevhodný do 12 let, délka 88 min, cena 100,-, Bohemia
MP, titulky
Unikátní celovečerní film o malíři Vincentu van Goghovi navazuje na slova samotného génia, která jednou pronesl: „Se světem mohu komunikovat pouze
skrze své malby“. Snímek byl natočen kombinací hraného filmu a animací
originálních olejomaleb. Rež. D. Kobiela, H. Welchman.
pá 9.2. od 20:00, so 10.2. od 19:30,
ne 11.2. od 17:00 a st 14.2. od 19:00

PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
USA, drama/romantický, nepřístupný do 15 let, délka 105 min, cena 140,-,
Cinemart, titulky
Závěrečný díl erotické trilogie. Jamie Dornan a Dakota Johnson se vracejí
jako Christian Grey a Anastasia Steele v Padesáti odstínech svobody, třetí
kapitole erotického příběhu, který vychází z celosvětového knižního fenoménu. Rež. J. Foley.
so 10.2. od 15:00, ne 11.2. od 15:00 a st 14.2. od 17:00

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: TAJEMSTVÍ
OHNĚ A LEDU
Rusko, animovaný, přístupný bez omezení, délka 89 min, cena 120,-, Cinemart, dabing
Pokračování populární animované série je opět plné dobrodružství, legrace
i kouzel. Poté, co Gerda porazila Sněhovou královnu a osvobodila svého bratra Kaye, má před sebou další úkol: nalézt rodiče unesené Severním větrem
a dát celou rodinu zase dohromady. Rež. A. Cicilin.
út 13.2. od 19:00

ZOUFALÉ ŽENY
DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
ČR, komedie, nevhodný do 12 let, délka 83 min, cena 110,-, Bioscop
I když je vám hrozně, i když jste k smíchu, tak to prostě nesmíte vzdát! Podle
knihy Haliny Pawlowské. Rež. F. Renč.

ZŠ nám. T. G. Masaryka a SRPŠ při ZŠ nám. T. G. Masaryka
Vás srdečně zvou

17. března na

Reprezentacní
ˇ ples
17. brezna
ˇ

FRÝDLANT N.O.
ÚNOR 2018

pá 16.2. od 20:00 a so 17.2. od 17:00

TŘI BILLBOARDY KOUSEK
ZA EBBINGEM
USA, drama, nepřístupný do 15 let, délka 115 min, cena 110,-, Cinemart,
titulky
Mildred Haynesové zavraždili dceru. A protože se vyšetřování už několik měsíců bezvýsledně vleče, rozhodne se jednat. U vjezdu do města vylepí na
tři billboardy velmi kontroverzní vzkazy adresované váženému šéfovi místní
policie. Tímto nezvyklým činem začíná bitva mezi Mildred a zástupci zákona.
Rež. M. McDonagh.
so 17.2. od 14:45, st 21.2. od 16:45

COCO
USA, animovaný, přístupný bez omezení, délka 109 min, cena 120,-, Falcon,
dabing
Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se Miguel touží stát
uznávaným muzikantem. V touze dokázat svůj talent se Miguel souhrou
neuvěřitelných okolností ocitne v překrásné a barevné Říši zesnulých. Tam
potká okouzlujícího šejdíře Hectora a společně se vypraví na strhující cestu
odhalit skutečný příběh Miguelovy rodiny. Předfilm: Ledové království: Vánoce s Olafem. Sněhulák Olaf a sob Sven prožijí veselé vánoční dobrodružství
(21 min.). Rež. L. Unkrich, A. Molina.
so 17.2. od 19:30, st 21.2. od 19:00 a pá 23.2. od 20:00

TVÁŘ VODY
USA, drama/fantasy, nepřístupný do 15 let, délka 123 min, cena 120,-, Cinemart, titulky
Snímek se odehrává na pozadí studené války v roce 1963. Hlavním hrdinou
je rybí muž, jediný svého druhu, kterého americké úřady drží v zajetí a zkoumají. Postupem času se s ním sblíží uklízečka Elisa a nakonec se rozhodne
mu pomoci utéct. Rež. G. del Toro.
út 20.2. od 19:00 a so 24.2. od 17:00

BLACK PANTER
USA, akční/dobrodružný, přístupný bez omezení, délka 132 min, cena 120,-,
Falcon, dabing
Dobrodružství válečníka T’Chally, který se po smrti svého otce, krále Wakandy, vrací domů do odloučené, avšak technologicky vyspělé africké země, aby
se stal novým právoplatným králem. Rež. R. Coogler.
pá 23.2. od 18:00 a út 27.2. od 19:00

VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
ČR, drama/komedie, nevhodný do 12 let, délka 92 min, cena 130,-, Bioscop
Josef a Miluška jsou manželé už snad celou věčnost. Josef svou ženu miluje, ale má slabost i pro mladší ženy, a když připočteme krachující nakladatelství, řítí se jejich manželství do záhuby. Na záchranu přijíždí teta Marta
a jako zkušená psycholožka jim pro záchranu manželství naordinuje nevěru.
Bláznivá hra může začít. Rež. M. Cieslar.
so 24.2. od 19:30, ne 25.2. od 17:00 a st 28.2. od 19:00

AKTA PENTAGON: SKRYTÁ VÁLKA
USA, drama/historický, nevhodný do 12 let, délka 115 min, cena 110,-, Vertical Ent., titulky
Film líčí příběh novinářů deníků The Washington Post a The New York Times,
kteří zveřejnili tajnou zprávu označovanou jako Pentagon Papers o angažovanosti americké vlády během války ve Vietnamu. Snaha o ututlání skutečností trvající čtyři prezidentská období donutila první americkou vydavatelku Kate Graham a ambiciózního šéfredaktora Bena Bradleeho z deníku
The Washington Post vyhlásit vládě bezprecedentní válku o zveřejnění tajné
vládní zprávy Pentagon Papers. Rež. S. Sbielberg.
ne 25.2. od 15:00 a st 28.2. od 17:00

PRAČLOVĚK
VB, animovaný, přístupný bez omezení, délka neznámá, cena 120,-,
Cinemart, dabing
Dug je typický neohrožený hrdina dosud žijící v celkem poklidně probíhající
době kamenné. A teď, spolu se svým čtyřnohým přítelem Čenichem, musí
zachránit svůj kmen a milovaný domov před velkou hrozbou. Vtrhla k nim
doba bronzová v čele s padoušským lordem Bafoněm. Rež. N. Park.

BIO SENIOR

FILMOVÝ KLUB
ne 4.2. od 19:30

HAPPY END
Francie/Něm./Rak., drama, nevhodný do 15 let, délka 107 min, cena 100,(FK 80,-), Aerofilms, titulky
Zatímco svět kolem se nepostřehnutelně, ale zásadně proměňuje, jedna lepší
francouzská rodina žije ve své uzavřené bublině a za každou cenu se drží
zavedených pořádků a iluze o svém dokonalém štěstí. Novinka jednoho z nejoceňovanějších evropských režisérů současnosti Michaela Hanekeho.
ne 11.2. od 19:30

THELMA
Norsko, thriler/drama/romantický, nevhodný do 15 let, délka 116 min, cena
100,- (FK 80,-), Aerofilms, titulky
Křehká Thelma právě nastoupila na vysokou školu a poprvé zakouší nezávislost a vír studentského života. Když se zamiluje do krásné spolužačky Anji,
začnou se v jejím okolí dít nevysvětlitelné a děsivé věci a Thelma zjišťuje, že
jejich příčinou je možná ona samotná. Režie Joachim Trier.
ne 18.2. od 19:30

OBÁVANÝ
Francie, životopisný/drama/romantický, nevhodný do 15 let, délka 109 min,
cena 100,- (FK 80,-), Film Europe, titulky
Režisér oscarového Umělce Michel Hazanavicius se opět vydává do dějin kinematografie – tentokrát sleduje proměnu ikony francouzské nové vlny Jeana-Luca Godarda v maoistu.
ne 25.2. od 19:30

HMYZ
ČR, komedie/drama, nevhodný do 15 let, délka 98 min, cena 110,- (FK 90,-),
Cinemart
Nový film krále českého surrealismu Jana Švankmajera na motivy hry bratří
Čapků Ze života hmyzu.

FILMOVÝ KLUB DĚTEM
út 27.2. od 17:00

NA PŮDĚ ANEB KDO MÁ DNESKA
NAROZENINY
ČR/Slovensko/Japonsko, animovaný, délka 73 min, cena 60,- (děti a FK 40,-),
Cinemart
Na půdě v království odložených hraček bydlí panenka Pomněnka a její tři
kamarádi: medvídek, rytíř a skřítek. Do jejich světa však vtrhne vládce Říše
Zla a trojice s pomocí dalších obyvatel půdy musí Pomněnku zachránit. Režii
animované pohádky má Jiří Barta.

FILMOVÝ KLUB
STUDENTŮM
pá 23.2. od 16:00

RENOIR
Francie, drama/životopisný/historický, nevhodný do 12 let, délka 111 min,
cena 100,- (studenti a FK 80,-), Film Europe, titulky
Film je založen na skutečném příběhu stárnoucího impresionistického malíře
Augustea Renoira a začínajícího filmaře Jeana Renoira, jeho syna. Snímek
je vyprávěn nádhernými obrazy ponořenými do zlaté barvy a vyvolávajícími
atmosféru samotné Renoirovy malířské tvorby. Režie Gilles Bourdos.

KINO PRO DĚTI
V OBDOBÍ JARNÍCH PRÁZDNIN
po 12.2. od 10:00

PŘÍŠERÁKOVI
VB/Německo, animovaný, délka 96 min, cena 80,-, Bioscop, dabing

čt 8.2. od 10:00

út 13.2. od 10:00

ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL

PADDINGTON 2

ČR/SR/Polsko, drama, délka 130 min, cena 50,-

VB/Francie, rodinný, délka 103 min, cena 70,-, Vertical Ent., dabing
čt 15.2. od 10:00

REZERVACE ON-LINE NA WWW.KCFNO.CZ

PŘÁNÍ K MÁNÍ
ČR, rodinný, délka 103 min, cena 70,-, Bontonfilm

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

PORTÁLOVÉ MYTÍ
MYCÍ BOXY
ČIŠTĚNÍ INTERIÉRU
OZONOVÉ ČIŠTĚNÍ

Lumír Matula,
oprava elektroniky

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

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

PŘI
NÍ
KOVÁ
NATAN 00 KČ,
NAD 5 MA
ZDAR DO
NY
Ž
2 ETO BOXŮ
H
MYCÍC

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

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

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

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

Zemní a výkopové
práce traktorbagrem
JCB 3CX,

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

tj. terénní úpravy,
septiky přípojky,
nakl. a vykl. palet

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

tel.: 732 461 755, F-M.

700 Kč

www.cpzp.cz/sport

na sport

Myslete na sebe!

Pro inzerci
volejte
603 249 743
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

Přispějeme vám 700 Kč
na sportovní aktivity
při zakoupení permanentky
v hodnotě nejméně 1 500 Kč
(pro ženy a muže od 19 let).

Podrobné informace na:

810 800 000
 www.cpzp.cz

✆
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